
Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε αναμφίβολα ένας 
σπουδαίος διπλωμάτης και πολιτικός διεθνούς κύρους, 
που ανέλαβε με όλες του τις δυνάμεις να οργανώσει το 
νεοσύστατο ελληνικό κράτος ως πρώτος Κυβερνήτης της 
Ελλάδας. Γεννήθηκε στην ενετοκρατούμενη τότε Κέρκυρα 
το 1776 και στη συνέχεια φοίτησε στο μοναστήρι της 
Αγίας Ιουστίνης, όπου έμαθε Λατινικά, Ιταλικά και 
Γαλλικά. Από το 1795 μέχρι και το 1797 σπούδασε 
Ιατρική στην Ιταλία, στο πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Μιας 
και καταγόταν από μια αριστοκρατική οικογένεια με 
σημαντική πολιτική παράδοση, έκανε τα πρώτα του 
πολιτικά βήματα νωρίς, καθώς το 1803 ανέλαβε τη θέση 
του Γραμματέα της επικράτειας της Ιονίου Πολιτείας. Τη 
χρονική περίοδο από το 1815 έως το 1822 διετέλεσε 
Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Ακολούθως, εξελέγη 
πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας με επταετή θητεία, από 
την Γ΄ Εθνοσυνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην 
Τροιζήνα στις 14 Απριλίου 1827. 

Το έργο που ανέλαβε ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και 
απαιτητικό, καθώς κλήθηκε να ηγηθεί ενός έθνους, 
άναρχου και ανοργάνωτου, το οποίο επιχειρούσε, μετά 
από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς, να σταθεί αυτόνομο στα 
πόδια του. Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του νέου 
ελληνικού κράτους, ο Καποδίστριας έφτασε στο Ναύπλιο 
στις αρχές του 1828, όπου έτυχε ενθουσιώδους και 
πανηγυρικής υποδοχής. Από τις πρώτες του ενέργειες 
ήταν να καταργήσει το ισχύον σύνταγμα και να 
συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες στα χέρια του, 
στοχεύοντας στην οργάνωση του κυβερνητικού 
μηχανισμού. Έπειτα, χώρισε τη χώρα σε διοικητικές 
περιφέρειες και δημιούργησε δικαστήρια. 

Για τη στήριξη της οικονομίας του κράτους ίδρυσε την ίδια 
χρονιά το Εθνικό Νομισματοκοπείο στην Αίγινα και 
καθιέρωσε ως εθνικό νόμισμα τον «φοίνικα», 
παραλληλίζοντας το μυθικό πουλί που αναδύεται από τις 
στάχτες του με το ελληνικό έθνος που θα αναγεννηθεί. 
Ακόμη, τον Φεβρουάριο του 1828 ίδρυσε με τη βοήθεια 
του φίλου του Γαλλοελβετού τραπεζίτη Εϋνάρδου, την 
Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, το πρώτο χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα της νεοσύστατης Ελλάδας. Έπειτα, επιχείρησε να 
συνάψει δάνειο με τράπεζες του εξωτερικού, παρά την 
άρνηση της Αγγλίας. Ωστόσο, η Ρωσία και η Γαλλία 
ενίσχυσαν οικονομικά την Ελλάδα και ο ίδιος διέθεσε 
όλη του την περιουσία για τους σκοπούς του κράτους, 
αρνούμενος να δεχθεί μισθό. Επίσης, προχώρησε στην 
ανοικοδόμηση του Μεσολογγίου και της Πάτρας και 

παραχώρησε δάνεια στους νησιώτες για την αγορά πλοίων και την κατασκευή 
ναυπηγείων στον Πόρο και το Ναύπλιο. 

Σε συνεργασία με τον Ανδρέα Μιαούλη προσπάθησε να καταστείλει την 
πειρατεία και ανέθεσε τον στόλο στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης. Με στόχο 
την οργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, ίδρυσε στις 1 Ιουλίου του 1828 τη 
στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ένα ανώτατο στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 
που λειτουργεί αδιαλείπτως μέχρι σήμερα ως Σχολή Αξιωματικών. Ανάμεσα 
στις κύριες προτεραιότητες της καποδιστριακής πολιτικής υπήρξε η επέκταση 
της στοιχειώδους μόρφωσης των Ελλήνων μέσω της οργάνωσης της 
εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό ο Καποδίστριας ίδρυσε αλληλοδιδακτικά 
σχολεία, Εκκλησιαστική Σχολή στον Πόρο, Ορφανοτροφείο και Αρχαιολογικό 
Μουσείο στην Αίγινα, Γεωργική Σχολή στην Τίρυνθα και ελληνικό και γαλλικό 
τυπογραφείο στην Αίγινα. 

Ωστόσο, στην προσπάθειά του να οργανώσει το ελληνικό κράτος, ο 
Καποδίστριας απέκτησε με τον καιρό αρκετούς πολιτικούς αντιπάλους. 
Μάλιστα πολλές από τις ελπίδες των επαναστατημένων Ελλήνων 
διαψεύσθηκαν από τη σκληρή πραγματικότητα μιας μικρής, φτωχής χώρας, που 
έμελλε να κάνει τα πρώτα της βήματα στηριγμένη στη βοήθεια των 
ευρωπαϊκών δυνάμεων. Η Αγγλία και η Γαλλία ενθάρρυναν τις όποιες 
εσωτερικές αντιπαραθέσεις, γιατί θεωρούσαν τον Καποδίστρια σύμμαχο της 
Ρωσίας. Επίσης, το γεγονός ότι δεν έδωσε καμία εξουσία στις τοπικές αρχές, 
αλλά διόρισε σε σημαντικές θέσεις τα δύο του αδέρφια, Αυγουστίνο και 
Βιάρο Καποδίστρια, προκάλεσε αντιδράσεις. 

Έτσι, το κέντρο του αντικαποδιστριακού αγώνα εδραιώθηκε στην Ύδρα. Η 
δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Καποδίστρια κορυφώθηκε, όταν φυλάκισε τον 
πρόκριτο της Μάνης, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ως υποκινητή των 
αντικυβερνητικών κινήσεων που εκδηλώθηκαν. Ακολούθως, το πρωί της 9ης 
Οκτωβρίου 1831, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος στο Ναύπλιο, 
ο Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ο αδερφός και ο γιος του 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, πυροβόλησαν θανάσιμα τον Κυβερνήτη Ιωάννη 
Καποδίστρια, καθώς πήγαινε να παρακολουθήσει την κυριακάτικη θεία 
λειτουργία. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης πυροβολήθηκε επιτόπου και ο 
εξαγριωμένος κόσμος πέταξε το πτώμα του στο λιμάνι, ενώ ο ανεψιός του 
Γεώργιος κατέφυγε στη γαλλική πρεσβεία αλλά στη συνέχεια παραδόθηκε και 
δικάστηκε σε τουφεκισμό. Η σορός του Κυβερνήτη μεταφέρθηκε τον Απρίλιο 
του 1832 στην Κέρκυρα, από τον αδερφό του Αυγουστίνο, για να ταφεί στην 
Ιερά Μονή Πλατυτέρας δίπλα από τον τάφο του πατέρα του. Με τη δολοφονία 
του Καποδίστρια έκλεισε ένα πολύ σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για το νέο 
ελληνικό κράτος και άνοιξε μια νέα σελίδα στην ιστορία της χώρας με την 
εγκαθίδρυση της απόλυτης μοναρχίας και την έλευση του ανηλίκου βασιλιά 
Όθωνα, μετά από παρέμβαση των Μεγάλων ∆υνάμεων. 

Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας με διδάσκουσα 
την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.
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ανοικοδόμηση του Μεσολογγίου και της Πάτρας και 

παραχώρησε δάνεια στους νησιώτες για την αγορά πλοίων και την κατασκευή 
ναυπηγείων στον Πόρο και το Ναύπλιο. 

Σε συνεργασία με τον Ανδρέα Μιαούλη προσπάθησε να καταστείλει την 
πειρατεία και ανέθεσε τον στόλο στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης. Με στόχο 
την οργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, ίδρυσε στις 1 Ιουλίου του 1828 τη 
στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ένα ανώτατο στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 
που λειτουργεί αδιαλείπτως μέχρι σήμερα ως Σχολή Αξιωματικών. Ανάμεσα 
στις κύριες προτεραιότητες της καποδιστριακής πολιτικής υπήρξε η επέκταση 
της στοιχειώδους μόρφωσης των Ελλήνων μέσω της οργάνωσης της 
εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό ο Καποδίστριας ίδρυσε αλληλοδιδακτικά 
σχολεία, Εκκλησιαστική Σχολή στον Πόρο, Ορφανοτροφείο και Αρχαιολογικό 
Μουσείο στην Αίγινα, Γεωργική Σχολή στην Τίρυνθα και ελληνικό και γαλλικό 
τυπογραφείο στην Αίγινα. 

Ωστόσο, στην προσπάθειά του να οργανώσει το ελληνικό κράτος, ο 
Καποδίστριας απέκτησε με τον καιρό αρκετούς πολιτικούς αντιπάλους. 
Μάλιστα πολλές από τις ελπίδες των επαναστατημένων Ελλήνων 
διαψεύσθηκαν από τη σκληρή πραγματικότητα μιας μικρής, φτωχής χώρας, που 
έμελλε να κάνει τα πρώτα της βήματα στηριγμένη στη βοήθεια των 
ευρωπαϊκών δυνάμεων. Η Αγγλία και η Γαλλία ενθάρρυναν τις όποιες 
εσωτερικές αντιπαραθέσεις, γιατί θεωρούσαν τον Καποδίστρια σύμμαχο της 
Ρωσίας. Επίσης, το γεγονός ότι δεν έδωσε καμία εξουσία στις τοπικές αρχές, 
αλλά διόρισε σε σημαντικές θέσεις τα δύο του αδέρφια, Αυγουστίνο και 
Βιάρο Καποδίστρια, προκάλεσε αντιδράσεις. 

Έτσι, το κέντρο του αντικαποδιστριακού αγώνα εδραιώθηκε στην Ύδρα. Η 
δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Καποδίστρια κορυφώθηκε, όταν φυλάκισε τον 
πρόκριτο της Μάνης, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ως υποκινητή των 
αντικυβερνητικών κινήσεων που εκδηλώθηκαν. Ακολούθως, το πρωί της 9ης 
Οκτωβρίου 1831, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος στο Ναύπλιο, 
ο Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ο αδερφός και ο γιος του 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, πυροβόλησαν θανάσιμα τον Κυβερνήτη Ιωάννη 
Καποδίστρια, καθώς πήγαινε να παρακολουθήσει την κυριακάτικη θεία 
λειτουργία. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης πυροβολήθηκε επιτόπου και ο 
εξαγριωμένος κόσμος πέταξε το πτώμα του στο λιμάνι, ενώ ο ανεψιός του 
Γεώργιος κατέφυγε στη γαλλική πρεσβεία αλλά στη συνέχεια παραδόθηκε και 
δικάστηκε σε τουφεκισμό. Η σορός του Κυβερνήτη μεταφέρθηκε τον Απρίλιο 
του 1832 στην Κέρκυρα, από τον αδερφό του Αυγουστίνο, για να ταφεί στην 
Ιερά Μονή Πλατυτέρας δίπλα από τον τάφο του πατέρα του. Με τη δολοφονία 
του Καποδίστρια έκλεισε ένα πολύ σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για το νέο 
ελληνικό κράτος και άνοιξε μια νέα σελίδα στην ιστορία της χώρας με την 
εγκαθίδρυση της απόλυτης μοναρχίας και την έλευση του ανηλίκου βασιλιά 
Όθωνα, μετά από παρέμβαση των Μεγάλων ∆υνάμεων. 

Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας με διδάσκουσα 
την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.
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0
2 Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε αναμφίβολα ένας 

σπουδαίος διπλωμάτης και πολιτικός διεθνούς κύρους, 
που ανέλαβε με όλες του τις δυνάμεις να οργανώσει το 
νεοσύστατο ελληνικό κράτος ως πρώτος Κυβερνήτης της 
Ελλάδας. Γεννήθηκε στην ενετοκρατούμενη τότε Κέρκυρα 
το 1776 και στη συνέχεια φοίτησε στο μοναστήρι της 
Αγίας Ιουστίνης, όπου έμαθε Λατινικά, Ιταλικά και 
Γαλλικά. Από το 1795 μέχρι και το 1797 σπούδασε 
Ιατρική στην Ιταλία, στο πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Μιας 
και καταγόταν από μια αριστοκρατική οικογένεια με 
σημαντική πολιτική παράδοση, έκανε τα πρώτα του 
πολιτικά βήματα νωρίς, καθώς το 1803 ανέλαβε τη θέση 
του Γραμματέα της επικράτειας της Ιονίου Πολιτείας. Τη 
χρονική περίοδο από το 1815 έως το 1822 διετέλεσε 
Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Ακολούθως, εξελέγη 
πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας με επταετή θητεία, από 
την Γ΄ Εθνοσυνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην 
Τροιζήνα στις 14 Απριλίου 1827. 

Το έργο που ανέλαβε ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και 
απαιτητικό, καθώς κλήθηκε να ηγηθεί ενός έθνους, 
άναρχου και ανοργάνωτου, το οποίο επιχειρούσε, μετά 
από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς, να σταθεί αυτόνομο στα 
πόδια του. Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του νέου 
ελληνικού κράτους, ο Καποδίστριας έφτασε στο Ναύπλιο 
στις αρχές του 1828, όπου έτυχε ενθουσιώδους και 
πανηγυρικής υποδοχής. Από τις πρώτες του ενέργειες 
ήταν να καταργήσει το ισχύον σύνταγμα και να 
συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες στα χέρια του, 
στοχεύοντας στην οργάνωση του κυβερνητικού 
μηχανισμού. Έπειτα, χώρισε τη χώρα σε διοικητικές 
περιφέρειες και δημιούργησε δικαστήρια. 

Για τη στήριξη της οικονομίας του κράτους ίδρυσε την ίδια 
χρονιά το Εθνικό Νομισματοκοπείο στην Αίγινα και 
καθιέρωσε ως εθνικό νόμισμα τον «φοίνικα», 
παραλληλίζοντας το μυθικό πουλί που αναδύεται από τις 
στάχτες του με το ελληνικό έθνος που θα αναγεννηθεί. 
Ακόμη, τον Φεβρουάριο του 1828 ίδρυσε με τη βοήθεια 
του φίλου του Γαλλοελβετού τραπεζίτη Εϋνάρδου, την 
Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, το πρώτο χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα της νεοσύστατης Ελλάδας. Έπειτα, επιχείρησε να 
συνάψει δάνειο με τράπεζες του εξωτερικού, παρά την 
άρνηση της Αγγλίας. Ωστόσο, η Ρωσία και η Γαλλία 
ενίσχυσαν οικονομικά την Ελλάδα και ο ίδιος διέθεσε 
όλη του την περιουσία για τους σκοπούς του κράτους, 
αρνούμενος να δεχθεί μισθό. Επίσης, προχώρησε στην 
ανοικοδόμηση του Μεσολογγίου και της Πάτρας και 

παραχώρησε δάνεια στους νησιώτες για την αγορά πλοίων και την κατασκευή 
ναυπηγείων στον Πόρο και το Ναύπλιο. 

Σε συνεργασία με τον Ανδρέα Μιαούλη προσπάθησε να καταστείλει την 
πειρατεία και ανέθεσε τον στόλο στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης. Με στόχο 
την οργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, ίδρυσε στις 1 Ιουλίου του 1828 τη 
στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ένα ανώτατο στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 
που λειτουργεί αδιαλείπτως μέχρι σήμερα ως Σχολή Αξιωματικών. Ανάμεσα 
στις κύριες προτεραιότητες της καποδιστριακής πολιτικής υπήρξε η επέκταση 
της στοιχειώδους μόρφωσης των Ελλήνων μέσω της οργάνωσης της 
εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό ο Καποδίστριας ίδρυσε αλληλοδιδακτικά 
σχολεία, Εκκλησιαστική Σχολή στον Πόρο, Ορφανοτροφείο και Αρχαιολογικό 
Μουσείο στην Αίγινα, Γεωργική Σχολή στην Τίρυνθα και ελληνικό και γαλλικό 
τυπογραφείο στην Αίγινα. 

Ωστόσο, στην προσπάθειά του να οργανώσει το ελληνικό κράτος, ο 
Καποδίστριας απέκτησε με τον καιρό αρκετούς πολιτικούς αντιπάλους. 
Μάλιστα πολλές από τις ελπίδες των επαναστατημένων Ελλήνων 
διαψεύσθηκαν από τη σκληρή πραγματικότητα μιας μικρής, φτωχής χώρας, που 
έμελλε να κάνει τα πρώτα της βήματα στηριγμένη στη βοήθεια των 
ευρωπαϊκών δυνάμεων. Η Αγγλία και η Γαλλία ενθάρρυναν τις όποιες 
εσωτερικές αντιπαραθέσεις, γιατί θεωρούσαν τον Καποδίστρια σύμμαχο της 
Ρωσίας. Επίσης, το γεγονός ότι δεν έδωσε καμία εξουσία στις τοπικές αρχές, 
αλλά διόρισε σε σημαντικές θέσεις τα δύο του αδέρφια, Αυγουστίνο και 
Βιάρο Καποδίστρια, προκάλεσε αντιδράσεις. 

Έτσι, το κέντρο του αντικαποδιστριακού αγώνα εδραιώθηκε στην Ύδρα. Η 
δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Καποδίστρια κορυφώθηκε, όταν φυλάκισε τον 
πρόκριτο της Μάνης, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ως υποκινητή των 
αντικυβερνητικών κινήσεων που εκδηλώθηκαν. Ακολούθως, το πρωί της 9ης 
Οκτωβρίου 1831, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος στο Ναύπλιο, 
ο Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ο αδερφός και ο γιος του 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, πυροβόλησαν θανάσιμα τον Κυβερνήτη Ιωάννη 
Καποδίστρια, καθώς πήγαινε να παρακολουθήσει την κυριακάτικη θεία 
λειτουργία. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης πυροβολήθηκε επιτόπου και ο 
εξαγριωμένος κόσμος πέταξε το πτώμα του στο λιμάνι, ενώ ο ανεψιός του 
Γεώργιος κατέφυγε στη γαλλική πρεσβεία αλλά στη συνέχεια παραδόθηκε και 
δικάστηκε σε τουφεκισμό. Η σορός του Κυβερνήτη μεταφέρθηκε τον Απρίλιο 
του 1832 στην Κέρκυρα, από τον αδερφό του Αυγουστίνο, για να ταφεί στην 
Ιερά Μονή Πλατυτέρας δίπλα από τον τάφο του πατέρα του. Με τη δολοφονία 
του Καποδίστρια έκλεισε ένα πολύ σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για το νέο 
ελληνικό κράτος και άνοιξε μια νέα σελίδα στην ιστορία της χώρας με την 
εγκαθίδρυση της απόλυτης μοναρχίας και την έλευση του ανηλίκου βασιλιά 
Όθωνα, μετά από παρέμβαση των Μεγάλων ∆υνάμεων. 

Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας με διδάσκουσα 
την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

Ένθετο «Ελληνικά Χρονικά»
Επετειακή έκδοση του 227ου φύλλου της μεσολογγίτικης εφημερίδας από τους μαθητές του Γ2
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Ιατρική στην Ιταλία, στο πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Μιας 
και καταγόταν από μια αριστοκρατική οικογένεια με 
σημαντική πολιτική παράδοση, έκανε τα πρώτα του 
πολιτικά βήματα νωρίς, καθώς το 1803 ανέλαβε τη θέση 
του Γραμματέα της επικράτειας της Ιονίου Πολιτείας. Τη 
χρονική περίοδο από το 1815 έως το 1822 διετέλεσε 
Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Ακολούθως, εξελέγη 
πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας με επταετή θητεία, από 
την Γ΄ Εθνοσυνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην 
Τροιζήνα στις 14 Απριλίου 1827. 

Το έργο που ανέλαβε ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και 
απαιτητικό, καθώς κλήθηκε να ηγηθεί ενός έθνους, 
άναρχου και ανοργάνωτου, το οποίο επιχειρούσε, μετά 
από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς, να σταθεί αυτόνομο στα 
πόδια του. Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του νέου 
ελληνικού κράτους, ο Καποδίστριας έφτασε στο Ναύπλιο 
στις αρχές του 1828, όπου έτυχε ενθουσιώδους και 
πανηγυρικής υποδοχής. Από τις πρώτες του ενέργειες 
ήταν να καταργήσει το ισχύον σύνταγμα και να 
συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες στα χέρια του, 
στοχεύοντας στην οργάνωση του κυβερνητικού 
μηχανισμού. Έπειτα, χώρισε τη χώρα σε διοικητικές 
περιφέρειες και δημιούργησε δικαστήρια. 

Για τη στήριξη της οικονομίας του κράτους ίδρυσε την ίδια 
χρονιά το Εθνικό Νομισματοκοπείο στην Αίγινα και 
καθιέρωσε ως εθνικό νόμισμα τον «φοίνικα», 
παραλληλίζοντας το μυθικό πουλί που αναδύεται από τις 
στάχτες του με το ελληνικό έθνος που θα αναγεννηθεί. 
Ακόμη, τον Φεβρουάριο του 1828 ίδρυσε με τη βοήθεια 
του φίλου του Γαλλοελβετού τραπεζίτη Εϋνάρδου, την 
Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, το πρώτο χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα της νεοσύστατης Ελλάδας. Έπειτα, επιχείρησε να 
συνάψει δάνειο με τράπεζες του εξωτερικού, παρά την 
άρνηση της Αγγλίας. Ωστόσο, η Ρωσία και η Γαλλία 
ενίσχυσαν οικονομικά την Ελλάδα και ο ίδιος διέθεσε 
όλη του την περιουσία για τους σκοπούς του κράτους, 
αρνούμενος να δεχθεί μισθό. Επίσης, προχώρησε στην 
ανοικοδόμηση του Μεσολογγίου και της Πάτρας και 

παραχώρησε δάνεια στους νησιώτες για την αγορά πλοίων και την κατασκευή 
ναυπηγείων στον Πόρο και το Ναύπλιο. 

Σε συνεργασία με τον Ανδρέα Μιαούλη προσπάθησε να καταστείλει την 
πειρατεία και ανέθεσε τον στόλο στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης. Με στόχο 
την οργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, ίδρυσε στις 1 Ιουλίου του 1828 τη 
στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ένα ανώτατο στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 
που λειτουργεί αδιαλείπτως μέχρι σήμερα ως Σχολή Αξιωματικών. Ανάμεσα 
στις κύριες προτεραιότητες της καποδιστριακής πολιτικής υπήρξε η επέκταση 
της στοιχειώδους μόρφωσης των Ελλήνων μέσω της οργάνωσης της 
εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό ο Καποδίστριας ίδρυσε αλληλοδιδακτικά 
σχολεία, Εκκλησιαστική Σχολή στον Πόρο, Ορφανοτροφείο και Αρχαιολογικό 
Μουσείο στην Αίγινα, Γεωργική Σχολή στην Τίρυνθα και ελληνικό και γαλλικό 
τυπογραφείο στην Αίγινα. 

Ωστόσο, στην προσπάθειά του να οργανώσει το ελληνικό κράτος, ο 
Καποδίστριας απέκτησε με τον καιρό αρκετούς πολιτικούς αντιπάλους. 
Μάλιστα πολλές από τις ελπίδες των επαναστατημένων Ελλήνων 
διαψεύσθηκαν από τη σκληρή πραγματικότητα μιας μικρής, φτωχής χώρας, που 
έμελλε να κάνει τα πρώτα της βήματα στηριγμένη στη βοήθεια των 
ευρωπαϊκών δυνάμεων. Η Αγγλία και η Γαλλία ενθάρρυναν τις όποιες 
εσωτερικές αντιπαραθέσεις, γιατί θεωρούσαν τον Καποδίστρια σύμμαχο της 
Ρωσίας. Επίσης, το γεγονός ότι δεν έδωσε καμία εξουσία στις τοπικές αρχές, 
αλλά διόρισε σε σημαντικές θέσεις τα δύο του αδέρφια, Αυγουστίνο και 
Βιάρο Καποδίστρια, προκάλεσε αντιδράσεις. 

Έτσι, το κέντρο του αντικαποδιστριακού αγώνα εδραιώθηκε στην Ύδρα. Η 
δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Καποδίστρια κορυφώθηκε, όταν φυλάκισε τον 
πρόκριτο της Μάνης, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ως υποκινητή των 
αντικυβερνητικών κινήσεων που εκδηλώθηκαν. Ακολούθως, το πρωί της 9ης 
Οκτωβρίου 1831, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος στο Ναύπλιο, 
ο Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ο αδερφός και ο γιος του 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, πυροβόλησαν θανάσιμα τον Κυβερνήτη Ιωάννη 
Καποδίστρια, καθώς πήγαινε να παρακολουθήσει την κυριακάτικη θεία 
λειτουργία. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης πυροβολήθηκε επιτόπου και ο 
εξαγριωμένος κόσμος πέταξε το πτώμα του στο λιμάνι, ενώ ο ανεψιός του 
Γεώργιος κατέφυγε στη γαλλική πρεσβεία αλλά στη συνέχεια παραδόθηκε και 
δικάστηκε σε τουφεκισμό. Η σορός του Κυβερνήτη μεταφέρθηκε τον Απρίλιο 
του 1832 στην Κέρκυρα, από τον αδερφό του Αυγουστίνο, για να ταφεί στην 
Ιερά Μονή Πλατυτέρας δίπλα από τον τάφο του πατέρα του. Με τη δολοφονία 
του Καποδίστρια έκλεισε ένα πολύ σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για το νέο 
ελληνικό κράτος και άνοιξε μια νέα σελίδα στην ιστορία της χώρας με την 
εγκαθίδρυση της απόλυτης μοναρχίας και την έλευση του ανηλίκου βασιλιά 
Όθωνα, μετά από παρέμβαση των Μεγάλων ∆υνάμεων. 

Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας με διδάσκουσα 
την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ 
τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία
200 χρόνια φέτος από την Επανάσταση του 1821! Πόσα χρόνια, όμως, από τα 
πολυάριθμα προεπαναστατικά κινήματα; 200 χρόνια από τις νικηφόρες σελίδες του 
Κανάρη και του Μιαούλη και τόσων άλλων ναυμάχων! Από τη ναυπήγηση, όμως, αυτών 
των καραβιών και τον εξοπλισμό τους με όπλα και κανόνια, πόσα χρόνια; (Γιατί, βέβαια, 
αυτοί οι στόλοι δεν έγιναν από τη μια μέρα στην άλλη ούτε και ελλιμενίζονταν σε 
κρυφούς όρμους μακριά από τα μάτια των Τούρκων...). 200 χρόνια πριν Έλληνες αλλά 
και φιλέλληνες και τα παιδιά της Σαμαρίνας και ο ∆ημήτριος Μεσθενεύς, ο 
Θεσσαλονικιός τυπογράφος του πολιορκημένου Μεσολογγίου, και ο ∆ιονύσιος 
Σολωμός, ο Ζακυνθινός κόντες, ένωσαν τις ζωές τους –αλλά και τον θάνατό τους 
κάποιοι από αυτούς– γύρω από τον ίδιο ιερό σκοπό. Αγωνίστηκαν με αίμα και με πένα· 
πότε με το κοντύλι και πότε με τη σπάθη, χωρίς να λείπουν τα λάθη και τα πάθη. Και 
κατόρθωσαν να κάνουν την Ιστορία να σκύψει σεβαστικά πάνω από τον Αγώνα τους.

Ο Αγώνας ήταν πολύχρονος κι επίμονος, με αναβαθμούς πολλούς· σαν τις ξερολιθιές 
στις απότομες πλαγιές των νησιών μας, που στήθηκαν πέτρα την πέτρα από χέρια 
πολλών, για να μην επιτρέψουν τη διάβρωση από τον κατακτητή, για να κρατήσουν 
ζωντανή τη φλόγα της αντίστασης και να καλλιεργήσουν τον σπόρο της πολυπόθητης 
ελευθερίας. Πιο πολύ κι από το μαχαίρι του Τούρκου, αυτό τους έκοφτε: να κρατήσουν 
αναμμένο το καντήλι της πίστης τους. Πιο πολύ από το πλάκωμα της σκλαβιάς, αυτό τους 
κρατούσε ξάγρυπνους: το όραμα της Ανεξαρτησίας. Ποιοι ήταν αυτοί οι πολλοί, οι 
επίμονοι; Κάτι παιδιά αμούστακα ήτανε, κορίτσια σαν τα κρύα τα νερά, αυτά που αγίασαν 
πέτρες και καλντερίμια με το νεανικό τους μαρτύριο. Κάτι άτακτοι κλέφτες με λερές 
φουστανέλες και τσαρούχια, που στήσανε αντάρτικο «στα κακοτράχαλα τα βουνά με το 
σουραύλι και το ζουρνά». Αυτοί τα έδωσαν όλα: και το βιος τους και τη ζωή τους για 
χάρη ενός αισθήματος που τους ξεπερνούσε. Μέσα από αυτό το υπερβατικό αίσθημα της 
ελευθερίας γεννήθηκε η Επανάσταση, πάνω σε αυτές τις ηρωικές ξερολιθιές στήθηκε το 
πανηγύρι του Αγώνα κι αναστήθηκε η πατρίδα.

Θαύμα, Συγκυρία, Αποκοτιά; Και αυτά. Όμως το 1821 οι Έλληνες πατούσαν ήδη σε 
στέρεα θεμέλια, τα οποία έχτιζαν από πολλά χρόνια πριν και κάποιοι άλλοι: οι ανώνυμοι 
ναυτικοί και έμποροι που κουβαλούσαν από το εξωτερικό μαζί με τα καλούδια και τα 
χρήματα, όπλα και ιδέες. Κυρίως ιδέες! Που έλεγαν ότι στην Ευρώπη αλλά και στη 
μακρινή Αμερική οι λαοί ξεσηκώθηκαν, αποτίναξαν την αυθαίρετη εξουσία των τυράννων 
και πήραν στα χέρια τους πια τις τύχες τους. Θεσπίζουν Νόμους και αποφασίζουν μόνοι 
τους κατά πώς θα κυβερνιούνται. Έτσι, ένωσαν όλοι τις δυνάμεις τους –«έβαλε και ο 
Θεός την υπογραφή του», όπως έλεγε ο Κολοκοτρώνης– και ξεσηκώθηκαν. Ο Αγώνας 
δεν είχε μόνο επιτυχίες, είχε και μελανά σημεία και πισωγυρίσματα· και κόντεψε να 
σβήσει, όταν έπεσε το Μεσολόγγι. Όμως η φλόγα του ’21 φώτιζε ήδη τους λαούς και 
τις κυβερνήσεις της Ευρώπης, που αποφάσισαν να ταχθούν στο πλευρό των Ελλήνων. 
Στις 3 Φεβρουαρίου του 1830 θα χαραχθούν στον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης τα 
πρώτα σύνορα του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.

200 χρόνια φέτος από την Επανάσταση του 1821! Η χρονιά ορόσημο στάθηκε αφορμή 
και πρόκληση για τους μαθητές του Σχολείου μας να μελετήσουν διάφορες πτυχές και 
πρόσωπα του Αγώνα, με την καθοδήγηση των καθηγητών τους. Τα παιδιά 
ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες της φετινής χρονιάς, 
κατάφεραν με προσωπική έμπνευση και δημιουργικότητα να συνθέσουν το δικό τους 
ψηφιδωτό αφιέρωμα στην Επανάσταση του ’21, το οποίο παρουσιάζεται στο παρόν αλλά 
και στο επόμενο τεύχος του περιοδικού μας. Τα κείμενά τους στέλνουν μήνυμα ελπίδας. 
Μέσα από τις προσωπογραφίες των μορφών της Επανάστασης, μέσα από πρωτότυπα 
κείμενα και εμπνευσμένες έρευνες, τολμηρό διάλογο με την επαναστατική εποχή και 
καίρια ερωτήματα, μπορείς να ακούσεις τον χτύπο της νεανικής καρδιάς τους να 
συντονίζεται με την ποιητική παρότρυνση του Κωστή Παλαμά: «Μεθύστε με τ’ αθάνατο 
κρασί του Εικοσιένα!».

Νεογράφημα



ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε αναμφίβολα ένας 

σπουδαίος διπλωμάτης και πολιτικός διεθνούς κύρους, 
που ανέλαβε με όλες του τις δυνάμεις να οργανώσει το 
νεοσύστατο ελληνικό κράτος ως πρώτος Κυβερνήτης της 
Ελλάδας. Γεννήθηκε στην ενετοκρατούμενη τότε Κέρκυρα 
το 1776 και στη συνέχεια φοίτησε στο μοναστήρι της 
Αγίας Ιουστίνης, όπου έμαθε Λατινικά, Ιταλικά και 
Γαλλικά. Από το 1795 μέχρι και το 1797 σπούδασε 
Ιατρική στην Ιταλία, στο πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Μιας 
και καταγόταν από μια αριστοκρατική οικογένεια με 
σημαντική πολιτική παράδοση, έκανε τα πρώτα του 
πολιτικά βήματα νωρίς, καθώς το 1803 ανέλαβε τη θέση 
του Γραμματέα της επικράτειας της Ιονίου Πολιτείας. Τη 
χρονική περίοδο από το 1815 έως το 1822 διετέλεσε 
Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Ακολούθως, εξελέγη 
πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας με επταετή θητεία, από 
την Γ΄ Εθνοσυνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην 
Τροιζήνα στις 14 Απριλίου 1827. 

Το έργο που ανέλαβε ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και 
απαιτητικό, καθώς κλήθηκε να ηγηθεί ενός έθνους, 
άναρχου και ανοργάνωτου, το οποίο επιχειρούσε, μετά 
από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς, να σταθεί αυτόνομο στα 
πόδια του. Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του νέου 
ελληνικού κράτους, ο Καποδίστριας έφτασε στο Ναύπλιο 
στις αρχές του 1828, όπου έτυχε ενθουσιώδους και 
πανηγυρικής υποδοχής. Από τις πρώτες του ενέργειες 
ήταν να καταργήσει το ισχύον σύνταγμα και να 
συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες στα χέρια του, 
στοχεύοντας στην οργάνωση του κυβερνητικού 
μηχανισμού. Έπειτα, χώρισε τη χώρα σε διοικητικές 
περιφέρειες και δημιούργησε δικαστήρια. 

Για τη στήριξη της οικονομίας του κράτους ίδρυσε την ίδια 
χρονιά το Εθνικό Νομισματοκοπείο στην Αίγινα και 
καθιέρωσε ως εθνικό νόμισμα τον «φοίνικα», 
παραλληλίζοντας το μυθικό πουλί που αναδύεται από τις 
στάχτες του με το ελληνικό έθνος που θα αναγεννηθεί. 
Ακόμη, τον Φεβρουάριο του 1828 ίδρυσε με τη βοήθεια 
του φίλου του Γαλλοελβετού τραπεζίτη Εϋνάρδου, την 
Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, το πρώτο χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα της νεοσύστατης Ελλάδας. Έπειτα, επιχείρησε να 
συνάψει δάνειο με τράπεζες του εξωτερικού, παρά την 
άρνηση της Αγγλίας. Ωστόσο, η Ρωσία και η Γαλλία 
ενίσχυσαν οικονομικά την Ελλάδα και ο ίδιος διέθεσε 
όλη του την περιουσία για τους σκοπούς του κράτους, 
αρνούμενος να δεχθεί μισθό. Επίσης, προχώρησε στην 
ανοικοδόμηση του Μεσολογγίου και της Πάτρας και 

παραχώρησε δάνεια στους νησιώτες για την αγορά πλοίων και την κατασκευή 
ναυπηγείων στον Πόρο και το Ναύπλιο. 

Σε συνεργασία με τον Ανδρέα Μιαούλη προσπάθησε να καταστείλει την 
πειρατεία και ανέθεσε τον στόλο στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης. Με στόχο 
την οργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, ίδρυσε στις 1 Ιουλίου του 1828 τη 
στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ένα ανώτατο στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 
που λειτουργεί αδιαλείπτως μέχρι σήμερα ως Σχολή Αξιωματικών. Ανάμεσα 
στις κύριες προτεραιότητες της καποδιστριακής πολιτικής υπήρξε η επέκταση 
της στοιχειώδους μόρφωσης των Ελλήνων μέσω της οργάνωσης της 
εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό ο Καποδίστριας ίδρυσε αλληλοδιδακτικά 
σχολεία, Εκκλησιαστική Σχολή στον Πόρο, Ορφανοτροφείο και Αρχαιολογικό 
Μουσείο στην Αίγινα, Γεωργική Σχολή στην Τίρυνθα και ελληνικό και γαλλικό 
τυπογραφείο στην Αίγινα. 

Ωστόσο, στην προσπάθειά του να οργανώσει το ελληνικό κράτος, ο 
Καποδίστριας απέκτησε με τον καιρό αρκετούς πολιτικούς αντιπάλους. 
Μάλιστα πολλές από τις ελπίδες των επαναστατημένων Ελλήνων 
διαψεύσθηκαν από τη σκληρή πραγματικότητα μιας μικρής, φτωχής χώρας, που 
έμελλε να κάνει τα πρώτα της βήματα στηριγμένη στη βοήθεια των 
ευρωπαϊκών δυνάμεων. Η Αγγλία και η Γαλλία ενθάρρυναν τις όποιες 
εσωτερικές αντιπαραθέσεις, γιατί θεωρούσαν τον Καποδίστρια σύμμαχο της 
Ρωσίας. Επίσης, το γεγονός ότι δεν έδωσε καμία εξουσία στις τοπικές αρχές, 
αλλά διόρισε σε σημαντικές θέσεις τα δύο του αδέρφια, Αυγουστίνο και 
Βιάρο Καποδίστρια, προκάλεσε αντιδράσεις. 

Έτσι, το κέντρο του αντικαποδιστριακού αγώνα εδραιώθηκε στην Ύδρα. Η 
δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Καποδίστρια κορυφώθηκε, όταν φυλάκισε τον 
πρόκριτο της Μάνης, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ως υποκινητή των 
αντικυβερνητικών κινήσεων που εκδηλώθηκαν. Ακολούθως, το πρωί της 9ης 
Οκτωβρίου 1831, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος στο Ναύπλιο, 
ο Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ο αδερφός και ο γιος του 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, πυροβόλησαν θανάσιμα τον Κυβερνήτη Ιωάννη 
Καποδίστρια, καθώς πήγαινε να παρακολουθήσει την κυριακάτικη θεία 
λειτουργία. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης πυροβολήθηκε επιτόπου και ο 
εξαγριωμένος κόσμος πέταξε το πτώμα του στο λιμάνι, ενώ ο ανεψιός του 
Γεώργιος κατέφυγε στη γαλλική πρεσβεία αλλά στη συνέχεια παραδόθηκε και 
δικάστηκε σε τουφεκισμό. Η σορός του Κυβερνήτη μεταφέρθηκε τον Απρίλιο 
του 1832 στην Κέρκυρα, από τον αδερφό του Αυγουστίνο, για να ταφεί στην 
Ιερά Μονή Πλατυτέρας δίπλα από τον τάφο του πατέρα του. Με τη δολοφονία 
του Καποδίστρια έκλεισε ένα πολύ σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για το νέο 
ελληνικό κράτος και άνοιξε μια νέα σελίδα στην ιστορία της χώρας με την 
εγκαθίδρυση της απόλυτης μοναρχίας και την έλευση του ανηλίκου βασιλιά 
Όθωνα, μετά από παρέμβαση των Μεγάλων ∆υνάμεων. 

Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας με διδάσκουσα 
την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.



Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μια ηγετική 
μορφή της ελληνικής Επανάστασης
Νεφέλη Γκουνέλα-Στράτα (Γ1)

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ή αλλιώς «ο Γέρος του Μοριά», όπως ονομάστηκε αργότερα λόγω 
της ηγετικής θέσης του στην ελληνική Επανάσταση στην Πελοπόννησο, αποτελεί την πιο 
αντιπροσωπευτική μορφή του εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα και ξεχώρισε για τη λεβεντιά, την 
ανδρεία, την ευρηματικότητα, τη στρατηγική του ικανότητα, τη μεγαλοψυχία και το ήθος του. 
Μάλιστα, η φράση του Κολοκοτρώνη «Η πατρίς ήτον και θα είναι το είδωλον της ψυχής μου» 
υπογραμμίζει τη μεγάλη αγάπη του για την πατρίδα και τον πόθο του να τη δει ελεύθερη.

Γεννήθηκε στο Ραμοβούνι της Μεσσηνίας, στις 3 Απριλίου του 1770, τη ∆ευτέρα της Λαμπρής. Η 
οικογένειά του από τον 16ο αιώνα κιόλας βρισκόταν σε πόλεμο με τους Τούρκους, με 70 
Κολοκοτρωναίους να έχουν σκοτωθεί από αυτούς. Στην ηλικία των 10 χρονών έχασε τον πατέρα 
του από τουρκική επίθεση, γεγονός που στιγμάτισε τη ζωή του. Στα 17 του έγινε οπλαρχηγός και 
στα 20 του χρόνια παντρεύτηκε την Αικατερίνη Καρούσου, κόρη τοπικού προεστού. Το 1806 
κατάφερε να καταφύγει στη Ζάκυνθο και να σωθεί από τον μεγάλο διωγμό των κλεφτών. Στη 
Ζάκυνθο κατατάχθηκε στον αγγλικό στρατό, όπου και κατόρθωσε να φτάσει μέχρι και τον βαθμό 
του Ταγματάρχη. Το 1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και στις αρχές του 1821 αποβιβάστηκε 
στη Μάνη, για να λάβει μέρος στον Αγώνα.

Στις 23 Μαρτίου του 1821, δίπλα στον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, κατάφερε να απελευθερώσουν 
την Καλαμάτα και αμέσως μετά έβαλε στόχο να καταλάβει την Τριπολιτσά, το διοικητικό κέντρο 
των Οθωμανών στον Μοριά. Η νίκη των Ελλήνων στο Βαλτέτσι και η άλωση της Τριπολιτσάς 
οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στον Κολοκοτρώνη και γι’ αυτόν τον λόγο τον όρισαν αρχηγό 
του επαναστατικού στρατού της Πελοποννήσου. Τότε ήταν που έλαβε και το προσωνύμιο «ο Γέρος 
του Μοριά».

Πολέμησε στη μάχη των ∆ερβενακίων τον Ιούλιο του 1822, όπου με μεγάλη επιτυχία συνέτριψε 
τον στρατό του ∆ράμαλη. Μετά από αυτήν την μάχη, είχε την τιμή να διοριστεί από την κυβέρνηση 
Κουντουριώτη αρχιστράτηγος των επαναστατικών δυνάμεων. ∆υστυχώς, όμως, κατά τη διάρκεια 
των εμφυλίων συγκρούσεων το 1823-1824, στις οποίες είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, 
φυλακίστηκε στην Ύδρα, αλλά ευτυχώς απελευθερώθηκε τον Μάιο του 1825, συνεχίζοντας ως 
αρχιστράτηγος του Αγώνα. Κατάφερε να κρατήσει την Επανάσταση ζωντανή μέχρι και τη ναυμαχία 
του Ναυαρίνου, τον Οκτώβριο του 1827.

Μετά την απελευθέρωση και έπειτα από συμφωνία με τον Ιωάννη Καποδίστρια, έγινε στέλεχος 
του ρωσικού κόμματος. Κατά τη διάρκεια της Αντιβασιλείας διώχθηκε ως αντιβασιλικός. 
Καταδικάστηκε σε θάνατο τον Μάιο του 1834 και φυλακίστηκε στο Παλαμήδι στο Ναύπλιο. Ο 
Όθωνας, όμως, του χάρισε την ποινή, τον διόρισε σύμβουλο της Επικρατείας και τον ονόμασε 
αντιστράτηγο. Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί πως ο Κολοκοτρώνης έγινε μέλος της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας το 1836, αναγνωρίζοντας τον στόχο των ιδρυτών της να 
προσφέρουν στην εκπαίδευση του έθνους. 

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Κολοκοτρώνης τα πέρασε στην Αθήνα. Αργότερα, 
υπαγόρευσε στον Γεώργιο Τερτσέτη τα απομνημονεύματά του, που κυκλοφόρησαν το 1851 με τον 
τίτλο «∆ιήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836». Πέθανε από 
εγκεφαλικό επεισόδιο στις 4 Φεβρουαρίου του 1843. Είχε ήδη αποκτήσει από τον γάμο του με 
την Αικατερίνη Καρούσου τέσσερα παιδιά: τον Πάνο, τον Γενναίο, τον Κολλίνο και την Ελένη, ενώ 
από τη σχέση του με τη Μαργαρίτα Βελισσάρη τον Παναγιωτάκη.

Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας με διδάσκουσα την καθηγήτρια 
Ελένη Κόντα.

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε αναμφίβολα ένας 
σπουδαίος διπλωμάτης και πολιτικός διεθνούς κύρους, 
που ανέλαβε με όλες του τις δυνάμεις να οργανώσει το 
νεοσύστατο ελληνικό κράτος ως πρώτος Κυβερνήτης της 
Ελλάδας. Γεννήθηκε στην ενετοκρατούμενη τότε Κέρκυρα 
το 1776 και στη συνέχεια φοίτησε στο μοναστήρι της 
Αγίας Ιουστίνης, όπου έμαθε Λατινικά, Ιταλικά και 
Γαλλικά. Από το 1795 μέχρι και το 1797 σπούδασε 
Ιατρική στην Ιταλία, στο πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Μιας 
και καταγόταν από μια αριστοκρατική οικογένεια με 
σημαντική πολιτική παράδοση, έκανε τα πρώτα του 
πολιτικά βήματα νωρίς, καθώς το 1803 ανέλαβε τη θέση 
του Γραμματέα της επικράτειας της Ιονίου Πολιτείας. Τη 
χρονική περίοδο από το 1815 έως το 1822 διετέλεσε 
Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Ακολούθως, εξελέγη 
πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας με επταετή θητεία, από 
την Γ΄ Εθνοσυνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην 
Τροιζήνα στις 14 Απριλίου 1827. 

Το έργο που ανέλαβε ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και 
απαιτητικό, καθώς κλήθηκε να ηγηθεί ενός έθνους, 
άναρχου και ανοργάνωτου, το οποίο επιχειρούσε, μετά 
από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς, να σταθεί αυτόνομο στα 
πόδια του. Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του νέου 
ελληνικού κράτους, ο Καποδίστριας έφτασε στο Ναύπλιο 
στις αρχές του 1828, όπου έτυχε ενθουσιώδους και 
πανηγυρικής υποδοχής. Από τις πρώτες του ενέργειες 
ήταν να καταργήσει το ισχύον σύνταγμα και να 
συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες στα χέρια του, 
στοχεύοντας στην οργάνωση του κυβερνητικού 
μηχανισμού. Έπειτα, χώρισε τη χώρα σε διοικητικές 
περιφέρειες και δημιούργησε δικαστήρια. 

Για τη στήριξη της οικονομίας του κράτους ίδρυσε την ίδια 
χρονιά το Εθνικό Νομισματοκοπείο στην Αίγινα και 
καθιέρωσε ως εθνικό νόμισμα τον «φοίνικα», 
παραλληλίζοντας το μυθικό πουλί που αναδύεται από τις 
στάχτες του με το ελληνικό έθνος που θα αναγεννηθεί. 
Ακόμη, τον Φεβρουάριο του 1828 ίδρυσε με τη βοήθεια 
του φίλου του Γαλλοελβετού τραπεζίτη Εϋνάρδου, την 
Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, το πρώτο χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα της νεοσύστατης Ελλάδας. Έπειτα, επιχείρησε να 
συνάψει δάνειο με τράπεζες του εξωτερικού, παρά την 
άρνηση της Αγγλίας. Ωστόσο, η Ρωσία και η Γαλλία 
ενίσχυσαν οικονομικά την Ελλάδα και ο ίδιος διέθεσε 
όλη του την περιουσία για τους σκοπούς του κράτους, 
αρνούμενος να δεχθεί μισθό. Επίσης, προχώρησε στην 
ανοικοδόμηση του Μεσολογγίου και της Πάτρας και 

παραχώρησε δάνεια στους νησιώτες για την αγορά πλοίων και την κατασκευή 
ναυπηγείων στον Πόρο και το Ναύπλιο. 

Σε συνεργασία με τον Ανδρέα Μιαούλη προσπάθησε να καταστείλει την 
πειρατεία και ανέθεσε τον στόλο στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης. Με στόχο 
την οργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, ίδρυσε στις 1 Ιουλίου του 1828 τη 
στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ένα ανώτατο στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 
που λειτουργεί αδιαλείπτως μέχρι σήμερα ως Σχολή Αξιωματικών. Ανάμεσα 
στις κύριες προτεραιότητες της καποδιστριακής πολιτικής υπήρξε η επέκταση 
της στοιχειώδους μόρφωσης των Ελλήνων μέσω της οργάνωσης της 
εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό ο Καποδίστριας ίδρυσε αλληλοδιδακτικά 
σχολεία, Εκκλησιαστική Σχολή στον Πόρο, Ορφανοτροφείο και Αρχαιολογικό 
Μουσείο στην Αίγινα, Γεωργική Σχολή στην Τίρυνθα και ελληνικό και γαλλικό 
τυπογραφείο στην Αίγινα. 

Ωστόσο, στην προσπάθειά του να οργανώσει το ελληνικό κράτος, ο 
Καποδίστριας απέκτησε με τον καιρό αρκετούς πολιτικούς αντιπάλους. 
Μάλιστα πολλές από τις ελπίδες των επαναστατημένων Ελλήνων 
διαψεύσθηκαν από τη σκληρή πραγματικότητα μιας μικρής, φτωχής χώρας, που 
έμελλε να κάνει τα πρώτα της βήματα στηριγμένη στη βοήθεια των 
ευρωπαϊκών δυνάμεων. Η Αγγλία και η Γαλλία ενθάρρυναν τις όποιες 
εσωτερικές αντιπαραθέσεις, γιατί θεωρούσαν τον Καποδίστρια σύμμαχο της 
Ρωσίας. Επίσης, το γεγονός ότι δεν έδωσε καμία εξουσία στις τοπικές αρχές, 
αλλά διόρισε σε σημαντικές θέσεις τα δύο του αδέρφια, Αυγουστίνο και 
Βιάρο Καποδίστρια, προκάλεσε αντιδράσεις. 

Έτσι, το κέντρο του αντικαποδιστριακού αγώνα εδραιώθηκε στην Ύδρα. Η 
δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Καποδίστρια κορυφώθηκε, όταν φυλάκισε τον 
πρόκριτο της Μάνης, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ως υποκινητή των 
αντικυβερνητικών κινήσεων που εκδηλώθηκαν. Ακολούθως, το πρωί της 9ης 
Οκτωβρίου 1831, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος στο Ναύπλιο, 
ο Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ο αδερφός και ο γιος του 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, πυροβόλησαν θανάσιμα τον Κυβερνήτη Ιωάννη 
Καποδίστρια, καθώς πήγαινε να παρακολουθήσει την κυριακάτικη θεία 
λειτουργία. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης πυροβολήθηκε επιτόπου και ο 
εξαγριωμένος κόσμος πέταξε το πτώμα του στο λιμάνι, ενώ ο ανεψιός του 
Γεώργιος κατέφυγε στη γαλλική πρεσβεία αλλά στη συνέχεια παραδόθηκε και 
δικάστηκε σε τουφεκισμό. Η σορός του Κυβερνήτη μεταφέρθηκε τον Απρίλιο 
του 1832 στην Κέρκυρα, από τον αδερφό του Αυγουστίνο, για να ταφεί στην 
Ιερά Μονή Πλατυτέρας δίπλα από τον τάφο του πατέρα του. Με τη δολοφονία 
του Καποδίστρια έκλεισε ένα πολύ σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για το νέο 
ελληνικό κράτος και άνοιξε μια νέα σελίδα στην ιστορία της χώρας με την 
εγκαθίδρυση της απόλυτης μοναρχίας και την έλευση του ανηλίκου βασιλιά 
Όθωνα, μετά από παρέμβαση των Μεγάλων ∆υνάμεων. 

Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας με διδάσκουσα 
την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.



Ιωάννης Καποδίστριας, 
ο πρώτος Κυβερνήτης 
του ανεξάρτητου 
ελληνικού κράτους
Ελισάβετ Ζαχαροπούλου (Γ1)

Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε αναμφίβολα ένας 
σπουδαίος διπλωμάτης και πολιτικός διεθνούς κύρους, 
που ανέλαβε με όλες του τις δυνάμεις να οργανώσει το 
νεοσύστατο ελληνικό κράτος ως πρώτος Κυβερνήτης της 
Ελλάδας. Γεννήθηκε στην ενετοκρατούμενη τότε Κέρκυρα 
το 1776 και στη συνέχεια φοίτησε στο μοναστήρι της 
Αγίας Ιουστίνης, όπου έμαθε Λατινικά, Ιταλικά και 
Γαλλικά. Από το 1795 μέχρι και το 1797 σπούδασε 
Ιατρική στην Ιταλία, στο πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Μιας 
και καταγόταν από μια αριστοκρατική οικογένεια με 
σημαντική πολιτική παράδοση, έκανε τα πρώτα του 
πολιτικά βήματα νωρίς, καθώς το 1803 ανέλαβε τη θέση 
του Γραμματέα της επικράτειας της Ιονίου Πολιτείας. Τη 
χρονική περίοδο από το 1815 έως το 1822 διετέλεσε 
Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Ακολούθως, εξελέγη 
πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας με επταετή θητεία, από 
την Γ΄ Εθνοσυνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην 
Τροιζήνα στις 14 Απριλίου 1827. 

Το έργο που ανέλαβε ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και 
απαιτητικό, καθώς κλήθηκε να ηγηθεί ενός έθνους, 
άναρχου και ανοργάνωτου, το οποίο επιχειρούσε, μετά 
από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς, να σταθεί αυτόνομο στα 
πόδια του. Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του νέου 
ελληνικού κράτους, ο Καποδίστριας έφτασε στο Ναύπλιο 
στις αρχές του 1828, όπου έτυχε ενθουσιώδους και 
πανηγυρικής υποδοχής. Από τις πρώτες του ενέργειες 
ήταν να καταργήσει το ισχύον σύνταγμα και να 
συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες στα χέρια του, 
στοχεύοντας στην οργάνωση του κυβερνητικού 
μηχανισμού. Έπειτα, χώρισε τη χώρα σε διοικητικές 
περιφέρειες και δημιούργησε δικαστήρια. 

Για τη στήριξη της οικονομίας του κράτους ίδρυσε την ίδια 
χρονιά το Εθνικό Νομισματοκοπείο στην Αίγινα και 
καθιέρωσε ως εθνικό νόμισμα τον «φοίνικα», 
παραλληλίζοντας το μυθικό πουλί που αναδύεται από τις 
στάχτες του με το ελληνικό έθνος που θα αναγεννηθεί. 
Ακόμη, τον Φεβρουάριο του 1828 ίδρυσε με τη βοήθεια 
του φίλου του Γαλλοελβετού τραπεζίτη Εϋνάρδου, την 
Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, το πρώτο χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα της νεοσύστατης Ελλάδας. Έπειτα, επιχείρησε να 
συνάψει δάνειο με τράπεζες του εξωτερικού, παρά την 
άρνηση της Αγγλίας. Ωστόσο, η Ρωσία και η Γαλλία 
ενίσχυσαν οικονομικά την Ελλάδα και ο ίδιος διέθεσε 
όλη του την περιουσία για τους σκοπούς του κράτους, 
αρνούμενος να δεχθεί μισθό. Επίσης, προχώρησε στην 
ανοικοδόμηση του Μεσολογγίου και της Πάτρας και 

παραχώρησε δάνεια στους νησιώτες για την αγορά πλοίων και την κατασκευή 
ναυπηγείων στον Πόρο και το Ναύπλιο. 

Σε συνεργασία με τον Ανδρέα Μιαούλη προσπάθησε να καταστείλει την 
πειρατεία και ανέθεσε τον στόλο στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης. Με στόχο 
την οργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, ίδρυσε στις 1 Ιουλίου του 1828 τη 
στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ένα ανώτατο στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 
που λειτουργεί αδιαλείπτως μέχρι σήμερα ως Σχολή Αξιωματικών. Ανάμεσα 
στις κύριες προτεραιότητες της καποδιστριακής πολιτικής υπήρξε η επέκταση 
της στοιχειώδους μόρφωσης των Ελλήνων μέσω της οργάνωσης της 
εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό ο Καποδίστριας ίδρυσε αλληλοδιδακτικά 
σχολεία, Εκκλησιαστική Σχολή στον Πόρο, Ορφανοτροφείο και Αρχαιολογικό 
Μουσείο στην Αίγινα, Γεωργική Σχολή στην Τίρυνθα και ελληνικό και γαλλικό 
τυπογραφείο στην Αίγινα. 

Ωστόσο, στην προσπάθειά του να οργανώσει το ελληνικό κράτος, ο 
Καποδίστριας απέκτησε με τον καιρό αρκετούς πολιτικούς αντιπάλους. 
Μάλιστα πολλές από τις ελπίδες των επαναστατημένων Ελλήνων 
διαψεύσθηκαν από τη σκληρή πραγματικότητα μιας μικρής, φτωχής χώρας, που 
έμελλε να κάνει τα πρώτα της βήματα στηριγμένη στη βοήθεια των 
ευρωπαϊκών δυνάμεων. Η Αγγλία και η Γαλλία ενθάρρυναν τις όποιες 
εσωτερικές αντιπαραθέσεις, γιατί θεωρούσαν τον Καποδίστρια σύμμαχο της 
Ρωσίας. Επίσης, το γεγονός ότι δεν έδωσε καμία εξουσία στις τοπικές αρχές, 
αλλά διόρισε σε σημαντικές θέσεις τα δύο του αδέρφια, Αυγουστίνο και 
Βιάρο Καποδίστρια, προκάλεσε αντιδράσεις. 

Έτσι, το κέντρο του αντικαποδιστριακού αγώνα εδραιώθηκε στην Ύδρα. Η 
δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Καποδίστρια κορυφώθηκε, όταν φυλάκισε τον 
πρόκριτο της Μάνης, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ως υποκινητή των 
αντικυβερνητικών κινήσεων που εκδηλώθηκαν. Ακολούθως, το πρωί της 9ης 
Οκτωβρίου 1831, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος στο Ναύπλιο, 
ο Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ο αδερφός και ο γιος του 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, πυροβόλησαν θανάσιμα τον Κυβερνήτη Ιωάννη 
Καποδίστρια, καθώς πήγαινε να παρακολουθήσει την κυριακάτικη θεία 
λειτουργία. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης πυροβολήθηκε επιτόπου και ο 
εξαγριωμένος κόσμος πέταξε το πτώμα του στο λιμάνι, ενώ ο ανεψιός του 
Γεώργιος κατέφυγε στη γαλλική πρεσβεία αλλά στη συνέχεια παραδόθηκε και 
δικάστηκε σε τουφεκισμό. Η σορός του Κυβερνήτη μεταφέρθηκε τον Απρίλιο 
του 1832 στην Κέρκυρα, από τον αδερφό του Αυγουστίνο, για να ταφεί στην 
Ιερά Μονή Πλατυτέρας δίπλα από τον τάφο του πατέρα του. Με τη δολοφονία 
του Καποδίστρια έκλεισε ένα πολύ σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για το νέο 
ελληνικό κράτος και άνοιξε μια νέα σελίδα στην ιστορία της χώρας με την 
εγκαθίδρυση της απόλυτης μοναρχίας και την έλευση του ανηλίκου βασιλιά 
Όθωνα, μετά από παρέμβαση των Μεγάλων ∆υνάμεων. 

Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας με διδάσκουσα 
την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.
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την Γ΄ Εθνοσυνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην 
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καθιέρωσε ως εθνικό νόμισμα τον «φοίνικα», 
παραλληλίζοντας το μυθικό πουλί που αναδύεται από τις 
στάχτες του με το ελληνικό έθνος που θα αναγεννηθεί. 
Ακόμη, τον Φεβρουάριο του 1828 ίδρυσε με τη βοήθεια 
του φίλου του Γαλλοελβετού τραπεζίτη Εϋνάρδου, την 
Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, το πρώτο χρηματοπιστωτικό 
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Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η παραστατική αποτύπωση της θλιβερής κατάστασης που ζούμε και η 

προτροπή του Ρήγα να ξεκινήσουμε άμεσα τον Αγώνα για απελευθέρωση. Στη συνέχεια ο διδάσκαλος μάς 

επεσήμανε κάτι που δεν πολυκατάλαβα, αλλά τριγυρνάει όλη την ώρα στο μυαλό μου. Μας είπε πως όποιος μάθει 

γράμματα και δεν μείνει κούτσουρο, αυτός θα βοηθήσει την πατρίδα. Από την άλλη, ο πατέρας λέει ότι μόνο με 

τα άρματα θα διώξουμε τον Τούρκο. Πώς γίνεται, όμως, με την πλάκα και το κοντύλι να πολεμήσουμε και να 

ελευθερωθούμε; Τώρα έχω μπερδευτεί για τα καλά...

23 Απριλίου 1816

Ρώτησα σήμερα τον διδάσκαλο τι σχέση έχουν τα γράμματα με τον πόλεμο και μου απάντησε πάλι με μια φράση 

του Ρήγα πως «Όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά». Άντε βγάλε άκρη… Στη συνέχεια μου εξήγησε 

ότι τα γράμματα και η μόρφωση ανοίγουν το μυαλό του ανθρώπου, είναι η δύναμή μας και ο σύμμαχός μας στις 

δύσκολες στιγμές. Όμως, γιατί δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο σχολειό και να μάθουμε γραφή και ανάγνωση, 

αφού είναι τόσο σπουδαίο; 

 

24 Απριλίου 1816

Το βράδυ δεν με πήρε καθόλου ο ύπνος. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν τα λόγια του πατέρα και του 

διδασκάλου. Καταλαβαίνω ότι με τα όπλα και τον πόλεμο μπορούμε να αποκτήσουμε τη λευτεριά μας, αλλά μήπως 

με τα γράμματα αποκτούμε μια άλλη δύναμη στον λόγο και στο μυαλό μας κι ας μην το καταλαβαίνουμε; Μήπως 

μπορούμε να πείσουμε πιο εύκολα τους ταλαιπωρημένους συμπατριώτες μας να ξεσηκωθούν ενάντια στον 

τύραννο; Μήπως τα πραγματικά μας όπλα είναι τελικά η γνώση και η φώτιση, όπως μας είπε και ο παπα-Γιώργης 

στην εκκλησιά; Ανέφερε, μάλιστα, και μια χαρακτηριστική φράση του Αδαμάντιου Κοραή που υπογραμμίζει την 

αξία της παιδείας: «Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο». Σκέφτηκα 

πόσο δίκιο έχει. Μακάρι να έρθει γρήγορα ο καιρός να αποτινάξουμε τον ζυγό της σκλαβιάς! 

Η ημερολογιακή καταγραφή γράφτηκε στο πλαίσιο δραστηριότητας δημιουργικής γραφής στο μάθημα της 

Ιστορίας με διδάσκουσα την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

18 Απριλίου 1816

«Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη» είχε πει ο Ρήγας Φεραίος, τον 

οποίο μνημόνευε συχνά ο διδάσκαλός μου. Έτσι, με αυτή τη φράση να στροβιλίζει στο μυαλό μου και γεμάτος 

διάθεση να μάθω καινούργια πράγματα, ξύπνησα σήμερα πουρνό πουρνό και έφτασα στο σχολειό πριν ακόμα κι 

από τον διδάσκαλόν μου. Όταν ήρθε, έβγαλα από την τσέπη μου και του έδωσα τα «δευτεριάτικα», αλλά επειδή 

ήταν λίγα, η μάνα μού έχωσε στον κόρφο κι ένα καλάθι με αυγά να του δώσω. 

Η χαρά μου ήτο απερίγραπτος, διατί κατάφερα και ολοκλήρωσα με επιτυχία ένα έντυπο βιβλιαράκι δεκαέξι 

σελίδων, την «Χρήσιμον Παιδαγωγίαν προς τους μαθείν τα ιερά γράμματα βουλομένους» που θα ’λεγε και ο 

σοφός μου διδάσκαλος. Αυτό θα πει πως μπορώ τώρα να προχωρήσω παραπέρα στην Οκτώηχο, να μάθω τους 

ψαλμούς και να ψέλνω και στην εκκλησιά τους εσπερινούς και τους όρθρους. Ω! Πόσο περήφανη θα είναι η μάνα 

μου… και ο πατέρας, βέβαια, κι ας μην το δείχνει.

20 Απριλίου 1816

Σήμερα ο διδάσκαλος μάς διάβασε τους πρώτους στίχους από τον «Θούριο» του Ρήγα Φεραίου που τόσο αγαπά:

      «Ὡς πότε παλικάρια νὰ ζοῦμεν στὰ στενά,

       Μονάχοι σὰ λιοντάρια, σταὶς ράχαις στὰ βουνά;

      Σπηλιαὶς νὰ κατοικοῦμεν, νὰ βλέπωμεν κλαδιά,

        Νὰ φεύγωμ΄ ἀπ΄ τὸν κόσμον, γιὰ τὴν πικρὴ σκλαβιά.

       Νὰ χάνωμεν ἀδέλφια, πατρίδα, καὶ γονεῖς,

              Τοὺς φίλους, τὰ παιδιά μας, κι΄ ὅλους τοὺς συγγενεῖς.

     Καλλιῶναι μίας ὥρας ἐλεύθερη ζωή,

       Παρὰ σαράντα χρόνοι σκλαβιά, καὶ φυλακή».



Αντόνιο Αλμέιντα: 
Ένας Πορτογάλος φιλέλληνας 
που ξεχώρισε για τη δράση του
Μάγδα Γκιουλετζή (Γ1)

Την περίοδο της ελληνικής Επανάστασης 
αναπτύχθηκε στην Ευρώπη και την Αμερική το 
κίνημα του Φιλελληνισμού ως μια μορφή 
συμπαράστασης προς τους αγωνιζόμενους 
για την ελευθερία τους Έλληνες. Έτσι, 
πολλοί ήταν οι φιλέλληνες που αποφάσισαν 
να βοηθήσουν την Ελλάδα υλικά αλλά και 
ηθικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, όπως 
έκανε και ο φιλέλληνας Αντόνιο Αλμέιντα.

Ο Πορτογάλος φιλέλληνας Αντόνιο 
Αλμέιντα γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου του 
1784, στην πόλη Έλβας της Πορτογαλίας. 
Προερχόταν από οικογένεια στρατιωτικών 
και γι’ αυτό επέλεξε να ακολουθήσει αυτήν 
την πορεία. Τα πρώτα του στρατιωτικά βήματα 
συνδέθηκαν με την υπηρεσία του ως 
αξιωματικού στον πορτογαλικό στρατό, 
αγωνιζόμενος κατά της εισβολής του 
Ναπολέοντα στην πατρίδα του.

Καθώς διακρινόταν για τον φιλελεύθερο 
χαρακτήρα του και το περιπετειώδες πνεύμα 
του, μόλις έμαθε για την ελληνική 
Επανάσταση αποφάσισε να έρθει στην 
Ελλάδα, για να συνεισφέρει στον Αγώνα και 
κατετάγη ως εθελοντής στον τακτικό 

ελληνικό στρατό. Μάλιστα, πολέμησε υπό 
τον Γεώργιο Καραϊσκάκη το 1827 στην 
Αττική και το 1830 διορίστηκε επιθεωρητής 
του τακτικού ιππικού από τον Καποδίστρια. 
Παράλληλα την ίδια χρονιά διορίστηκε 
φρούραρχος Ναυπλίου και με αυτήν του την 
ιδιότητα συνέλαβε τον έναν από τους 
δράστες της δολοφονίας του Καποδίστρια, 
τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη. Αργότερα, έγινε 
επίτιμος πολίτης του Ναυπλίου, κερδίζοντας 
έτσι την αναγνώριση και την εκτίμηση για την 
προσφορά του στον Αγώνα για την εθνική 
ανεξαρτησία των Ελλήνων. 

Ωστόσο, με την έλευση του βασιλιά Όθωνα 
στην Ελλάδα, ο Αλμέιντα υποβιβάστηκε στο 
αξίωμα του συνταγματάρχη, εξαιτίας της 
φιλοκαποδιστριακής του στάσης. Ο 
Αλμέιντα παντρεύτηκε τη Ζωή 
Μαυροκορδάτου το 1839 και απέκτησαν 
δύο παιδιά, τον ∆ημήτριο και τον Εμμανουήλ. 
Ο Πορτογάλος φιλέλληνας πέθανε στις 21 
Σεπτεμβρίου 1847, σε ηλικία 64 ετών, στα 
λουτρά Μπετάλια κοντά στη Βενετία.

Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του 
μαθήματος της Ιστορίας με διδάσκουσα την 
καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε αναμφίβολα ένας 
σπουδαίος διπλωμάτης και πολιτικός διεθνούς κύρους, 
που ανέλαβε με όλες του τις δυνάμεις να οργανώσει το 
νεοσύστατο ελληνικό κράτος ως πρώτος Κυβερνήτης της 
Ελλάδας. Γεννήθηκε στην ενετοκρατούμενη τότε Κέρκυρα 
το 1776 και στη συνέχεια φοίτησε στο μοναστήρι της 
Αγίας Ιουστίνης, όπου έμαθε Λατινικά, Ιταλικά και 
Γαλλικά. Από το 1795 μέχρι και το 1797 σπούδασε 
Ιατρική στην Ιταλία, στο πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Μιας 
και καταγόταν από μια αριστοκρατική οικογένεια με 
σημαντική πολιτική παράδοση, έκανε τα πρώτα του 
πολιτικά βήματα νωρίς, καθώς το 1803 ανέλαβε τη θέση 
του Γραμματέα της επικράτειας της Ιονίου Πολιτείας. Τη 
χρονική περίοδο από το 1815 έως το 1822 διετέλεσε 
Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Ακολούθως, εξελέγη 
πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας με επταετή θητεία, από 
την Γ΄ Εθνοσυνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην 
Τροιζήνα στις 14 Απριλίου 1827. 

Το έργο που ανέλαβε ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και 
απαιτητικό, καθώς κλήθηκε να ηγηθεί ενός έθνους, 
άναρχου και ανοργάνωτου, το οποίο επιχειρούσε, μετά 
από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς, να σταθεί αυτόνομο στα 
πόδια του. Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του νέου 
ελληνικού κράτους, ο Καποδίστριας έφτασε στο Ναύπλιο 
στις αρχές του 1828, όπου έτυχε ενθουσιώδους και 
πανηγυρικής υποδοχής. Από τις πρώτες του ενέργειες 
ήταν να καταργήσει το ισχύον σύνταγμα και να 
συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες στα χέρια του, 
στοχεύοντας στην οργάνωση του κυβερνητικού 
μηχανισμού. Έπειτα, χώρισε τη χώρα σε διοικητικές 
περιφέρειες και δημιούργησε δικαστήρια. 

Για τη στήριξη της οικονομίας του κράτους ίδρυσε την ίδια 
χρονιά το Εθνικό Νομισματοκοπείο στην Αίγινα και 
καθιέρωσε ως εθνικό νόμισμα τον «φοίνικα», 
παραλληλίζοντας το μυθικό πουλί που αναδύεται από τις 
στάχτες του με το ελληνικό έθνος που θα αναγεννηθεί. 
Ακόμη, τον Φεβρουάριο του 1828 ίδρυσε με τη βοήθεια 
του φίλου του Γαλλοελβετού τραπεζίτη Εϋνάρδου, την 
Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, το πρώτο χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα της νεοσύστατης Ελλάδας. Έπειτα, επιχείρησε να 
συνάψει δάνειο με τράπεζες του εξωτερικού, παρά την 
άρνηση της Αγγλίας. Ωστόσο, η Ρωσία και η Γαλλία 
ενίσχυσαν οικονομικά την Ελλάδα και ο ίδιος διέθεσε 
όλη του την περιουσία για τους σκοπούς του κράτους, 
αρνούμενος να δεχθεί μισθό. Επίσης, προχώρησε στην 
ανοικοδόμηση του Μεσολογγίου και της Πάτρας και 

παραχώρησε δάνεια στους νησιώτες για την αγορά πλοίων και την κατασκευή 
ναυπηγείων στον Πόρο και το Ναύπλιο. 

Σε συνεργασία με τον Ανδρέα Μιαούλη προσπάθησε να καταστείλει την 
πειρατεία και ανέθεσε τον στόλο στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης. Με στόχο 
την οργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, ίδρυσε στις 1 Ιουλίου του 1828 τη 
στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ένα ανώτατο στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 
που λειτουργεί αδιαλείπτως μέχρι σήμερα ως Σχολή Αξιωματικών. Ανάμεσα 
στις κύριες προτεραιότητες της καποδιστριακής πολιτικής υπήρξε η επέκταση 
της στοιχειώδους μόρφωσης των Ελλήνων μέσω της οργάνωσης της 
εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό ο Καποδίστριας ίδρυσε αλληλοδιδακτικά 
σχολεία, Εκκλησιαστική Σχολή στον Πόρο, Ορφανοτροφείο και Αρχαιολογικό 
Μουσείο στην Αίγινα, Γεωργική Σχολή στην Τίρυνθα και ελληνικό και γαλλικό 
τυπογραφείο στην Αίγινα. 

Ωστόσο, στην προσπάθειά του να οργανώσει το ελληνικό κράτος, ο 
Καποδίστριας απέκτησε με τον καιρό αρκετούς πολιτικούς αντιπάλους. 
Μάλιστα πολλές από τις ελπίδες των επαναστατημένων Ελλήνων 
διαψεύσθηκαν από τη σκληρή πραγματικότητα μιας μικρής, φτωχής χώρας, που 
έμελλε να κάνει τα πρώτα της βήματα στηριγμένη στη βοήθεια των 
ευρωπαϊκών δυνάμεων. Η Αγγλία και η Γαλλία ενθάρρυναν τις όποιες 
εσωτερικές αντιπαραθέσεις, γιατί θεωρούσαν τον Καποδίστρια σύμμαχο της 
Ρωσίας. Επίσης, το γεγονός ότι δεν έδωσε καμία εξουσία στις τοπικές αρχές, 
αλλά διόρισε σε σημαντικές θέσεις τα δύο του αδέρφια, Αυγουστίνο και 
Βιάρο Καποδίστρια, προκάλεσε αντιδράσεις. 

Έτσι, το κέντρο του αντικαποδιστριακού αγώνα εδραιώθηκε στην Ύδρα. Η 
δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Καποδίστρια κορυφώθηκε, όταν φυλάκισε τον 
πρόκριτο της Μάνης, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ως υποκινητή των 
αντικυβερνητικών κινήσεων που εκδηλώθηκαν. Ακολούθως, το πρωί της 9ης 
Οκτωβρίου 1831, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος στο Ναύπλιο, 
ο Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ο αδερφός και ο γιος του 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, πυροβόλησαν θανάσιμα τον Κυβερνήτη Ιωάννη 
Καποδίστρια, καθώς πήγαινε να παρακολουθήσει την κυριακάτικη θεία 
λειτουργία. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης πυροβολήθηκε επιτόπου και ο 
εξαγριωμένος κόσμος πέταξε το πτώμα του στο λιμάνι, ενώ ο ανεψιός του 
Γεώργιος κατέφυγε στη γαλλική πρεσβεία αλλά στη συνέχεια παραδόθηκε και 
δικάστηκε σε τουφεκισμό. Η σορός του Κυβερνήτη μεταφέρθηκε τον Απρίλιο 
του 1832 στην Κέρκυρα, από τον αδερφό του Αυγουστίνο, για να ταφεί στην 
Ιερά Μονή Πλατυτέρας δίπλα από τον τάφο του πατέρα του. Με τη δολοφονία 
του Καποδίστρια έκλεισε ένα πολύ σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για το νέο 
ελληνικό κράτος και άνοιξε μια νέα σελίδα στην ιστορία της χώρας με την 
εγκαθίδρυση της απόλυτης μοναρχίας και την έλευση του ανηλίκου βασιλιά 
Όθωνα, μετά από παρέμβαση των Μεγάλων ∆υνάμεων. 

Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας με διδάσκουσα 
την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η παραστατική αποτύπωση της θλιβερής κατάστασης που ζούμε και η 

προτροπή του Ρήγα να ξεκινήσουμε άμεσα τον Αγώνα για απελευθέρωση. Στη συνέχεια ο διδάσκαλος μάς 

επεσήμανε κάτι που δεν πολυκατάλαβα, αλλά τριγυρνάει όλη την ώρα στο μυαλό μου. Μας είπε πως όποιος μάθει 

γράμματα και δεν μείνει κούτσουρο, αυτός θα βοηθήσει την πατρίδα. Από την άλλη, ο πατέρας λέει ότι μόνο με 

τα άρματα θα διώξουμε τον Τούρκο. Πώς γίνεται, όμως, με την πλάκα και το κοντύλι να πολεμήσουμε και να 

ελευθερωθούμε; Τώρα έχω μπερδευτεί για τα καλά...

23 Απριλίου 1816

Ρώτησα σήμερα τον διδάσκαλο τι σχέση έχουν τα γράμματα με τον πόλεμο και μου απάντησε πάλι με μια φράση 

του Ρήγα πως «Όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά». Άντε βγάλε άκρη… Στη συνέχεια μου εξήγησε 

ότι τα γράμματα και η μόρφωση ανοίγουν το μυαλό του ανθρώπου, είναι η δύναμή μας και ο σύμμαχός μας στις 

δύσκολες στιγμές. Όμως, γιατί δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο σχολειό και να μάθουμε γραφή και ανάγνωση, 

αφού είναι τόσο σπουδαίο; 

 

24 Απριλίου 1816

Το βράδυ δεν με πήρε καθόλου ο ύπνος. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν τα λόγια του πατέρα και του 

διδασκάλου. Καταλαβαίνω ότι με τα όπλα και τον πόλεμο μπορούμε να αποκτήσουμε τη λευτεριά μας, αλλά μήπως 

με τα γράμματα αποκτούμε μια άλλη δύναμη στον λόγο και στο μυαλό μας κι ας μην το καταλαβαίνουμε; Μήπως 

μπορούμε να πείσουμε πιο εύκολα τους ταλαιπωρημένους συμπατριώτες μας να ξεσηκωθούν ενάντια στον 

τύραννο; Μήπως τα πραγματικά μας όπλα είναι τελικά η γνώση και η φώτιση, όπως μας είπε και ο παπα-Γιώργης 

στην εκκλησιά; Ανέφερε, μάλιστα, και μια χαρακτηριστική φράση του Αδαμάντιου Κοραή που υπογραμμίζει την 

αξία της παιδείας: «Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο». Σκέφτηκα 

πόσο δίκιο έχει. Μακάρι να έρθει γρήγορα ο καιρός να αποτινάξουμε τον ζυγό της σκλαβιάς! 

Η ημερολογιακή καταγραφή γράφτηκε στο πλαίσιο δραστηριότητας δημιουργικής γραφής στο μάθημα της 

Ιστορίας με διδάσκουσα την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

18 Απριλίου 1816

«Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη» είχε πει ο Ρήγας Φεραίος, τον 

οποίο μνημόνευε συχνά ο διδάσκαλός μου. Έτσι, με αυτή τη φράση να στροβιλίζει στο μυαλό μου και γεμάτος 

διάθεση να μάθω καινούργια πράγματα, ξύπνησα σήμερα πουρνό πουρνό και έφτασα στο σχολειό πριν ακόμα κι 

από τον διδάσκαλόν μου. Όταν ήρθε, έβγαλα από την τσέπη μου και του έδωσα τα «δευτεριάτικα», αλλά επειδή 

ήταν λίγα, η μάνα μού έχωσε στον κόρφο κι ένα καλάθι με αυγά να του δώσω. 

Η χαρά μου ήτο απερίγραπτος, διατί κατάφερα και ολοκλήρωσα με επιτυχία ένα έντυπο βιβλιαράκι δεκαέξι 

σελίδων, την «Χρήσιμον Παιδαγωγίαν προς τους μαθείν τα ιερά γράμματα βουλομένους» που θα ’λεγε και ο 

σοφός μου διδάσκαλος. Αυτό θα πει πως μπορώ τώρα να προχωρήσω παραπέρα στην Οκτώηχο, να μάθω τους 

ψαλμούς και να ψέλνω και στην εκκλησιά τους εσπερινούς και τους όρθρους. Ω! Πόσο περήφανη θα είναι η μάνα 

μου… και ο πατέρας, βέβαια, κι ας μην το δείχνει.

20 Απριλίου 1816

Σήμερα ο διδάσκαλος μάς διάβασε τους πρώτους στίχους από τον «Θούριο» του Ρήγα Φεραίου που τόσο αγαπά:

      «Ὡς πότε παλικάρια νὰ ζοῦμεν στὰ στενά,

       Μονάχοι σὰ λιοντάρια, σταὶς ράχαις στὰ βουνά;

      Σπηλιαὶς νὰ κατοικοῦμεν, νὰ βλέπωμεν κλαδιά,

        Νὰ φεύγωμ΄ ἀπ΄ τὸν κόσμον, γιὰ τὴν πικρὴ σκλαβιά.

       Νὰ χάνωμεν ἀδέλφια, πατρίδα, καὶ γονεῖς,

              Τοὺς φίλους, τὰ παιδιά μας, κι΄ ὅλους τοὺς συγγενεῖς.

     Καλλιῶναι μίας ὥρας ἐλεύθερη ζωή,

       Παρὰ σαράντα χρόνοι σκλαβιά, καὶ φυλακή».



Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε αναμφίβολα ένας 
σπουδαίος διπλωμάτης και πολιτικός διεθνούς κύρους, 
που ανέλαβε με όλες του τις δυνάμεις να οργανώσει το 
νεοσύστατο ελληνικό κράτος ως πρώτος Κυβερνήτης της 
Ελλάδας. Γεννήθηκε στην ενετοκρατούμενη τότε Κέρκυρα 
το 1776 και στη συνέχεια φοίτησε στο μοναστήρι της 
Αγίας Ιουστίνης, όπου έμαθε Λατινικά, Ιταλικά και 
Γαλλικά. Από το 1795 μέχρι και το 1797 σπούδασε 
Ιατρική στην Ιταλία, στο πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Μιας 
και καταγόταν από μια αριστοκρατική οικογένεια με 
σημαντική πολιτική παράδοση, έκανε τα πρώτα του 
πολιτικά βήματα νωρίς, καθώς το 1803 ανέλαβε τη θέση 
του Γραμματέα της επικράτειας της Ιονίου Πολιτείας. Τη 
χρονική περίοδο από το 1815 έως το 1822 διετέλεσε 
Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Ακολούθως, εξελέγη 
πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας με επταετή θητεία, από 
την Γ΄ Εθνοσυνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην 
Τροιζήνα στις 14 Απριλίου 1827. 

Το έργο που ανέλαβε ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και 
απαιτητικό, καθώς κλήθηκε να ηγηθεί ενός έθνους, 
άναρχου και ανοργάνωτου, το οποίο επιχειρούσε, μετά 
από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς, να σταθεί αυτόνομο στα 
πόδια του. Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του νέου 
ελληνικού κράτους, ο Καποδίστριας έφτασε στο Ναύπλιο 
στις αρχές του 1828, όπου έτυχε ενθουσιώδους και 
πανηγυρικής υποδοχής. Από τις πρώτες του ενέργειες 
ήταν να καταργήσει το ισχύον σύνταγμα και να 
συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες στα χέρια του, 
στοχεύοντας στην οργάνωση του κυβερνητικού 
μηχανισμού. Έπειτα, χώρισε τη χώρα σε διοικητικές 
περιφέρειες και δημιούργησε δικαστήρια. 

Για τη στήριξη της οικονομίας του κράτους ίδρυσε την ίδια 
χρονιά το Εθνικό Νομισματοκοπείο στην Αίγινα και 
καθιέρωσε ως εθνικό νόμισμα τον «φοίνικα», 
παραλληλίζοντας το μυθικό πουλί που αναδύεται από τις 
στάχτες του με το ελληνικό έθνος που θα αναγεννηθεί. 
Ακόμη, τον Φεβρουάριο του 1828 ίδρυσε με τη βοήθεια 
του φίλου του Γαλλοελβετού τραπεζίτη Εϋνάρδου, την 
Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, το πρώτο χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα της νεοσύστατης Ελλάδας. Έπειτα, επιχείρησε να 
συνάψει δάνειο με τράπεζες του εξωτερικού, παρά την 
άρνηση της Αγγλίας. Ωστόσο, η Ρωσία και η Γαλλία 
ενίσχυσαν οικονομικά την Ελλάδα και ο ίδιος διέθεσε 
όλη του την περιουσία για τους σκοπούς του κράτους, 
αρνούμενος να δεχθεί μισθό. Επίσης, προχώρησε στην 
ανοικοδόμηση του Μεσολογγίου και της Πάτρας και 

παραχώρησε δάνεια στους νησιώτες για την αγορά πλοίων και την κατασκευή 
ναυπηγείων στον Πόρο και το Ναύπλιο. 

Σε συνεργασία με τον Ανδρέα Μιαούλη προσπάθησε να καταστείλει την 
πειρατεία και ανέθεσε τον στόλο στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης. Με στόχο 
την οργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, ίδρυσε στις 1 Ιουλίου του 1828 τη 
στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ένα ανώτατο στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 
που λειτουργεί αδιαλείπτως μέχρι σήμερα ως Σχολή Αξιωματικών. Ανάμεσα 
στις κύριες προτεραιότητες της καποδιστριακής πολιτικής υπήρξε η επέκταση 
της στοιχειώδους μόρφωσης των Ελλήνων μέσω της οργάνωσης της 
εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό ο Καποδίστριας ίδρυσε αλληλοδιδακτικά 
σχολεία, Εκκλησιαστική Σχολή στον Πόρο, Ορφανοτροφείο και Αρχαιολογικό 
Μουσείο στην Αίγινα, Γεωργική Σχολή στην Τίρυνθα και ελληνικό και γαλλικό 
τυπογραφείο στην Αίγινα. 

Ωστόσο, στην προσπάθειά του να οργανώσει το ελληνικό κράτος, ο 
Καποδίστριας απέκτησε με τον καιρό αρκετούς πολιτικούς αντιπάλους. 
Μάλιστα πολλές από τις ελπίδες των επαναστατημένων Ελλήνων 
διαψεύσθηκαν από τη σκληρή πραγματικότητα μιας μικρής, φτωχής χώρας, που 
έμελλε να κάνει τα πρώτα της βήματα στηριγμένη στη βοήθεια των 
ευρωπαϊκών δυνάμεων. Η Αγγλία και η Γαλλία ενθάρρυναν τις όποιες 
εσωτερικές αντιπαραθέσεις, γιατί θεωρούσαν τον Καποδίστρια σύμμαχο της 
Ρωσίας. Επίσης, το γεγονός ότι δεν έδωσε καμία εξουσία στις τοπικές αρχές, 
αλλά διόρισε σε σημαντικές θέσεις τα δύο του αδέρφια, Αυγουστίνο και 
Βιάρο Καποδίστρια, προκάλεσε αντιδράσεις. 

Έτσι, το κέντρο του αντικαποδιστριακού αγώνα εδραιώθηκε στην Ύδρα. Η 
δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Καποδίστρια κορυφώθηκε, όταν φυλάκισε τον 
πρόκριτο της Μάνης, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ως υποκινητή των 
αντικυβερνητικών κινήσεων που εκδηλώθηκαν. Ακολούθως, το πρωί της 9ης 
Οκτωβρίου 1831, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος στο Ναύπλιο, 
ο Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ο αδερφός και ο γιος του 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, πυροβόλησαν θανάσιμα τον Κυβερνήτη Ιωάννη 
Καποδίστρια, καθώς πήγαινε να παρακολουθήσει την κυριακάτικη θεία 
λειτουργία. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης πυροβολήθηκε επιτόπου και ο 
εξαγριωμένος κόσμος πέταξε το πτώμα του στο λιμάνι, ενώ ο ανεψιός του 
Γεώργιος κατέφυγε στη γαλλική πρεσβεία αλλά στη συνέχεια παραδόθηκε και 
δικάστηκε σε τουφεκισμό. Η σορός του Κυβερνήτη μεταφέρθηκε τον Απρίλιο 
του 1832 στην Κέρκυρα, από τον αδερφό του Αυγουστίνο, για να ταφεί στην 
Ιερά Μονή Πλατυτέρας δίπλα από τον τάφο του πατέρα του. Με τη δολοφονία 
του Καποδίστρια έκλεισε ένα πολύ σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για το νέο 
ελληνικό κράτος και άνοιξε μια νέα σελίδα στην ιστορία της χώρας με την 
εγκαθίδρυση της απόλυτης μοναρχίας και την έλευση του ανηλίκου βασιλιά 
Όθωνα, μετά από παρέμβαση των Μεγάλων ∆υνάμεων. 

Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας με διδάσκουσα 
την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η παραστατική αποτύπωση της θλιβερής κατάστασης που ζούμε και η 

προτροπή του Ρήγα να ξεκινήσουμε άμεσα τον Αγώνα για απελευθέρωση. Στη συνέχεια ο διδάσκαλος μάς 

επεσήμανε κάτι που δεν πολυκατάλαβα, αλλά τριγυρνάει όλη την ώρα στο μυαλό μου. Μας είπε πως όποιος μάθει 

γράμματα και δεν μείνει κούτσουρο, αυτός θα βοηθήσει την πατρίδα. Από την άλλη, ο πατέρας λέει ότι μόνο με 

τα άρματα θα διώξουμε τον Τούρκο. Πώς γίνεται, όμως, με την πλάκα και το κοντύλι να πολεμήσουμε και να 

ελευθερωθούμε; Τώρα έχω μπερδευτεί για τα καλά...

23 Απριλίου 1816

Ρώτησα σήμερα τον διδάσκαλο τι σχέση έχουν τα γράμματα με τον πόλεμο και μου απάντησε πάλι με μια φράση 

του Ρήγα πως «Όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά». Άντε βγάλε άκρη… Στη συνέχεια μου εξήγησε 

ότι τα γράμματα και η μόρφωση ανοίγουν το μυαλό του ανθρώπου, είναι η δύναμή μας και ο σύμμαχός μας στις 

δύσκολες στιγμές. Όμως, γιατί δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο σχολειό και να μάθουμε γραφή και ανάγνωση, 

αφού είναι τόσο σπουδαίο; 

 

24 Απριλίου 1816

Το βράδυ δεν με πήρε καθόλου ο ύπνος. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν τα λόγια του πατέρα και του 

διδασκάλου. Καταλαβαίνω ότι με τα όπλα και τον πόλεμο μπορούμε να αποκτήσουμε τη λευτεριά μας, αλλά μήπως 

με τα γράμματα αποκτούμε μια άλλη δύναμη στον λόγο και στο μυαλό μας κι ας μην το καταλαβαίνουμε; Μήπως 

μπορούμε να πείσουμε πιο εύκολα τους ταλαιπωρημένους συμπατριώτες μας να ξεσηκωθούν ενάντια στον 

τύραννο; Μήπως τα πραγματικά μας όπλα είναι τελικά η γνώση και η φώτιση, όπως μας είπε και ο παπα-Γιώργης 

στην εκκλησιά; Ανέφερε, μάλιστα, και μια χαρακτηριστική φράση του Αδαμάντιου Κοραή που υπογραμμίζει την 

αξία της παιδείας: «Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο». Σκέφτηκα 

πόσο δίκιο έχει. Μακάρι να έρθει γρήγορα ο καιρός να αποτινάξουμε τον ζυγό της σκλαβιάς! 

Η ημερολογιακή καταγραφή γράφτηκε στο πλαίσιο δραστηριότητας δημιουργικής γραφής στο μάθημα της 

Ιστορίας με διδάσκουσα την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

18 Απριλίου 1816

«Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη» είχε πει ο Ρήγας Φεραίος, τον 

οποίο μνημόνευε συχνά ο διδάσκαλός μου. Έτσι, με αυτή τη φράση να στροβιλίζει στο μυαλό μου και γεμάτος 

διάθεση να μάθω καινούργια πράγματα, ξύπνησα σήμερα πουρνό πουρνό και έφτασα στο σχολειό πριν ακόμα κι 

από τον διδάσκαλόν μου. Όταν ήρθε, έβγαλα από την τσέπη μου και του έδωσα τα «δευτεριάτικα», αλλά επειδή 

ήταν λίγα, η μάνα μού έχωσε στον κόρφο κι ένα καλάθι με αυγά να του δώσω. 

Η χαρά μου ήτο απερίγραπτος, διατί κατάφερα και ολοκλήρωσα με επιτυχία ένα έντυπο βιβλιαράκι δεκαέξι 

σελίδων, την «Χρήσιμον Παιδαγωγίαν προς τους μαθείν τα ιερά γράμματα βουλομένους» που θα ’λεγε και ο 

σοφός μου διδάσκαλος. Αυτό θα πει πως μπορώ τώρα να προχωρήσω παραπέρα στην Οκτώηχο, να μάθω τους 

ψαλμούς και να ψέλνω και στην εκκλησιά τους εσπερινούς και τους όρθρους. Ω! Πόσο περήφανη θα είναι η μάνα 

μου… και ο πατέρας, βέβαια, κι ας μην το δείχνει.

20 Απριλίου 1816

Σήμερα ο διδάσκαλος μάς διάβασε τους πρώτους στίχους από τον «Θούριο» του Ρήγα Φεραίου που τόσο αγαπά:

      «Ὡς πότε παλικάρια νὰ ζοῦμεν στὰ στενά,

       Μονάχοι σὰ λιοντάρια, σταὶς ράχαις στὰ βουνά;

      Σπηλιαὶς νὰ κατοικοῦμεν, νὰ βλέπωμεν κλαδιά,

        Νὰ φεύγωμ΄ ἀπ΄ τὸν κόσμον, γιὰ τὴν πικρὴ σκλαβιά.

       Νὰ χάνωμεν ἀδέλφια, πατρίδα, καὶ γονεῖς,

              Τοὺς φίλους, τὰ παιδιά μας, κι΄ ὅλους τοὺς συγγενεῖς.

     Καλλιῶναι μίας ὥρας ἐλεύθερη ζωή,

       Παρὰ σαράντα χρόνοι σκλαβιά, καὶ φυλακή».



Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε αναμφίβολα ένας 
σπουδαίος διπλωμάτης και πολιτικός διεθνούς κύρους, 
που ανέλαβε με όλες του τις δυνάμεις να οργανώσει το 
νεοσύστατο ελληνικό κράτος ως πρώτος Κυβερνήτης της 
Ελλάδας. Γεννήθηκε στην ενετοκρατούμενη τότε Κέρκυρα 
το 1776 και στη συνέχεια φοίτησε στο μοναστήρι της 
Αγίας Ιουστίνης, όπου έμαθε Λατινικά, Ιταλικά και 
Γαλλικά. Από το 1795 μέχρι και το 1797 σπούδασε 
Ιατρική στην Ιταλία, στο πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Μιας 
και καταγόταν από μια αριστοκρατική οικογένεια με 
σημαντική πολιτική παράδοση, έκανε τα πρώτα του 
πολιτικά βήματα νωρίς, καθώς το 1803 ανέλαβε τη θέση 
του Γραμματέα της επικράτειας της Ιονίου Πολιτείας. Τη 
χρονική περίοδο από το 1815 έως το 1822 διετέλεσε 
Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Ακολούθως, εξελέγη 
πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας με επταετή θητεία, από 
την Γ΄ Εθνοσυνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην 
Τροιζήνα στις 14 Απριλίου 1827. 

Το έργο που ανέλαβε ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και 
απαιτητικό, καθώς κλήθηκε να ηγηθεί ενός έθνους, 
άναρχου και ανοργάνωτου, το οποίο επιχειρούσε, μετά 
από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς, να σταθεί αυτόνομο στα 
πόδια του. Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του νέου 
ελληνικού κράτους, ο Καποδίστριας έφτασε στο Ναύπλιο 
στις αρχές του 1828, όπου έτυχε ενθουσιώδους και 
πανηγυρικής υποδοχής. Από τις πρώτες του ενέργειες 
ήταν να καταργήσει το ισχύον σύνταγμα και να 
συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες στα χέρια του, 
στοχεύοντας στην οργάνωση του κυβερνητικού 
μηχανισμού. Έπειτα, χώρισε τη χώρα σε διοικητικές 
περιφέρειες και δημιούργησε δικαστήρια. 

Για τη στήριξη της οικονομίας του κράτους ίδρυσε την ίδια 
χρονιά το Εθνικό Νομισματοκοπείο στην Αίγινα και 
καθιέρωσε ως εθνικό νόμισμα τον «φοίνικα», 
παραλληλίζοντας το μυθικό πουλί που αναδύεται από τις 
στάχτες του με το ελληνικό έθνος που θα αναγεννηθεί. 
Ακόμη, τον Φεβρουάριο του 1828 ίδρυσε με τη βοήθεια 
του φίλου του Γαλλοελβετού τραπεζίτη Εϋνάρδου, την 
Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, το πρώτο χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα της νεοσύστατης Ελλάδας. Έπειτα, επιχείρησε να 
συνάψει δάνειο με τράπεζες του εξωτερικού, παρά την 
άρνηση της Αγγλίας. Ωστόσο, η Ρωσία και η Γαλλία 
ενίσχυσαν οικονομικά την Ελλάδα και ο ίδιος διέθεσε 
όλη του την περιουσία για τους σκοπούς του κράτους, 
αρνούμενος να δεχθεί μισθό. Επίσης, προχώρησε στην 
ανοικοδόμηση του Μεσολογγίου και της Πάτρας και 

παραχώρησε δάνεια στους νησιώτες για την αγορά πλοίων και την κατασκευή 
ναυπηγείων στον Πόρο και το Ναύπλιο. 

Σε συνεργασία με τον Ανδρέα Μιαούλη προσπάθησε να καταστείλει την 
πειρατεία και ανέθεσε τον στόλο στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης. Με στόχο 
την οργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, ίδρυσε στις 1 Ιουλίου του 1828 τη 
στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ένα ανώτατο στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 
που λειτουργεί αδιαλείπτως μέχρι σήμερα ως Σχολή Αξιωματικών. Ανάμεσα 
στις κύριες προτεραιότητες της καποδιστριακής πολιτικής υπήρξε η επέκταση 
της στοιχειώδους μόρφωσης των Ελλήνων μέσω της οργάνωσης της 
εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό ο Καποδίστριας ίδρυσε αλληλοδιδακτικά 
σχολεία, Εκκλησιαστική Σχολή στον Πόρο, Ορφανοτροφείο και Αρχαιολογικό 
Μουσείο στην Αίγινα, Γεωργική Σχολή στην Τίρυνθα και ελληνικό και γαλλικό 
τυπογραφείο στην Αίγινα. 

Ωστόσο, στην προσπάθειά του να οργανώσει το ελληνικό κράτος, ο 
Καποδίστριας απέκτησε με τον καιρό αρκετούς πολιτικούς αντιπάλους. 
Μάλιστα πολλές από τις ελπίδες των επαναστατημένων Ελλήνων 
διαψεύσθηκαν από τη σκληρή πραγματικότητα μιας μικρής, φτωχής χώρας, που 
έμελλε να κάνει τα πρώτα της βήματα στηριγμένη στη βοήθεια των 
ευρωπαϊκών δυνάμεων. Η Αγγλία και η Γαλλία ενθάρρυναν τις όποιες 
εσωτερικές αντιπαραθέσεις, γιατί θεωρούσαν τον Καποδίστρια σύμμαχο της 
Ρωσίας. Επίσης, το γεγονός ότι δεν έδωσε καμία εξουσία στις τοπικές αρχές, 
αλλά διόρισε σε σημαντικές θέσεις τα δύο του αδέρφια, Αυγουστίνο και 
Βιάρο Καποδίστρια, προκάλεσε αντιδράσεις. 

Έτσι, το κέντρο του αντικαποδιστριακού αγώνα εδραιώθηκε στην Ύδρα. Η 
δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Καποδίστρια κορυφώθηκε, όταν φυλάκισε τον 
πρόκριτο της Μάνης, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ως υποκινητή των 
αντικυβερνητικών κινήσεων που εκδηλώθηκαν. Ακολούθως, το πρωί της 9ης 
Οκτωβρίου 1831, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος στο Ναύπλιο, 
ο Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ο αδερφός και ο γιος του 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, πυροβόλησαν θανάσιμα τον Κυβερνήτη Ιωάννη 
Καποδίστρια, καθώς πήγαινε να παρακολουθήσει την κυριακάτικη θεία 
λειτουργία. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης πυροβολήθηκε επιτόπου και ο 
εξαγριωμένος κόσμος πέταξε το πτώμα του στο λιμάνι, ενώ ο ανεψιός του 
Γεώργιος κατέφυγε στη γαλλική πρεσβεία αλλά στη συνέχεια παραδόθηκε και 
δικάστηκε σε τουφεκισμό. Η σορός του Κυβερνήτη μεταφέρθηκε τον Απρίλιο 
του 1832 στην Κέρκυρα, από τον αδερφό του Αυγουστίνο, για να ταφεί στην 
Ιερά Μονή Πλατυτέρας δίπλα από τον τάφο του πατέρα του. Με τη δολοφονία 
του Καποδίστρια έκλεισε ένα πολύ σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για το νέο 
ελληνικό κράτος και άνοιξε μια νέα σελίδα στην ιστορία της χώρας με την 
εγκαθίδρυση της απόλυτης μοναρχίας και την έλευση του ανηλίκου βασιλιά 
Όθωνα, μετά από παρέμβαση των Μεγάλων ∆υνάμεων. 

Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας με διδάσκουσα 
την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

Με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση 
του 1821, διαβάζουμε και ακούμε πολλά για τα κατορθώματα 
των αγωνιστών, για τις μάχες, τις νίκες και τις ήττες τους. Τι 
έγινε, όμως, τα χρόνια που ακολούθησαν, με τους ήρωες 
αυτούς; Πώς τίμησε το ελληνικό κράτος, όσο ήταν ακόμα εν ζωή, 
τους ηρωικούς και ανιδιοτελείς αγωνιστές, που έδωσαν τα 
πάντα για την ελευθερία και δεν άφησαν τίποτα απολύτως για 
τον εαυτό τους;

Όλοι φανταζόμαστε ότι οι αγωνιστές τιμήθηκαν από το κράτος 
και αποκαταστάθηκαν για το υπόλοιπο της ζωής τους, 
απολαμβάνοντας την ελευθερία της πατρίδας τους. ∆υστυχώς, η 
πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Η κυβέρνηση των Βαυαρών 
Αντιβασιλέων σε συνεργασία με τον Μαυροκορδάτο και τον 
Κωλέττη ταπείνωσαν και εξευτέλισαν τους πολεμιστές, με 
αποκορύφωμα τον αφοπλισμό τους. Κατά τον αφοπλισμό 
εκτυλίχθηκαν θλιβερές σκηνές. Ασπρομάλληδες αγωνιστές 
παραδίνανε τ’ άρματά τους κλαίγοντας σαν τα μικρά παιδιά. 
Κάποιοι προτίμησαν να τα σπάσουν στους βράχους, παρά να τα 
παραδώσουν σε ξένα, γερμανικά χέρια. ∆υστυχώς δεν 
σταμάτησαν εκεί.

Ο φυσικός ηγέτης της Επανάστασης, ο «Γέρος του Μοριά», 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, κατηγορήθηκε από τους πολιτικούς 
του αντιπάλους, κυρίως από τον Μαυροκορδάτο, ως εχθρός του 
βασιλιά Όθωνα, φυλακίστηκε δύο φορές, καταδικάστηκε σε 
θάνατο και σώθηκε από την ακεραιότητα των δικαστών Τερτσέτη 
και Πολυζωίδη, οι οποίοι αρνήθηκαν να υπογράψουν την 
εκτέλεσή του.

Παρόμοια μοίρα είχαν οι στενοί συνεργάτες του. Ο αγνότερος 
αγωνιστής του Αγώνα, ο Νικήτας Σταματελόπουλος, ο 
Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, ανιψιός του Κολοκοτρώνη, 
φυλακίστηκε επίσης σε συνθήκες απάνθρωπες, οι οποίες 
έβλαψαν την υγεία του τόσο σοβαρά, που όταν η κόρη του τον 
είδε μετά την αποφυλάκισή του, έχασε τα λογικά της. Έζησε το 
σύντομο υπόλοιπο της ζωής του σε απόλυτη φτώχεια και... 
προκαλεί απορία που το κράτος σεβάστηκε την επιθυμία του να 

ταφεί δίπλα στον θείο του.

Οι περίφημοι Ντρέδες, πιστοί φίλοι του Κολοκοτρώνη, κάτω από το βάρος της 
αδικίας, ξεσηκώθηκαν στην πρώτη εξέγερση του νεοσύστατου κράτους το 
1834. Ο αρχηγός τους, ο Γιαννάκης Γκρίτζαλης, δικάστηκε και εκτελέστηκε με 
συνοπτικές διαδικασίες.

Ο μεγάλος αγωνιστής Οδυσσέας Ανδρούτσος, το «λιοντάρι της Ρούμελης», 
δολοφονήθηκε και πάλι από ανθρώπους του Μαυροκορδάτου με απάνθρωπο 
τρόπο. Οι δολοφόνοι πέταξαν το σώμα του από την Ακρόπολη και εμφάνισαν 
την υπόθεση ως «απόπειρα απόδρασης».

Η Μαντώ Μαυρογένους, που δαπάνησε όλη της την περιουσία για τον Αγώνα, 
πέθανε στην Πάρο από την πείνα και την εξαθλίωση.

∆υστυχώς, είναι αμέτρητα τα παραδείγματα αχαριστίας και αγνωμοσύνης που 
εισέπραξαν επώνυμοι και ανώνυμοι αγωνιστές από ανθρώπους, που καμιά 
συμμετοχή δεν είχαν στον ένοπλο αγώνα για την Ελευθερία. Παροιμιώδης 
είναι η φράση του Μακρυγιάννη «και λευθερωθήκαμεν από τους Τούρκους και 
σκλαβωθήκαμεν εις ανθρώπους κακορίζικους, όπου ήταν η ακαθαρσία της 
Ευρώπης».

Οι παραπάνω ιστορίες δεν είναι οι μοναδικές. Θεωρώ ότι είναι χρέος μας να 
μνημονεύσουμε και να ζητήσουμε ως κράτος, ως Έλληνες, συγγνώμη από 
όσους η τότε εξουσία αδίκησε, φυλάκισε, βασάνισε ή άφησε να πεθάνουν από 
την πείνα. Θεωρώ, επίσης, ότι θα πρέπει να διδαχθούμε από την ιστορία, 
ελπίζοντας ότι ποτέ δεν θα επαναλάβουμε τα ίδια λάθη στο μέλλον. 

Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας με διδάσκουσα 
την καθηγήτρια Μαρία Φωτίου.

Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η παραστατική αποτύπωση της θλιβερής κατάστασης που ζούμε και η 

προτροπή του Ρήγα να ξεκινήσουμε άμεσα τον Αγώνα για απελευθέρωση. Στη συνέχεια ο διδάσκαλος μάς 

επεσήμανε κάτι που δεν πολυκατάλαβα, αλλά τριγυρνάει όλη την ώρα στο μυαλό μου. Μας είπε πως όποιος μάθει 

γράμματα και δεν μείνει κούτσουρο, αυτός θα βοηθήσει την πατρίδα. Από την άλλη, ο πατέρας λέει ότι μόνο με 

τα άρματα θα διώξουμε τον Τούρκο. Πώς γίνεται, όμως, με την πλάκα και το κοντύλι να πολεμήσουμε και να 

ελευθερωθούμε; Τώρα έχω μπερδευτεί για τα καλά...

23 Απριλίου 1816

Ρώτησα σήμερα τον διδάσκαλο τι σχέση έχουν τα γράμματα με τον πόλεμο και μου απάντησε πάλι με μια φράση 

του Ρήγα πως «Όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά». Άντε βγάλε άκρη… Στη συνέχεια μου εξήγησε 

ότι τα γράμματα και η μόρφωση ανοίγουν το μυαλό του ανθρώπου, είναι η δύναμή μας και ο σύμμαχός μας στις 

δύσκολες στιγμές. Όμως, γιατί δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο σχολειό και να μάθουμε γραφή και ανάγνωση, 

αφού είναι τόσο σπουδαίο; 

 

24 Απριλίου 1816

Το βράδυ δεν με πήρε καθόλου ο ύπνος. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν τα λόγια του πατέρα και του 

διδασκάλου. Καταλαβαίνω ότι με τα όπλα και τον πόλεμο μπορούμε να αποκτήσουμε τη λευτεριά μας, αλλά μήπως 

με τα γράμματα αποκτούμε μια άλλη δύναμη στον λόγο και στο μυαλό μας κι ας μην το καταλαβαίνουμε; Μήπως 

μπορούμε να πείσουμε πιο εύκολα τους ταλαιπωρημένους συμπατριώτες μας να ξεσηκωθούν ενάντια στον 

τύραννο; Μήπως τα πραγματικά μας όπλα είναι τελικά η γνώση και η φώτιση, όπως μας είπε και ο παπα-Γιώργης 

στην εκκλησιά; Ανέφερε, μάλιστα, και μια χαρακτηριστική φράση του Αδαμάντιου Κοραή που υπογραμμίζει την 

αξία της παιδείας: «Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο». Σκέφτηκα 

πόσο δίκιο έχει. Μακάρι να έρθει γρήγορα ο καιρός να αποτινάξουμε τον ζυγό της σκλαβιάς! 

Η ημερολογιακή καταγραφή γράφτηκε στο πλαίσιο δραστηριότητας δημιουργικής γραφής στο μάθημα της 

Ιστορίας με διδάσκουσα την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

18 Απριλίου 1816

«Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη» είχε πει ο Ρήγας Φεραίος, τον 

οποίο μνημόνευε συχνά ο διδάσκαλός μου. Έτσι, με αυτή τη φράση να στροβιλίζει στο μυαλό μου και γεμάτος 

διάθεση να μάθω καινούργια πράγματα, ξύπνησα σήμερα πουρνό πουρνό και έφτασα στο σχολειό πριν ακόμα κι 

από τον διδάσκαλόν μου. Όταν ήρθε, έβγαλα από την τσέπη μου και του έδωσα τα «δευτεριάτικα», αλλά επειδή 

ήταν λίγα, η μάνα μού έχωσε στον κόρφο κι ένα καλάθι με αυγά να του δώσω. 

Η χαρά μου ήτο απερίγραπτος, διατί κατάφερα και ολοκλήρωσα με επιτυχία ένα έντυπο βιβλιαράκι δεκαέξι 

σελίδων, την «Χρήσιμον Παιδαγωγίαν προς τους μαθείν τα ιερά γράμματα βουλομένους» που θα ’λεγε και ο 

σοφός μου διδάσκαλος. Αυτό θα πει πως μπορώ τώρα να προχωρήσω παραπέρα στην Οκτώηχο, να μάθω τους 

ψαλμούς και να ψέλνω και στην εκκλησιά τους εσπερινούς και τους όρθρους. Ω! Πόσο περήφανη θα είναι η μάνα 

μου… και ο πατέρας, βέβαια, κι ας μην το δείχνει.

20 Απριλίου 1816

Σήμερα ο διδάσκαλος μάς διάβασε τους πρώτους στίχους από τον «Θούριο» του Ρήγα Φεραίου που τόσο αγαπά:

      «Ὡς πότε παλικάρια νὰ ζοῦμεν στὰ στενά,

       Μονάχοι σὰ λιοντάρια, σταὶς ράχαις στὰ βουνά;

      Σπηλιαὶς νὰ κατοικοῦμεν, νὰ βλέπωμεν κλαδιά,

        Νὰ φεύγωμ΄ ἀπ΄ τὸν κόσμον, γιὰ τὴν πικρὴ σκλαβιά.

       Νὰ χάνωμεν ἀδέλφια, πατρίδα, καὶ γονεῖς,

              Τοὺς φίλους, τὰ παιδιά μας, κι΄ ὅλους τοὺς συγγενεῖς.

     Καλλιῶναι μίας ὥρας ἐλεύθερη ζωή,

       Παρὰ σαράντα χρόνοι σκλαβιά, καὶ φυλακή».



0
Η μοίρα των αγωνιστών του ‘21
Έλενα Μαντέλα (Α2)

Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε αναμφίβολα ένας 
σπουδαίος διπλωμάτης και πολιτικός διεθνούς κύρους, 
που ανέλαβε με όλες του τις δυνάμεις να οργανώσει το 
νεοσύστατο ελληνικό κράτος ως πρώτος Κυβερνήτης της 
Ελλάδας. Γεννήθηκε στην ενετοκρατούμενη τότε Κέρκυρα 
το 1776 και στη συνέχεια φοίτησε στο μοναστήρι της 
Αγίας Ιουστίνης, όπου έμαθε Λατινικά, Ιταλικά και 
Γαλλικά. Από το 1795 μέχρι και το 1797 σπούδασε 
Ιατρική στην Ιταλία, στο πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Μιας 
και καταγόταν από μια αριστοκρατική οικογένεια με 
σημαντική πολιτική παράδοση, έκανε τα πρώτα του 
πολιτικά βήματα νωρίς, καθώς το 1803 ανέλαβε τη θέση 
του Γραμματέα της επικράτειας της Ιονίου Πολιτείας. Τη 
χρονική περίοδο από το 1815 έως το 1822 διετέλεσε 
Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Ακολούθως, εξελέγη 
πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας με επταετή θητεία, από 
την Γ΄ Εθνοσυνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην 
Τροιζήνα στις 14 Απριλίου 1827. 

Το έργο που ανέλαβε ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και 
απαιτητικό, καθώς κλήθηκε να ηγηθεί ενός έθνους, 
άναρχου και ανοργάνωτου, το οποίο επιχειρούσε, μετά 
από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς, να σταθεί αυτόνομο στα 
πόδια του. Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του νέου 
ελληνικού κράτους, ο Καποδίστριας έφτασε στο Ναύπλιο 
στις αρχές του 1828, όπου έτυχε ενθουσιώδους και 
πανηγυρικής υποδοχής. Από τις πρώτες του ενέργειες 
ήταν να καταργήσει το ισχύον σύνταγμα και να 
συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες στα χέρια του, 
στοχεύοντας στην οργάνωση του κυβερνητικού 
μηχανισμού. Έπειτα, χώρισε τη χώρα σε διοικητικές 
περιφέρειες και δημιούργησε δικαστήρια. 

Για τη στήριξη της οικονομίας του κράτους ίδρυσε την ίδια 
χρονιά το Εθνικό Νομισματοκοπείο στην Αίγινα και 
καθιέρωσε ως εθνικό νόμισμα τον «φοίνικα», 
παραλληλίζοντας το μυθικό πουλί που αναδύεται από τις 
στάχτες του με το ελληνικό έθνος που θα αναγεννηθεί. 
Ακόμη, τον Φεβρουάριο του 1828 ίδρυσε με τη βοήθεια 
του φίλου του Γαλλοελβετού τραπεζίτη Εϋνάρδου, την 
Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, το πρώτο χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα της νεοσύστατης Ελλάδας. Έπειτα, επιχείρησε να 
συνάψει δάνειο με τράπεζες του εξωτερικού, παρά την 
άρνηση της Αγγλίας. Ωστόσο, η Ρωσία και η Γαλλία 
ενίσχυσαν οικονομικά την Ελλάδα και ο ίδιος διέθεσε 
όλη του την περιουσία για τους σκοπούς του κράτους, 
αρνούμενος να δεχθεί μισθό. Επίσης, προχώρησε στην 
ανοικοδόμηση του Μεσολογγίου και της Πάτρας και 

παραχώρησε δάνεια στους νησιώτες για την αγορά πλοίων και την κατασκευή 
ναυπηγείων στον Πόρο και το Ναύπλιο. 

Σε συνεργασία με τον Ανδρέα Μιαούλη προσπάθησε να καταστείλει την 
πειρατεία και ανέθεσε τον στόλο στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης. Με στόχο 
την οργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, ίδρυσε στις 1 Ιουλίου του 1828 τη 
στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ένα ανώτατο στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 
που λειτουργεί αδιαλείπτως μέχρι σήμερα ως Σχολή Αξιωματικών. Ανάμεσα 
στις κύριες προτεραιότητες της καποδιστριακής πολιτικής υπήρξε η επέκταση 
της στοιχειώδους μόρφωσης των Ελλήνων μέσω της οργάνωσης της 
εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό ο Καποδίστριας ίδρυσε αλληλοδιδακτικά 
σχολεία, Εκκλησιαστική Σχολή στον Πόρο, Ορφανοτροφείο και Αρχαιολογικό 
Μουσείο στην Αίγινα, Γεωργική Σχολή στην Τίρυνθα και ελληνικό και γαλλικό 
τυπογραφείο στην Αίγινα. 

Ωστόσο, στην προσπάθειά του να οργανώσει το ελληνικό κράτος, ο 
Καποδίστριας απέκτησε με τον καιρό αρκετούς πολιτικούς αντιπάλους. 
Μάλιστα πολλές από τις ελπίδες των επαναστατημένων Ελλήνων 
διαψεύσθηκαν από τη σκληρή πραγματικότητα μιας μικρής, φτωχής χώρας, που 
έμελλε να κάνει τα πρώτα της βήματα στηριγμένη στη βοήθεια των 
ευρωπαϊκών δυνάμεων. Η Αγγλία και η Γαλλία ενθάρρυναν τις όποιες 
εσωτερικές αντιπαραθέσεις, γιατί θεωρούσαν τον Καποδίστρια σύμμαχο της 
Ρωσίας. Επίσης, το γεγονός ότι δεν έδωσε καμία εξουσία στις τοπικές αρχές, 
αλλά διόρισε σε σημαντικές θέσεις τα δύο του αδέρφια, Αυγουστίνο και 
Βιάρο Καποδίστρια, προκάλεσε αντιδράσεις. 

Έτσι, το κέντρο του αντικαποδιστριακού αγώνα εδραιώθηκε στην Ύδρα. Η 
δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Καποδίστρια κορυφώθηκε, όταν φυλάκισε τον 
πρόκριτο της Μάνης, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ως υποκινητή των 
αντικυβερνητικών κινήσεων που εκδηλώθηκαν. Ακολούθως, το πρωί της 9ης 
Οκτωβρίου 1831, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος στο Ναύπλιο, 
ο Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ο αδερφός και ο γιος του 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, πυροβόλησαν θανάσιμα τον Κυβερνήτη Ιωάννη 
Καποδίστρια, καθώς πήγαινε να παρακολουθήσει την κυριακάτικη θεία 
λειτουργία. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης πυροβολήθηκε επιτόπου και ο 
εξαγριωμένος κόσμος πέταξε το πτώμα του στο λιμάνι, ενώ ο ανεψιός του 
Γεώργιος κατέφυγε στη γαλλική πρεσβεία αλλά στη συνέχεια παραδόθηκε και 
δικάστηκε σε τουφεκισμό. Η σορός του Κυβερνήτη μεταφέρθηκε τον Απρίλιο 
του 1832 στην Κέρκυρα, από τον αδερφό του Αυγουστίνο, για να ταφεί στην 
Ιερά Μονή Πλατυτέρας δίπλα από τον τάφο του πατέρα του. Με τη δολοφονία 
του Καποδίστρια έκλεισε ένα πολύ σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για το νέο 
ελληνικό κράτος και άνοιξε μια νέα σελίδα στην ιστορία της χώρας με την 
εγκαθίδρυση της απόλυτης μοναρχίας και την έλευση του ανηλίκου βασιλιά 
Όθωνα, μετά από παρέμβαση των Μεγάλων ∆υνάμεων. 

Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας με διδάσκουσα 
την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

Με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση 
του 1821, διαβάζουμε και ακούμε πολλά για τα κατορθώματα 
των αγωνιστών, για τις μάχες, τις νίκες και τις ήττες τους. Τι 
έγινε, όμως, τα χρόνια που ακολούθησαν, με τους ήρωες 
αυτούς; Πώς τίμησε το ελληνικό κράτος, όσο ήταν ακόμα εν ζωή, 
τους ηρωικούς και ανιδιοτελείς αγωνιστές, που έδωσαν τα 
πάντα για την ελευθερία και δεν άφησαν τίποτα απολύτως για 
τον εαυτό τους;

Όλοι φανταζόμαστε ότι οι αγωνιστές τιμήθηκαν από το κράτος 
και αποκαταστάθηκαν για το υπόλοιπο της ζωής τους, 
απολαμβάνοντας την ελευθερία της πατρίδας τους. ∆υστυχώς, η 
πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Η κυβέρνηση των Βαυαρών 
Αντιβασιλέων σε συνεργασία με τον Μαυροκορδάτο και τον 
Κωλέττη ταπείνωσαν και εξευτέλισαν τους πολεμιστές, με 
αποκορύφωμα τον αφοπλισμό τους. Κατά τον αφοπλισμό 
εκτυλίχθηκαν θλιβερές σκηνές. Ασπρομάλληδες αγωνιστές 
παραδίνανε τ’ άρματά τους κλαίγοντας σαν τα μικρά παιδιά. 
Κάποιοι προτίμησαν να τα σπάσουν στους βράχους, παρά να τα 
παραδώσουν σε ξένα, γερμανικά χέρια. ∆υστυχώς δεν 
σταμάτησαν εκεί.

Ο φυσικός ηγέτης της Επανάστασης, ο «Γέρος του Μοριά», 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, κατηγορήθηκε από τους πολιτικούς 
του αντιπάλους, κυρίως από τον Μαυροκορδάτο, ως εχθρός του 
βασιλιά Όθωνα, φυλακίστηκε δύο φορές, καταδικάστηκε σε 
θάνατο και σώθηκε από την ακεραιότητα των δικαστών Τερτσέτη 
και Πολυζωίδη, οι οποίοι αρνήθηκαν να υπογράψουν την 
εκτέλεσή του.

Παρόμοια μοίρα είχαν οι στενοί συνεργάτες του. Ο αγνότερος 
αγωνιστής του Αγώνα, ο Νικήτας Σταματελόπουλος, ο 
Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, ανιψιός του Κολοκοτρώνη, 
φυλακίστηκε επίσης σε συνθήκες απάνθρωπες, οι οποίες 
έβλαψαν την υγεία του τόσο σοβαρά, που όταν η κόρη του τον 
είδε μετά την αποφυλάκισή του, έχασε τα λογικά της. Έζησε το 
σύντομο υπόλοιπο της ζωής του σε απόλυτη φτώχεια και... 
προκαλεί απορία που το κράτος σεβάστηκε την επιθυμία του να 

ταφεί δίπλα στον θείο του.

Οι περίφημοι Ντρέδες, πιστοί φίλοι του Κολοκοτρώνη, κάτω από το βάρος της 
αδικίας, ξεσηκώθηκαν στην πρώτη εξέγερση του νεοσύστατου κράτους το 
1834. Ο αρχηγός τους, ο Γιαννάκης Γκρίτζαλης, δικάστηκε και εκτελέστηκε με 
συνοπτικές διαδικασίες.

Ο μεγάλος αγωνιστής Οδυσσέας Ανδρούτσος, το «λιοντάρι της Ρούμελης», 
δολοφονήθηκε και πάλι από ανθρώπους του Μαυροκορδάτου με απάνθρωπο 
τρόπο. Οι δολοφόνοι πέταξαν το σώμα του από την Ακρόπολη και εμφάνισαν 
την υπόθεση ως «απόπειρα απόδρασης».

Η Μαντώ Μαυρογένους, που δαπάνησε όλη της την περιουσία για τον Αγώνα, 
πέθανε στην Πάρο από την πείνα και την εξαθλίωση.

∆υστυχώς, είναι αμέτρητα τα παραδείγματα αχαριστίας και αγνωμοσύνης που 
εισέπραξαν επώνυμοι και ανώνυμοι αγωνιστές από ανθρώπους, που καμιά 
συμμετοχή δεν είχαν στον ένοπλο αγώνα για την Ελευθερία. Παροιμιώδης 
είναι η φράση του Μακρυγιάννη «και λευθερωθήκαμεν από τους Τούρκους και 
σκλαβωθήκαμεν εις ανθρώπους κακορίζικους, όπου ήταν η ακαθαρσία της 
Ευρώπης».

Οι παραπάνω ιστορίες δεν είναι οι μοναδικές. Θεωρώ ότι είναι χρέος μας να 
μνημονεύσουμε και να ζητήσουμε ως κράτος, ως Έλληνες, συγγνώμη από 
όσους η τότε εξουσία αδίκησε, φυλάκισε, βασάνισε ή άφησε να πεθάνουν από 
την πείνα. Θεωρώ, επίσης, ότι θα πρέπει να διδαχθούμε από την ιστορία, 
ελπίζοντας ότι ποτέ δεν θα επαναλάβουμε τα ίδια λάθη στο μέλλον. 

Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας με διδάσκουσα 
την καθηγήτρια Μαρία Φωτίου.

Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η παραστατική αποτύπωση της θλιβερής κατάστασης που ζούμε και η 

προτροπή του Ρήγα να ξεκινήσουμε άμεσα τον Αγώνα για απελευθέρωση. Στη συνέχεια ο διδάσκαλος μάς 

επεσήμανε κάτι που δεν πολυκατάλαβα, αλλά τριγυρνάει όλη την ώρα στο μυαλό μου. Μας είπε πως όποιος μάθει 

γράμματα και δεν μείνει κούτσουρο, αυτός θα βοηθήσει την πατρίδα. Από την άλλη, ο πατέρας λέει ότι μόνο με 

τα άρματα θα διώξουμε τον Τούρκο. Πώς γίνεται, όμως, με την πλάκα και το κοντύλι να πολεμήσουμε και να 

ελευθερωθούμε; Τώρα έχω μπερδευτεί για τα καλά...

23 Απριλίου 1816

Ρώτησα σήμερα τον διδάσκαλο τι σχέση έχουν τα γράμματα με τον πόλεμο και μου απάντησε πάλι με μια φράση 

του Ρήγα πως «Όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά». Άντε βγάλε άκρη… Στη συνέχεια μου εξήγησε 

ότι τα γράμματα και η μόρφωση ανοίγουν το μυαλό του ανθρώπου, είναι η δύναμή μας και ο σύμμαχός μας στις 

δύσκολες στιγμές. Όμως, γιατί δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο σχολειό και να μάθουμε γραφή και ανάγνωση, 

αφού είναι τόσο σπουδαίο; 

 

24 Απριλίου 1816

Το βράδυ δεν με πήρε καθόλου ο ύπνος. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν τα λόγια του πατέρα και του 

διδασκάλου. Καταλαβαίνω ότι με τα όπλα και τον πόλεμο μπορούμε να αποκτήσουμε τη λευτεριά μας, αλλά μήπως 

με τα γράμματα αποκτούμε μια άλλη δύναμη στον λόγο και στο μυαλό μας κι ας μην το καταλαβαίνουμε; Μήπως 

μπορούμε να πείσουμε πιο εύκολα τους ταλαιπωρημένους συμπατριώτες μας να ξεσηκωθούν ενάντια στον 

τύραννο; Μήπως τα πραγματικά μας όπλα είναι τελικά η γνώση και η φώτιση, όπως μας είπε και ο παπα-Γιώργης 

στην εκκλησιά; Ανέφερε, μάλιστα, και μια χαρακτηριστική φράση του Αδαμάντιου Κοραή που υπογραμμίζει την 

αξία της παιδείας: «Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο». Σκέφτηκα 

πόσο δίκιο έχει. Μακάρι να έρθει γρήγορα ο καιρός να αποτινάξουμε τον ζυγό της σκλαβιάς! 

Η ημερολογιακή καταγραφή γράφτηκε στο πλαίσιο δραστηριότητας δημιουργικής γραφής στο μάθημα της 

Ιστορίας με διδάσκουσα την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

18 Απριλίου 1816

«Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη» είχε πει ο Ρήγας Φεραίος, τον 

οποίο μνημόνευε συχνά ο διδάσκαλός μου. Έτσι, με αυτή τη φράση να στροβιλίζει στο μυαλό μου και γεμάτος 

διάθεση να μάθω καινούργια πράγματα, ξύπνησα σήμερα πουρνό πουρνό και έφτασα στο σχολειό πριν ακόμα κι 

από τον διδάσκαλόν μου. Όταν ήρθε, έβγαλα από την τσέπη μου και του έδωσα τα «δευτεριάτικα», αλλά επειδή 

ήταν λίγα, η μάνα μού έχωσε στον κόρφο κι ένα καλάθι με αυγά να του δώσω. 

Η χαρά μου ήτο απερίγραπτος, διατί κατάφερα και ολοκλήρωσα με επιτυχία ένα έντυπο βιβλιαράκι δεκαέξι 

σελίδων, την «Χρήσιμον Παιδαγωγίαν προς τους μαθείν τα ιερά γράμματα βουλομένους» που θα ’λεγε και ο 

σοφός μου διδάσκαλος. Αυτό θα πει πως μπορώ τώρα να προχωρήσω παραπέρα στην Οκτώηχο, να μάθω τους 

ψαλμούς και να ψέλνω και στην εκκλησιά τους εσπερινούς και τους όρθρους. Ω! Πόσο περήφανη θα είναι η μάνα 

μου… και ο πατέρας, βέβαια, κι ας μην το δείχνει.

20 Απριλίου 1816

Σήμερα ο διδάσκαλος μάς διάβασε τους πρώτους στίχους από τον «Θούριο» του Ρήγα Φεραίου που τόσο αγαπά:

      «Ὡς πότε παλικάρια νὰ ζοῦμεν στὰ στενά,

       Μονάχοι σὰ λιοντάρια, σταὶς ράχαις στὰ βουνά;

      Σπηλιαὶς νὰ κατοικοῦμεν, νὰ βλέπωμεν κλαδιά,

        Νὰ φεύγωμ΄ ἀπ΄ τὸν κόσμον, γιὰ τὴν πικρὴ σκλαβιά.

       Νὰ χάνωμεν ἀδέλφια, πατρίδα, καὶ γονεῖς,

              Τοὺς φίλους, τὰ παιδιά μας, κι΄ ὅλους τοὺς συγγενεῖς.

     Καλλιῶναι μίας ὥρας ἐλεύθερη ζωή,

       Παρὰ σαράντα χρόνοι σκλαβιά, καὶ φυλακή».
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Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε αναμφίβολα ένας 
σπουδαίος διπλωμάτης και πολιτικός διεθνούς κύρους, 
που ανέλαβε με όλες του τις δυνάμεις να οργανώσει το 
νεοσύστατο ελληνικό κράτος ως πρώτος Κυβερνήτης της 
Ελλάδας. Γεννήθηκε στην ενετοκρατούμενη τότε Κέρκυρα 
το 1776 και στη συνέχεια φοίτησε στο μοναστήρι της 
Αγίας Ιουστίνης, όπου έμαθε Λατινικά, Ιταλικά και 
Γαλλικά. Από το 1795 μέχρι και το 1797 σπούδασε 
Ιατρική στην Ιταλία, στο πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Μιας 
και καταγόταν από μια αριστοκρατική οικογένεια με 
σημαντική πολιτική παράδοση, έκανε τα πρώτα του 
πολιτικά βήματα νωρίς, καθώς το 1803 ανέλαβε τη θέση 
του Γραμματέα της επικράτειας της Ιονίου Πολιτείας. Τη 
χρονική περίοδο από το 1815 έως το 1822 διετέλεσε 
Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Ακολούθως, εξελέγη 
πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας με επταετή θητεία, από 
την Γ΄ Εθνοσυνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην 
Τροιζήνα στις 14 Απριλίου 1827. 

Το έργο που ανέλαβε ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και 
απαιτητικό, καθώς κλήθηκε να ηγηθεί ενός έθνους, 
άναρχου και ανοργάνωτου, το οποίο επιχειρούσε, μετά 
από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς, να σταθεί αυτόνομο στα 
πόδια του. Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του νέου 
ελληνικού κράτους, ο Καποδίστριας έφτασε στο Ναύπλιο 
στις αρχές του 1828, όπου έτυχε ενθουσιώδους και 
πανηγυρικής υποδοχής. Από τις πρώτες του ενέργειες 
ήταν να καταργήσει το ισχύον σύνταγμα και να 
συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες στα χέρια του, 
στοχεύοντας στην οργάνωση του κυβερνητικού 
μηχανισμού. Έπειτα, χώρισε τη χώρα σε διοικητικές 
περιφέρειες και δημιούργησε δικαστήρια. 

Για τη στήριξη της οικονομίας του κράτους ίδρυσε την ίδια 
χρονιά το Εθνικό Νομισματοκοπείο στην Αίγινα και 
καθιέρωσε ως εθνικό νόμισμα τον «φοίνικα», 
παραλληλίζοντας το μυθικό πουλί που αναδύεται από τις 
στάχτες του με το ελληνικό έθνος που θα αναγεννηθεί. 
Ακόμη, τον Φεβρουάριο του 1828 ίδρυσε με τη βοήθεια 
του φίλου του Γαλλοελβετού τραπεζίτη Εϋνάρδου, την 
Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, το πρώτο χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα της νεοσύστατης Ελλάδας. Έπειτα, επιχείρησε να 
συνάψει δάνειο με τράπεζες του εξωτερικού, παρά την 
άρνηση της Αγγλίας. Ωστόσο, η Ρωσία και η Γαλλία 
ενίσχυσαν οικονομικά την Ελλάδα και ο ίδιος διέθεσε 
όλη του την περιουσία για τους σκοπούς του κράτους, 
αρνούμενος να δεχθεί μισθό. Επίσης, προχώρησε στην 
ανοικοδόμηση του Μεσολογγίου και της Πάτρας και 

παραχώρησε δάνεια στους νησιώτες για την αγορά πλοίων και την κατασκευή 
ναυπηγείων στον Πόρο και το Ναύπλιο. 

Σε συνεργασία με τον Ανδρέα Μιαούλη προσπάθησε να καταστείλει την 
πειρατεία και ανέθεσε τον στόλο στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης. Με στόχο 
την οργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, ίδρυσε στις 1 Ιουλίου του 1828 τη 
στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ένα ανώτατο στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 
που λειτουργεί αδιαλείπτως μέχρι σήμερα ως Σχολή Αξιωματικών. Ανάμεσα 
στις κύριες προτεραιότητες της καποδιστριακής πολιτικής υπήρξε η επέκταση 
της στοιχειώδους μόρφωσης των Ελλήνων μέσω της οργάνωσης της 
εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό ο Καποδίστριας ίδρυσε αλληλοδιδακτικά 
σχολεία, Εκκλησιαστική Σχολή στον Πόρο, Ορφανοτροφείο και Αρχαιολογικό 
Μουσείο στην Αίγινα, Γεωργική Σχολή στην Τίρυνθα και ελληνικό και γαλλικό 
τυπογραφείο στην Αίγινα. 

Ωστόσο, στην προσπάθειά του να οργανώσει το ελληνικό κράτος, ο 
Καποδίστριας απέκτησε με τον καιρό αρκετούς πολιτικούς αντιπάλους. 
Μάλιστα πολλές από τις ελπίδες των επαναστατημένων Ελλήνων 
διαψεύσθηκαν από τη σκληρή πραγματικότητα μιας μικρής, φτωχής χώρας, που 
έμελλε να κάνει τα πρώτα της βήματα στηριγμένη στη βοήθεια των 
ευρωπαϊκών δυνάμεων. Η Αγγλία και η Γαλλία ενθάρρυναν τις όποιες 
εσωτερικές αντιπαραθέσεις, γιατί θεωρούσαν τον Καποδίστρια σύμμαχο της 
Ρωσίας. Επίσης, το γεγονός ότι δεν έδωσε καμία εξουσία στις τοπικές αρχές, 
αλλά διόρισε σε σημαντικές θέσεις τα δύο του αδέρφια, Αυγουστίνο και 
Βιάρο Καποδίστρια, προκάλεσε αντιδράσεις. 

Έτσι, το κέντρο του αντικαποδιστριακού αγώνα εδραιώθηκε στην Ύδρα. Η 
δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Καποδίστρια κορυφώθηκε, όταν φυλάκισε τον 
πρόκριτο της Μάνης, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ως υποκινητή των 
αντικυβερνητικών κινήσεων που εκδηλώθηκαν. Ακολούθως, το πρωί της 9ης 
Οκτωβρίου 1831, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος στο Ναύπλιο, 
ο Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ο αδερφός και ο γιος του 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, πυροβόλησαν θανάσιμα τον Κυβερνήτη Ιωάννη 
Καποδίστρια, καθώς πήγαινε να παρακολουθήσει την κυριακάτικη θεία 
λειτουργία. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης πυροβολήθηκε επιτόπου και ο 
εξαγριωμένος κόσμος πέταξε το πτώμα του στο λιμάνι, ενώ ο ανεψιός του 
Γεώργιος κατέφυγε στη γαλλική πρεσβεία αλλά στη συνέχεια παραδόθηκε και 
δικάστηκε σε τουφεκισμό. Η σορός του Κυβερνήτη μεταφέρθηκε τον Απρίλιο 
του 1832 στην Κέρκυρα, από τον αδερφό του Αυγουστίνο, για να ταφεί στην 
Ιερά Μονή Πλατυτέρας δίπλα από τον τάφο του πατέρα του. Με τη δολοφονία 
του Καποδίστρια έκλεισε ένα πολύ σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για το νέο 
ελληνικό κράτος και άνοιξε μια νέα σελίδα στην ιστορία της χώρας με την 
εγκαθίδρυση της απόλυτης μοναρχίας και την έλευση του ανηλίκου βασιλιά 
Όθωνα, μετά από παρέμβαση των Μεγάλων ∆υνάμεων. 

Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας με διδάσκουσα 
την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η παραστατική αποτύπωση της θλιβερής κατάστασης που ζούμε και η 

προτροπή του Ρήγα να ξεκινήσουμε άμεσα τον Αγώνα για απελευθέρωση. Στη συνέχεια ο διδάσκαλος μάς 

επεσήμανε κάτι που δεν πολυκατάλαβα, αλλά τριγυρνάει όλη την ώρα στο μυαλό μου. Μας είπε πως όποιος μάθει 

γράμματα και δεν μείνει κούτσουρο, αυτός θα βοηθήσει την πατρίδα. Από την άλλη, ο πατέρας λέει ότι μόνο με 

τα άρματα θα διώξουμε τον Τούρκο. Πώς γίνεται, όμως, με την πλάκα και το κοντύλι να πολεμήσουμε και να 

ελευθερωθούμε; Τώρα έχω μπερδευτεί για τα καλά...

23 Απριλίου 1816

Ρώτησα σήμερα τον διδάσκαλο τι σχέση έχουν τα γράμματα με τον πόλεμο και μου απάντησε πάλι με μια φράση 

του Ρήγα πως «Όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά». Άντε βγάλε άκρη… Στη συνέχεια μου εξήγησε 

ότι τα γράμματα και η μόρφωση ανοίγουν το μυαλό του ανθρώπου, είναι η δύναμή μας και ο σύμμαχός μας στις 

δύσκολες στιγμές. Όμως, γιατί δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο σχολειό και να μάθουμε γραφή και ανάγνωση, 

αφού είναι τόσο σπουδαίο; 

 

24 Απριλίου 1816

Το βράδυ δεν με πήρε καθόλου ο ύπνος. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν τα λόγια του πατέρα και του 

διδασκάλου. Καταλαβαίνω ότι με τα όπλα και τον πόλεμο μπορούμε να αποκτήσουμε τη λευτεριά μας, αλλά μήπως 

με τα γράμματα αποκτούμε μια άλλη δύναμη στον λόγο και στο μυαλό μας κι ας μην το καταλαβαίνουμε; Μήπως 

μπορούμε να πείσουμε πιο εύκολα τους ταλαιπωρημένους συμπατριώτες μας να ξεσηκωθούν ενάντια στον 

τύραννο; Μήπως τα πραγματικά μας όπλα είναι τελικά η γνώση και η φώτιση, όπως μας είπε και ο παπα-Γιώργης 

στην εκκλησιά; Ανέφερε, μάλιστα, και μια χαρακτηριστική φράση του Αδαμάντιου Κοραή που υπογραμμίζει την 

αξία της παιδείας: «Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο». Σκέφτηκα 

πόσο δίκιο έχει. Μακάρι να έρθει γρήγορα ο καιρός να αποτινάξουμε τον ζυγό της σκλαβιάς! 

Η ημερολογιακή καταγραφή γράφτηκε στο πλαίσιο δραστηριότητας δημιουργικής γραφής στο μάθημα της 

Ιστορίας με διδάσκουσα την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

18 Απριλίου 1816

«Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη» είχε πει ο Ρήγας Φεραίος, τον 

οποίο μνημόνευε συχνά ο διδάσκαλός μου. Έτσι, με αυτή τη φράση να στροβιλίζει στο μυαλό μου και γεμάτος 

διάθεση να μάθω καινούργια πράγματα, ξύπνησα σήμερα πουρνό πουρνό και έφτασα στο σχολειό πριν ακόμα κι 

από τον διδάσκαλόν μου. Όταν ήρθε, έβγαλα από την τσέπη μου και του έδωσα τα «δευτεριάτικα», αλλά επειδή 

ήταν λίγα, η μάνα μού έχωσε στον κόρφο κι ένα καλάθι με αυγά να του δώσω. 

Η χαρά μου ήτο απερίγραπτος, διατί κατάφερα και ολοκλήρωσα με επιτυχία ένα έντυπο βιβλιαράκι δεκαέξι 

σελίδων, την «Χρήσιμον Παιδαγωγίαν προς τους μαθείν τα ιερά γράμματα βουλομένους» που θα ’λεγε και ο 

σοφός μου διδάσκαλος. Αυτό θα πει πως μπορώ τώρα να προχωρήσω παραπέρα στην Οκτώηχο, να μάθω τους 

ψαλμούς και να ψέλνω και στην εκκλησιά τους εσπερινούς και τους όρθρους. Ω! Πόσο περήφανη θα είναι η μάνα 

μου… και ο πατέρας, βέβαια, κι ας μην το δείχνει.

20 Απριλίου 1816

Σήμερα ο διδάσκαλος μάς διάβασε τους πρώτους στίχους από τον «Θούριο» του Ρήγα Φεραίου που τόσο αγαπά:

      «Ὡς πότε παλικάρια νὰ ζοῦμεν στὰ στενά,

       Μονάχοι σὰ λιοντάρια, σταὶς ράχαις στὰ βουνά;

      Σπηλιαὶς νὰ κατοικοῦμεν, νὰ βλέπωμεν κλαδιά,

        Νὰ φεύγωμ΄ ἀπ΄ τὸν κόσμον, γιὰ τὴν πικρὴ σκλαβιά.

       Νὰ χάνωμεν ἀδέλφια, πατρίδα, καὶ γονεῖς,

              Τοὺς φίλους, τὰ παιδιά μας, κι΄ ὅλους τοὺς συγγενεῖς.

     Καλλιῶναι μίας ὥρας ἐλεύθερη ζωή,

       Παρὰ σαράντα χρόνοι σκλαβιά, καὶ φυλακή».

Ζ
ω

ή 
∆

ημ
ογ

ιά
νν

η

Μιλτιάδης ∆ημητρίου Ιωάννης Τζίμας
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Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε αναμφίβολα ένας 
σπουδαίος διπλωμάτης και πολιτικός διεθνούς κύρους, 
που ανέλαβε με όλες του τις δυνάμεις να οργανώσει το 
νεοσύστατο ελληνικό κράτος ως πρώτος Κυβερνήτης της 
Ελλάδας. Γεννήθηκε στην ενετοκρατούμενη τότε Κέρκυρα 
το 1776 και στη συνέχεια φοίτησε στο μοναστήρι της 
Αγίας Ιουστίνης, όπου έμαθε Λατινικά, Ιταλικά και 
Γαλλικά. Από το 1795 μέχρι και το 1797 σπούδασε 
Ιατρική στην Ιταλία, στο πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Μιας 
και καταγόταν από μια αριστοκρατική οικογένεια με 
σημαντική πολιτική παράδοση, έκανε τα πρώτα του 
πολιτικά βήματα νωρίς, καθώς το 1803 ανέλαβε τη θέση 
του Γραμματέα της επικράτειας της Ιονίου Πολιτείας. Τη 
χρονική περίοδο από το 1815 έως το 1822 διετέλεσε 
Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Ακολούθως, εξελέγη 
πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας με επταετή θητεία, από 
την Γ΄ Εθνοσυνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην 
Τροιζήνα στις 14 Απριλίου 1827. 

Το έργο που ανέλαβε ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και 
απαιτητικό, καθώς κλήθηκε να ηγηθεί ενός έθνους, 
άναρχου και ανοργάνωτου, το οποίο επιχειρούσε, μετά 
από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς, να σταθεί αυτόνομο στα 
πόδια του. Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του νέου 
ελληνικού κράτους, ο Καποδίστριας έφτασε στο Ναύπλιο 
στις αρχές του 1828, όπου έτυχε ενθουσιώδους και 
πανηγυρικής υποδοχής. Από τις πρώτες του ενέργειες 
ήταν να καταργήσει το ισχύον σύνταγμα και να 
συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες στα χέρια του, 
στοχεύοντας στην οργάνωση του κυβερνητικού 
μηχανισμού. Έπειτα, χώρισε τη χώρα σε διοικητικές 
περιφέρειες και δημιούργησε δικαστήρια. 

Για τη στήριξη της οικονομίας του κράτους ίδρυσε την ίδια 
χρονιά το Εθνικό Νομισματοκοπείο στην Αίγινα και 
καθιέρωσε ως εθνικό νόμισμα τον «φοίνικα», 
παραλληλίζοντας το μυθικό πουλί που αναδύεται από τις 
στάχτες του με το ελληνικό έθνος που θα αναγεννηθεί. 
Ακόμη, τον Φεβρουάριο του 1828 ίδρυσε με τη βοήθεια 
του φίλου του Γαλλοελβετού τραπεζίτη Εϋνάρδου, την 
Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, το πρώτο χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα της νεοσύστατης Ελλάδας. Έπειτα, επιχείρησε να 
συνάψει δάνειο με τράπεζες του εξωτερικού, παρά την 
άρνηση της Αγγλίας. Ωστόσο, η Ρωσία και η Γαλλία 
ενίσχυσαν οικονομικά την Ελλάδα και ο ίδιος διέθεσε 
όλη του την περιουσία για τους σκοπούς του κράτους, 
αρνούμενος να δεχθεί μισθό. Επίσης, προχώρησε στην 
ανοικοδόμηση του Μεσολογγίου και της Πάτρας και 

παραχώρησε δάνεια στους νησιώτες για την αγορά πλοίων και την κατασκευή 
ναυπηγείων στον Πόρο και το Ναύπλιο. 

Σε συνεργασία με τον Ανδρέα Μιαούλη προσπάθησε να καταστείλει την 
πειρατεία και ανέθεσε τον στόλο στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης. Με στόχο 
την οργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, ίδρυσε στις 1 Ιουλίου του 1828 τη 
στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ένα ανώτατο στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 
που λειτουργεί αδιαλείπτως μέχρι σήμερα ως Σχολή Αξιωματικών. Ανάμεσα 
στις κύριες προτεραιότητες της καποδιστριακής πολιτικής υπήρξε η επέκταση 
της στοιχειώδους μόρφωσης των Ελλήνων μέσω της οργάνωσης της 
εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό ο Καποδίστριας ίδρυσε αλληλοδιδακτικά 
σχολεία, Εκκλησιαστική Σχολή στον Πόρο, Ορφανοτροφείο και Αρχαιολογικό 
Μουσείο στην Αίγινα, Γεωργική Σχολή στην Τίρυνθα και ελληνικό και γαλλικό 
τυπογραφείο στην Αίγινα. 

Ωστόσο, στην προσπάθειά του να οργανώσει το ελληνικό κράτος, ο 
Καποδίστριας απέκτησε με τον καιρό αρκετούς πολιτικούς αντιπάλους. 
Μάλιστα πολλές από τις ελπίδες των επαναστατημένων Ελλήνων 
διαψεύσθηκαν από τη σκληρή πραγματικότητα μιας μικρής, φτωχής χώρας, που 
έμελλε να κάνει τα πρώτα της βήματα στηριγμένη στη βοήθεια των 
ευρωπαϊκών δυνάμεων. Η Αγγλία και η Γαλλία ενθάρρυναν τις όποιες 
εσωτερικές αντιπαραθέσεις, γιατί θεωρούσαν τον Καποδίστρια σύμμαχο της 
Ρωσίας. Επίσης, το γεγονός ότι δεν έδωσε καμία εξουσία στις τοπικές αρχές, 
αλλά διόρισε σε σημαντικές θέσεις τα δύο του αδέρφια, Αυγουστίνο και 
Βιάρο Καποδίστρια, προκάλεσε αντιδράσεις. 

Έτσι, το κέντρο του αντικαποδιστριακού αγώνα εδραιώθηκε στην Ύδρα. Η 
δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Καποδίστρια κορυφώθηκε, όταν φυλάκισε τον 
πρόκριτο της Μάνης, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ως υποκινητή των 
αντικυβερνητικών κινήσεων που εκδηλώθηκαν. Ακολούθως, το πρωί της 9ης 
Οκτωβρίου 1831, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος στο Ναύπλιο, 
ο Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ο αδερφός και ο γιος του 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, πυροβόλησαν θανάσιμα τον Κυβερνήτη Ιωάννη 
Καποδίστρια, καθώς πήγαινε να παρακολουθήσει την κυριακάτικη θεία 
λειτουργία. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης πυροβολήθηκε επιτόπου και ο 
εξαγριωμένος κόσμος πέταξε το πτώμα του στο λιμάνι, ενώ ο ανεψιός του 
Γεώργιος κατέφυγε στη γαλλική πρεσβεία αλλά στη συνέχεια παραδόθηκε και 
δικάστηκε σε τουφεκισμό. Η σορός του Κυβερνήτη μεταφέρθηκε τον Απρίλιο 
του 1832 στην Κέρκυρα, από τον αδερφό του Αυγουστίνο, για να ταφεί στην 
Ιερά Μονή Πλατυτέρας δίπλα από τον τάφο του πατέρα του. Με τη δολοφονία 
του Καποδίστρια έκλεισε ένα πολύ σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για το νέο 
ελληνικό κράτος και άνοιξε μια νέα σελίδα στην ιστορία της χώρας με την 
εγκαθίδρυση της απόλυτης μοναρχίας και την έλευση του ανηλίκου βασιλιά 
Όθωνα, μετά από παρέμβαση των Μεγάλων ∆υνάμεων. 

Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας με διδάσκουσα 
την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η παραστατική αποτύπωση της θλιβερής κατάστασης που ζούμε και η 

προτροπή του Ρήγα να ξεκινήσουμε άμεσα τον Αγώνα για απελευθέρωση. Στη συνέχεια ο διδάσκαλος μάς 

επεσήμανε κάτι που δεν πολυκατάλαβα, αλλά τριγυρνάει όλη την ώρα στο μυαλό μου. Μας είπε πως όποιος μάθει 

γράμματα και δεν μείνει κούτσουρο, αυτός θα βοηθήσει την πατρίδα. Από την άλλη, ο πατέρας λέει ότι μόνο με 

τα άρματα θα διώξουμε τον Τούρκο. Πώς γίνεται, όμως, με την πλάκα και το κοντύλι να πολεμήσουμε και να 

ελευθερωθούμε; Τώρα έχω μπερδευτεί για τα καλά...

23 Απριλίου 1816

Ρώτησα σήμερα τον διδάσκαλο τι σχέση έχουν τα γράμματα με τον πόλεμο και μου απάντησε πάλι με μια φράση 

του Ρήγα πως «Όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά». Άντε βγάλε άκρη… Στη συνέχεια μου εξήγησε 

ότι τα γράμματα και η μόρφωση ανοίγουν το μυαλό του ανθρώπου, είναι η δύναμή μας και ο σύμμαχός μας στις 

δύσκολες στιγμές. Όμως, γιατί δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο σχολειό και να μάθουμε γραφή και ανάγνωση, 

αφού είναι τόσο σπουδαίο; 

 

24 Απριλίου 1816

Το βράδυ δεν με πήρε καθόλου ο ύπνος. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν τα λόγια του πατέρα και του 

διδασκάλου. Καταλαβαίνω ότι με τα όπλα και τον πόλεμο μπορούμε να αποκτήσουμε τη λευτεριά μας, αλλά μήπως 

με τα γράμματα αποκτούμε μια άλλη δύναμη στον λόγο και στο μυαλό μας κι ας μην το καταλαβαίνουμε; Μήπως 

μπορούμε να πείσουμε πιο εύκολα τους ταλαιπωρημένους συμπατριώτες μας να ξεσηκωθούν ενάντια στον 

τύραννο; Μήπως τα πραγματικά μας όπλα είναι τελικά η γνώση και η φώτιση, όπως μας είπε και ο παπα-Γιώργης 

στην εκκλησιά; Ανέφερε, μάλιστα, και μια χαρακτηριστική φράση του Αδαμάντιου Κοραή που υπογραμμίζει την 

αξία της παιδείας: «Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο». Σκέφτηκα 

πόσο δίκιο έχει. Μακάρι να έρθει γρήγορα ο καιρός να αποτινάξουμε τον ζυγό της σκλαβιάς! 

Η ημερολογιακή καταγραφή γράφτηκε στο πλαίσιο δραστηριότητας δημιουργικής γραφής στο μάθημα της 

Ιστορίας με διδάσκουσα την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

18 Απριλίου 1816

«Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη» είχε πει ο Ρήγας Φεραίος, τον 

οποίο μνημόνευε συχνά ο διδάσκαλός μου. Έτσι, με αυτή τη φράση να στροβιλίζει στο μυαλό μου και γεμάτος 

διάθεση να μάθω καινούργια πράγματα, ξύπνησα σήμερα πουρνό πουρνό και έφτασα στο σχολειό πριν ακόμα κι 

από τον διδάσκαλόν μου. Όταν ήρθε, έβγαλα από την τσέπη μου και του έδωσα τα «δευτεριάτικα», αλλά επειδή 

ήταν λίγα, η μάνα μού έχωσε στον κόρφο κι ένα καλάθι με αυγά να του δώσω. 

Η χαρά μου ήτο απερίγραπτος, διατί κατάφερα και ολοκλήρωσα με επιτυχία ένα έντυπο βιβλιαράκι δεκαέξι 

σελίδων, την «Χρήσιμον Παιδαγωγίαν προς τους μαθείν τα ιερά γράμματα βουλομένους» που θα ’λεγε και ο 

σοφός μου διδάσκαλος. Αυτό θα πει πως μπορώ τώρα να προχωρήσω παραπέρα στην Οκτώηχο, να μάθω τους 

ψαλμούς και να ψέλνω και στην εκκλησιά τους εσπερινούς και τους όρθρους. Ω! Πόσο περήφανη θα είναι η μάνα 

μου… και ο πατέρας, βέβαια, κι ας μην το δείχνει.

20 Απριλίου 1816

Σήμερα ο διδάσκαλος μάς διάβασε τους πρώτους στίχους από τον «Θούριο» του Ρήγα Φεραίου που τόσο αγαπά:

      «Ὡς πότε παλικάρια νὰ ζοῦμεν στὰ στενά,

       Μονάχοι σὰ λιοντάρια, σταὶς ράχαις στὰ βουνά;

      Σπηλιαὶς νὰ κατοικοῦμεν, νὰ βλέπωμεν κλαδιά,

        Νὰ φεύγωμ΄ ἀπ΄ τὸν κόσμον, γιὰ τὴν πικρὴ σκλαβιά.

       Νὰ χάνωμεν ἀδέλφια, πατρίδα, καὶ γονεῖς,

              Τοὺς φίλους, τὰ παιδιά μας, κι΄ ὅλους τοὺς συγγενεῖς.

     Καλλιῶναι μίας ὥρας ἐλεύθερη ζωή,

       Παρὰ σαράντα χρόνοι σκλαβιά, καὶ φυλακή».

Μαθητικός ∆ιαγωνισμός δημιουργίας αφίσας: 
Τα βραβευμένα έργα
Τριάντα τέσσερα [34] έργα μαθητών που συμμετείχαν στον Μαθητικό ∆ιαγωνισμό δημιουργίας αφίσας, ο 
οποίος διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Γονέων-Κηδεμόνων και το Σχολείο μας με θέμα: «Θέλει ἀρετήν καὶ 
τόλμην ἡ ἐλευθερία 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821», συνέθεσαν ένα γιορτινό ψηφιδωτό μιας 
πολύχρωμης πατρίδας. Η Κριτική Επιτροπή συνήλθε διαδικτυακά την Τετάρτη 21 Απριλίου και απένειμε τα τρία 
πρώτα βραβεία σε τέσσερα έργα, κατόπιν ισοψηφίας στο 2ο βραβείο. Σύμφωνα με την απόφαση των μελών της 
Κριτικής Επιτροπής, τα βραβεία απονέμονται ως εξής:

Α΄ Βραβείο: Ζωή ∆ημογιάννη, μαθήτρια του Α1
Β΄ Βραβείο: Ελισάβετ-Ευαγγελία Ντίτριχ-Αγγελή, μαθήτρια του Α2, και Μιλτιάδης ∆ημητρίου, μαθητής του Β1
Γ΄ Βραβείο: Ιωάννης Τζίμας, μαθητής του Α3

Στην Κριτική Επιτροπή συμμετείχαν οι:
Άννα Γκιώτη, Εικαστικός 
Αποστολία ∆εμερτζή, Αρχιτέκτων Μηχανικός 
Θούλη Μισιρλόγλου, Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια του MOMus-Πειραματικού Κέντρου Τεχνών (πρώην Κέντρο 
Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης) 
Αικατερίνη Μπουζίκα, Εικαστικός
Θεόδωρος Σπανός, Εικαστικός 
Παναγιώτης Υφαντής, Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας (Τομέας Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής 
Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης) της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ
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Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε αναμφίβολα ένας 
σπουδαίος διπλωμάτης και πολιτικός διεθνούς κύρους, 
που ανέλαβε με όλες του τις δυνάμεις να οργανώσει το 
νεοσύστατο ελληνικό κράτος ως πρώτος Κυβερνήτης της 
Ελλάδας. Γεννήθηκε στην ενετοκρατούμενη τότε Κέρκυρα 
το 1776 και στη συνέχεια φοίτησε στο μοναστήρι της 
Αγίας Ιουστίνης, όπου έμαθε Λατινικά, Ιταλικά και 
Γαλλικά. Από το 1795 μέχρι και το 1797 σπούδασε 
Ιατρική στην Ιταλία, στο πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Μιας 
και καταγόταν από μια αριστοκρατική οικογένεια με 
σημαντική πολιτική παράδοση, έκανε τα πρώτα του 
πολιτικά βήματα νωρίς, καθώς το 1803 ανέλαβε τη θέση 
του Γραμματέα της επικράτειας της Ιονίου Πολιτείας. Τη 
χρονική περίοδο από το 1815 έως το 1822 διετέλεσε 
Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Ακολούθως, εξελέγη 
πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας με επταετή θητεία, από 
την Γ΄ Εθνοσυνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην 
Τροιζήνα στις 14 Απριλίου 1827. 

Το έργο που ανέλαβε ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και 
απαιτητικό, καθώς κλήθηκε να ηγηθεί ενός έθνους, 
άναρχου και ανοργάνωτου, το οποίο επιχειρούσε, μετά 
από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς, να σταθεί αυτόνομο στα 
πόδια του. Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του νέου 
ελληνικού κράτους, ο Καποδίστριας έφτασε στο Ναύπλιο 
στις αρχές του 1828, όπου έτυχε ενθουσιώδους και 
πανηγυρικής υποδοχής. Από τις πρώτες του ενέργειες 
ήταν να καταργήσει το ισχύον σύνταγμα και να 
συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες στα χέρια του, 
στοχεύοντας στην οργάνωση του κυβερνητικού 
μηχανισμού. Έπειτα, χώρισε τη χώρα σε διοικητικές 
περιφέρειες και δημιούργησε δικαστήρια. 

Για τη στήριξη της οικονομίας του κράτους ίδρυσε την ίδια 
χρονιά το Εθνικό Νομισματοκοπείο στην Αίγινα και 
καθιέρωσε ως εθνικό νόμισμα τον «φοίνικα», 
παραλληλίζοντας το μυθικό πουλί που αναδύεται από τις 
στάχτες του με το ελληνικό έθνος που θα αναγεννηθεί. 
Ακόμη, τον Φεβρουάριο του 1828 ίδρυσε με τη βοήθεια 
του φίλου του Γαλλοελβετού τραπεζίτη Εϋνάρδου, την 
Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, το πρώτο χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα της νεοσύστατης Ελλάδας. Έπειτα, επιχείρησε να 
συνάψει δάνειο με τράπεζες του εξωτερικού, παρά την 
άρνηση της Αγγλίας. Ωστόσο, η Ρωσία και η Γαλλία 
ενίσχυσαν οικονομικά την Ελλάδα και ο ίδιος διέθεσε 
όλη του την περιουσία για τους σκοπούς του κράτους, 
αρνούμενος να δεχθεί μισθό. Επίσης, προχώρησε στην 
ανοικοδόμηση του Μεσολογγίου και της Πάτρας και 

παραχώρησε δάνεια στους νησιώτες για την αγορά πλοίων και την κατασκευή 
ναυπηγείων στον Πόρο και το Ναύπλιο. 

Σε συνεργασία με τον Ανδρέα Μιαούλη προσπάθησε να καταστείλει την 
πειρατεία και ανέθεσε τον στόλο στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης. Με στόχο 
την οργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, ίδρυσε στις 1 Ιουλίου του 1828 τη 
στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ένα ανώτατο στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 
που λειτουργεί αδιαλείπτως μέχρι σήμερα ως Σχολή Αξιωματικών. Ανάμεσα 
στις κύριες προτεραιότητες της καποδιστριακής πολιτικής υπήρξε η επέκταση 
της στοιχειώδους μόρφωσης των Ελλήνων μέσω της οργάνωσης της 
εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό ο Καποδίστριας ίδρυσε αλληλοδιδακτικά 
σχολεία, Εκκλησιαστική Σχολή στον Πόρο, Ορφανοτροφείο και Αρχαιολογικό 
Μουσείο στην Αίγινα, Γεωργική Σχολή στην Τίρυνθα και ελληνικό και γαλλικό 
τυπογραφείο στην Αίγινα. 

Ωστόσο, στην προσπάθειά του να οργανώσει το ελληνικό κράτος, ο 
Καποδίστριας απέκτησε με τον καιρό αρκετούς πολιτικούς αντιπάλους. 
Μάλιστα πολλές από τις ελπίδες των επαναστατημένων Ελλήνων 
διαψεύσθηκαν από τη σκληρή πραγματικότητα μιας μικρής, φτωχής χώρας, που 
έμελλε να κάνει τα πρώτα της βήματα στηριγμένη στη βοήθεια των 
ευρωπαϊκών δυνάμεων. Η Αγγλία και η Γαλλία ενθάρρυναν τις όποιες 
εσωτερικές αντιπαραθέσεις, γιατί θεωρούσαν τον Καποδίστρια σύμμαχο της 
Ρωσίας. Επίσης, το γεγονός ότι δεν έδωσε καμία εξουσία στις τοπικές αρχές, 
αλλά διόρισε σε σημαντικές θέσεις τα δύο του αδέρφια, Αυγουστίνο και 
Βιάρο Καποδίστρια, προκάλεσε αντιδράσεις. 

Έτσι, το κέντρο του αντικαποδιστριακού αγώνα εδραιώθηκε στην Ύδρα. Η 
δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Καποδίστρια κορυφώθηκε, όταν φυλάκισε τον 
πρόκριτο της Μάνης, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ως υποκινητή των 
αντικυβερνητικών κινήσεων που εκδηλώθηκαν. Ακολούθως, το πρωί της 9ης 
Οκτωβρίου 1831, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος στο Ναύπλιο, 
ο Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ο αδερφός και ο γιος του 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, πυροβόλησαν θανάσιμα τον Κυβερνήτη Ιωάννη 
Καποδίστρια, καθώς πήγαινε να παρακολουθήσει την κυριακάτικη θεία 
λειτουργία. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης πυροβολήθηκε επιτόπου και ο 
εξαγριωμένος κόσμος πέταξε το πτώμα του στο λιμάνι, ενώ ο ανεψιός του 
Γεώργιος κατέφυγε στη γαλλική πρεσβεία αλλά στη συνέχεια παραδόθηκε και 
δικάστηκε σε τουφεκισμό. Η σορός του Κυβερνήτη μεταφέρθηκε τον Απρίλιο 
του 1832 στην Κέρκυρα, από τον αδερφό του Αυγουστίνο, για να ταφεί στην 
Ιερά Μονή Πλατυτέρας δίπλα από τον τάφο του πατέρα του. Με τη δολοφονία 
του Καποδίστρια έκλεισε ένα πολύ σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για το νέο 
ελληνικό κράτος και άνοιξε μια νέα σελίδα στην ιστορία της χώρας με την 
εγκαθίδρυση της απόλυτης μοναρχίας και την έλευση του ανηλίκου βασιλιά 
Όθωνα, μετά από παρέμβαση των Μεγάλων ∆υνάμεων. 

Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας με διδάσκουσα 
την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

Σκέψεις και προβληματισμοί ενός μαθητή της 
προεπαναστατικής περιόδου για την αξία της παιδείας 
ως μέσου πνευματικής αφύπνισης των Ελλήνων
Χρυσάνθη Αναγνωστοπούλου (Γ1)

Σάββατο 25 Μαρτίου 1813

Αγαπητόν μου ημερολόγιον, 

Σήμερον δεν έχομε σχολείον, όπως λέγει και το Πατριαρχείον, γιατί είναι η μέρα του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Το πρωί πήγαμε στην εκκλησιά με τη μάνα και την αδελφή 
μου. Μας γύρισε με το κάρο του ο Θανάσης, που πήγαινε προς τον καζά, λίγο πριν την 
Αθήνα, να δώσει στον βαλή μπαμπάκι μήπως και του κόψουν από τους φόρους. 

Το απόγεμα θα ’ρθει ο νουνός με τη Φατμέ. Πια τη φωνάζει «χανούμ» ή «γκιουζέλ 
χανούμ», πράμα που με νευριάζει πολύ, μα προσπαθώ να μην το δείχνω. Η Φατμέ είναι 
κόρη του βαλή της περιοχής και αυτός είναι ο λόγος που ο νουνός, από τότε που πήρε 
τη Φατμέ, μπόρεσε να με γράψει και στο σχολείο. Η απόφασή του αυτή ήταν ό,τι 
καλύτερο για εμένα και ειδικά για τη μάνα μου, που από τον θάνατο του γέρου μου έχει 
να γελάσει. ∆εν έχει πολύ καιρό που πηγαίνω στο σχολείο κι όμως έχω μάθει πολλά. 
∆ιδασκόμαστε την γραφήν, την ανάγνωσην και λίγην αριθμητικήν. Επίσης κάνομε και 
ιστορία. Το σημαντικότερο που μαθαίνομε, όμως, είναι για τον χριστιανισμό και τα 
διδάγματα της πίστης μας. ∆ιαβάζομε καθημερινά αποσπάσματα από την Βίβλο και 
άλλες μαρτυρίες Αγίων που θανατώθηκαν για την πίστη τους. Ο πατήρ Ιγνάτιος λέγει 
ότι το να γνωρίζουμε για τη θρησκεία μας και να είμαστε πιστοί σε αυτήν είναι μία από 
τις βασικότερες αρετές της ζωής ενός ανθρώπου. 

Εχθές μαζευτήκαμε όλοι στο γυναικωνίτη της εκκλησιάς όπου στεγάζεται το σχολείο και 
κάναμε το μάθημα. Πριν φύγομε, ο πατήρ Ιγνάτιος μας ζήτησε να καθίσομε λίγο 
παραπάνω να μας πει μια ιστορία. 

«Τέκνα μου, σας ευχαριστώ που έχετε την καλοσύνη να παραμείνετε για λίγον. 

Ακούμε συχνά τώρα τελευταία πως οι Έλληνες σκέπτονται να εξεγερθούν και να 
κάνουν επαναστατικό πόλεμο. Αυτή η είδηση με προβλημάτισε, παιδιά μου, αλλά και με 
ενθουσίασε κάπως μπορώ να ειπώ. Έτσι σκέφτηκα, να σας διηγηθώ μιαν ιστορίαν που 
μου έλεγε ο πατήρ μου. 

Ήταν κάποτε μιαν όμορφη κοπέλα. Κάθε πρωί, μόλις ο ήλιος έβγαινε, πήγαινε στον 
κήπο της και μάζευε ανθάκια. Από τα ανθάκια αυτά έπλεκε ένα στεφάνι και το φόραγε 
στο κεφάλι της, στολίζοντας τα μεταξένια μαλλιά της. Σαν έπεφτε η νύχτα, όμως, 
έφευγε, χανόταν.

Κάποιαν ημέραν βρέθηκε πάλι στον μπαξέ. Είδε τότε ένα πολύ όμορφο λέλουδο. Άσπρο, 
κάτασπρο σαν το πέπλο της, με μικρά αγκάθια. Έσκυψε να το κόψει προσεχτικά μην την 
ματώσει, αλλά δεν πρόλαβε…

Ξαφνικά, ένας άνδρας την άρπαξε από το χέρι. Ο έρημος –έως τότε– κήπος, τεκνία μου, 
εγέμισε φονιάδες και ληστές. Της ομορφονιάς της κάψανε τα λέλουδα και μαζί με αυτά 
εφόνευσαν και την ίδια. 

Θρύλοι λένε ότι εκεί που έπεσε το νεκρό της σώμα, εφύτρωσε ένας ανθός, σαν τον 
λευκό που εύρηκε η γυναίκα. Μα λένε ότι τούτος έχει χρώμα πορφυρό, σαν αυτό που 
βάφτηκε το πέπλο της. Κι όποιος καταφέρει να τον βρει και να τον κόψει, αυτός, παιδιά 
μου, θα λευθερώσει και την Ελλάδα […]».

Η ιστορία αυτή του πατρός Ιγνατίου με έριξε σε βαθύ συλλογισμό. Εδώ και δύο ημέρες 
περίπου αναρωτιέμαι αν και με ποιον τρόπο θα μπορέσουν οι Έλληνες να κάνουν δικό 

Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η παραστατική αποτύπωση της θλιβερής κατάστασης που ζούμε και η 

προτροπή του Ρήγα να ξεκινήσουμε άμεσα τον Αγώνα για απελευθέρωση. Στη συνέχεια ο διδάσκαλος μάς 

επεσήμανε κάτι που δεν πολυκατάλαβα, αλλά τριγυρνάει όλη την ώρα στο μυαλό μου. Μας είπε πως όποιος μάθει 

γράμματα και δεν μείνει κούτσουρο, αυτός θα βοηθήσει την πατρίδα. Από την άλλη, ο πατέρας λέει ότι μόνο με 

τα άρματα θα διώξουμε τον Τούρκο. Πώς γίνεται, όμως, με την πλάκα και το κοντύλι να πολεμήσουμε και να 

ελευθερωθούμε; Τώρα έχω μπερδευτεί για τα καλά...

23 Απριλίου 1816

Ρώτησα σήμερα τον διδάσκαλο τι σχέση έχουν τα γράμματα με τον πόλεμο και μου απάντησε πάλι με μια φράση 

του Ρήγα πως «Όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά». Άντε βγάλε άκρη… Στη συνέχεια μου εξήγησε 

ότι τα γράμματα και η μόρφωση ανοίγουν το μυαλό του ανθρώπου, είναι η δύναμή μας και ο σύμμαχός μας στις 

δύσκολες στιγμές. Όμως, γιατί δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο σχολειό και να μάθουμε γραφή και ανάγνωση, 

αφού είναι τόσο σπουδαίο; 

 

24 Απριλίου 1816

Το βράδυ δεν με πήρε καθόλου ο ύπνος. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν τα λόγια του πατέρα και του 

διδασκάλου. Καταλαβαίνω ότι με τα όπλα και τον πόλεμο μπορούμε να αποκτήσουμε τη λευτεριά μας, αλλά μήπως 

με τα γράμματα αποκτούμε μια άλλη δύναμη στον λόγο και στο μυαλό μας κι ας μην το καταλαβαίνουμε; Μήπως 

μπορούμε να πείσουμε πιο εύκολα τους ταλαιπωρημένους συμπατριώτες μας να ξεσηκωθούν ενάντια στον 

τύραννο; Μήπως τα πραγματικά μας όπλα είναι τελικά η γνώση και η φώτιση, όπως μας είπε και ο παπα-Γιώργης 

στην εκκλησιά; Ανέφερε, μάλιστα, και μια χαρακτηριστική φράση του Αδαμάντιου Κοραή που υπογραμμίζει την 

αξία της παιδείας: «Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο». Σκέφτηκα 

πόσο δίκιο έχει. Μακάρι να έρθει γρήγορα ο καιρός να αποτινάξουμε τον ζυγό της σκλαβιάς! 

Η ημερολογιακή καταγραφή γράφτηκε στο πλαίσιο δραστηριότητας δημιουργικής γραφής στο μάθημα της 

Ιστορίας με διδάσκουσα την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

18 Απριλίου 1816

«Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη» είχε πει ο Ρήγας Φεραίος, τον 

οποίο μνημόνευε συχνά ο διδάσκαλός μου. Έτσι, με αυτή τη φράση να στροβιλίζει στο μυαλό μου και γεμάτος 

διάθεση να μάθω καινούργια πράγματα, ξύπνησα σήμερα πουρνό πουρνό και έφτασα στο σχολειό πριν ακόμα κι 

από τον διδάσκαλόν μου. Όταν ήρθε, έβγαλα από την τσέπη μου και του έδωσα τα «δευτεριάτικα», αλλά επειδή 

ήταν λίγα, η μάνα μού έχωσε στον κόρφο κι ένα καλάθι με αυγά να του δώσω. 

Η χαρά μου ήτο απερίγραπτος, διατί κατάφερα και ολοκλήρωσα με επιτυχία ένα έντυπο βιβλιαράκι δεκαέξι 

σελίδων, την «Χρήσιμον Παιδαγωγίαν προς τους μαθείν τα ιερά γράμματα βουλομένους» που θα ’λεγε και ο 

σοφός μου διδάσκαλος. Αυτό θα πει πως μπορώ τώρα να προχωρήσω παραπέρα στην Οκτώηχο, να μάθω τους 

ψαλμούς και να ψέλνω και στην εκκλησιά τους εσπερινούς και τους όρθρους. Ω! Πόσο περήφανη θα είναι η μάνα 

μου… και ο πατέρας, βέβαια, κι ας μην το δείχνει.

20 Απριλίου 1816

Σήμερα ο διδάσκαλος μάς διάβασε τους πρώτους στίχους από τον «Θούριο» του Ρήγα Φεραίου που τόσο αγαπά:

      «Ὡς πότε παλικάρια νὰ ζοῦμεν στὰ στενά,

       Μονάχοι σὰ λιοντάρια, σταὶς ράχαις στὰ βουνά;

      Σπηλιαὶς νὰ κατοικοῦμεν, νὰ βλέπωμεν κλαδιά,

        Νὰ φεύγωμ΄ ἀπ΄ τὸν κόσμον, γιὰ τὴν πικρὴ σκλαβιά.

       Νὰ χάνωμεν ἀδέλφια, πατρίδα, καὶ γονεῖς,

              Τοὺς φίλους, τὰ παιδιά μας, κι΄ ὅλους τοὺς συγγενεῖς.

     Καλλιῶναι μίας ὥρας ἐλεύθερη ζωή,

       Παρὰ σαράντα χρόνοι σκλαβιά, καὶ φυλακή».



Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε αναμφίβολα ένας 
σπουδαίος διπλωμάτης και πολιτικός διεθνούς κύρους, 
που ανέλαβε με όλες του τις δυνάμεις να οργανώσει το 
νεοσύστατο ελληνικό κράτος ως πρώτος Κυβερνήτης της 
Ελλάδας. Γεννήθηκε στην ενετοκρατούμενη τότε Κέρκυρα 
το 1776 και στη συνέχεια φοίτησε στο μοναστήρι της 
Αγίας Ιουστίνης, όπου έμαθε Λατινικά, Ιταλικά και 
Γαλλικά. Από το 1795 μέχρι και το 1797 σπούδασε 
Ιατρική στην Ιταλία, στο πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Μιας 
και καταγόταν από μια αριστοκρατική οικογένεια με 
σημαντική πολιτική παράδοση, έκανε τα πρώτα του 
πολιτικά βήματα νωρίς, καθώς το 1803 ανέλαβε τη θέση 
του Γραμματέα της επικράτειας της Ιονίου Πολιτείας. Τη 
χρονική περίοδο από το 1815 έως το 1822 διετέλεσε 
Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Ακολούθως, εξελέγη 
πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας με επταετή θητεία, από 
την Γ΄ Εθνοσυνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην 
Τροιζήνα στις 14 Απριλίου 1827. 

Το έργο που ανέλαβε ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και 
απαιτητικό, καθώς κλήθηκε να ηγηθεί ενός έθνους, 
άναρχου και ανοργάνωτου, το οποίο επιχειρούσε, μετά 
από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς, να σταθεί αυτόνομο στα 
πόδια του. Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του νέου 
ελληνικού κράτους, ο Καποδίστριας έφτασε στο Ναύπλιο 
στις αρχές του 1828, όπου έτυχε ενθουσιώδους και 
πανηγυρικής υποδοχής. Από τις πρώτες του ενέργειες 
ήταν να καταργήσει το ισχύον σύνταγμα και να 
συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες στα χέρια του, 
στοχεύοντας στην οργάνωση του κυβερνητικού 
μηχανισμού. Έπειτα, χώρισε τη χώρα σε διοικητικές 
περιφέρειες και δημιούργησε δικαστήρια. 

Για τη στήριξη της οικονομίας του κράτους ίδρυσε την ίδια 
χρονιά το Εθνικό Νομισματοκοπείο στην Αίγινα και 
καθιέρωσε ως εθνικό νόμισμα τον «φοίνικα», 
παραλληλίζοντας το μυθικό πουλί που αναδύεται από τις 
στάχτες του με το ελληνικό έθνος που θα αναγεννηθεί. 
Ακόμη, τον Φεβρουάριο του 1828 ίδρυσε με τη βοήθεια 
του φίλου του Γαλλοελβετού τραπεζίτη Εϋνάρδου, την 
Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, το πρώτο χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα της νεοσύστατης Ελλάδας. Έπειτα, επιχείρησε να 
συνάψει δάνειο με τράπεζες του εξωτερικού, παρά την 
άρνηση της Αγγλίας. Ωστόσο, η Ρωσία και η Γαλλία 
ενίσχυσαν οικονομικά την Ελλάδα και ο ίδιος διέθεσε 
όλη του την περιουσία για τους σκοπούς του κράτους, 
αρνούμενος να δεχθεί μισθό. Επίσης, προχώρησε στην 
ανοικοδόμηση του Μεσολογγίου και της Πάτρας και 

παραχώρησε δάνεια στους νησιώτες για την αγορά πλοίων και την κατασκευή 
ναυπηγείων στον Πόρο και το Ναύπλιο. 

Σε συνεργασία με τον Ανδρέα Μιαούλη προσπάθησε να καταστείλει την 
πειρατεία και ανέθεσε τον στόλο στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης. Με στόχο 
την οργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, ίδρυσε στις 1 Ιουλίου του 1828 τη 
στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ένα ανώτατο στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 
που λειτουργεί αδιαλείπτως μέχρι σήμερα ως Σχολή Αξιωματικών. Ανάμεσα 
στις κύριες προτεραιότητες της καποδιστριακής πολιτικής υπήρξε η επέκταση 
της στοιχειώδους μόρφωσης των Ελλήνων μέσω της οργάνωσης της 
εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό ο Καποδίστριας ίδρυσε αλληλοδιδακτικά 
σχολεία, Εκκλησιαστική Σχολή στον Πόρο, Ορφανοτροφείο και Αρχαιολογικό 
Μουσείο στην Αίγινα, Γεωργική Σχολή στην Τίρυνθα και ελληνικό και γαλλικό 
τυπογραφείο στην Αίγινα. 

Ωστόσο, στην προσπάθειά του να οργανώσει το ελληνικό κράτος, ο 
Καποδίστριας απέκτησε με τον καιρό αρκετούς πολιτικούς αντιπάλους. 
Μάλιστα πολλές από τις ελπίδες των επαναστατημένων Ελλήνων 
διαψεύσθηκαν από τη σκληρή πραγματικότητα μιας μικρής, φτωχής χώρας, που 
έμελλε να κάνει τα πρώτα της βήματα στηριγμένη στη βοήθεια των 
ευρωπαϊκών δυνάμεων. Η Αγγλία και η Γαλλία ενθάρρυναν τις όποιες 
εσωτερικές αντιπαραθέσεις, γιατί θεωρούσαν τον Καποδίστρια σύμμαχο της 
Ρωσίας. Επίσης, το γεγονός ότι δεν έδωσε καμία εξουσία στις τοπικές αρχές, 
αλλά διόρισε σε σημαντικές θέσεις τα δύο του αδέρφια, Αυγουστίνο και 
Βιάρο Καποδίστρια, προκάλεσε αντιδράσεις. 

Έτσι, το κέντρο του αντικαποδιστριακού αγώνα εδραιώθηκε στην Ύδρα. Η 
δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Καποδίστρια κορυφώθηκε, όταν φυλάκισε τον 
πρόκριτο της Μάνης, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ως υποκινητή των 
αντικυβερνητικών κινήσεων που εκδηλώθηκαν. Ακολούθως, το πρωί της 9ης 
Οκτωβρίου 1831, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος στο Ναύπλιο, 
ο Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ο αδερφός και ο γιος του 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, πυροβόλησαν θανάσιμα τον Κυβερνήτη Ιωάννη 
Καποδίστρια, καθώς πήγαινε να παρακολουθήσει την κυριακάτικη θεία 
λειτουργία. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης πυροβολήθηκε επιτόπου και ο 
εξαγριωμένος κόσμος πέταξε το πτώμα του στο λιμάνι, ενώ ο ανεψιός του 
Γεώργιος κατέφυγε στη γαλλική πρεσβεία αλλά στη συνέχεια παραδόθηκε και 
δικάστηκε σε τουφεκισμό. Η σορός του Κυβερνήτη μεταφέρθηκε τον Απρίλιο 
του 1832 στην Κέρκυρα, από τον αδερφό του Αυγουστίνο, για να ταφεί στην 
Ιερά Μονή Πλατυτέρας δίπλα από τον τάφο του πατέρα του. Με τη δολοφονία 
του Καποδίστρια έκλεισε ένα πολύ σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για το νέο 
ελληνικό κράτος και άνοιξε μια νέα σελίδα στην ιστορία της χώρας με την 
εγκαθίδρυση της απόλυτης μοναρχίας και την έλευση του ανηλίκου βασιλιά 
Όθωνα, μετά από παρέμβαση των Μεγάλων ∆υνάμεων. 

Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας με διδάσκουσα 
την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

τους κράτος. Πάνε γενιές ολόκληρες που είμαστε υπό τον ζυγό των Τούρκων· δεν ξέρομε 
πώς είναι να ζεις αλλιώς. Το βασικότερον πρόβλημα, όμως, είναι η αμάθεια του ελληνικού 
πληθυσμού, όπως μας είπε κι ο πατήρ Ιγνάτιος. 

«Όταν πηαίνεις εις στον πόλεμον, πρέπει να γνωρίζεις το γιατί», λέγει και συμφωνώ με 
τούτον του τον ισχυρισμό. Για να πολεμήσει κανείς, θα πρέπει να έχει ένα σκοπό, να πιστεύει 
σε κάτι, να προσεύχεται και να παίρνει δύναμη. Ο ελληνισμός είναι φτωχός και 
αγράμματος. Οι Έλληνες ούτε να μιλάνε δεν ξέρουνε. Εάν, όμως, ακούσουν τέτοιες 
ιστορίες σαν κι αυτή που μάθαμε στο σχολειό, θα καταλάβουνε τι πρέπει να κάνουνε και θα 
υψώσουνε ψηλά την κεφαλήν. Θα μαζεύονται τα παλικάρια στα κρυφά και θα 
λένε ιστορίες. Στα σχολεία τα παιδιά θα μαθαίνουνε για 
την αξία της πατρίδος και της θρησκείας αλλά και για την 
αρετή της γενναιότητας. Με αυτόν τον τρόπο θα 
εξαπλωθεί η ανάγκη για λευτεριά και θα τονωθεί το 
ηθικό του ελληνικού έθνους. Μονάχα έτσι θα 
μπορέσομε να απαλλαχθούμε από τη σκλαβιά των 
κατακτητών. Και τότε, θα είναι η Ελλάς η χώρα των 
Ελλήνων… 

Εδώ και ώρα με φωνάζει η Μαριώ να κατέβω να 
βοηθήσω στο τραπέζι. Μα πώς περνά η ώρα; Να, 
πάλι με καλεί! Καλύτερα, ας τελειώνω. Ελπίζω μια 
μέρα ο τόπος μας να ανήκει σε εμάς και όχι στους 
δυνάστες μας...

Η ημερολογιακή καταγραφή γράφτηκε στο πλαίσιο 
δραστηριότητας δημιουργικής γραφής στο μάθημα 
της Ιστορίας με διδάσκουσα την καθηγήτρια 
Ελένη Κόντα.

Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η παραστατική αποτύπωση της θλιβερής κατάστασης που ζούμε και η 

προτροπή του Ρήγα να ξεκινήσουμε άμεσα τον Αγώνα για απελευθέρωση. Στη συνέχεια ο διδάσκαλος μάς 

επεσήμανε κάτι που δεν πολυκατάλαβα, αλλά τριγυρνάει όλη την ώρα στο μυαλό μου. Μας είπε πως όποιος μάθει 

γράμματα και δεν μείνει κούτσουρο, αυτός θα βοηθήσει την πατρίδα. Από την άλλη, ο πατέρας λέει ότι μόνο με 

τα άρματα θα διώξουμε τον Τούρκο. Πώς γίνεται, όμως, με την πλάκα και το κοντύλι να πολεμήσουμε και να 

ελευθερωθούμε; Τώρα έχω μπερδευτεί για τα καλά...

23 Απριλίου 1816

Ρώτησα σήμερα τον διδάσκαλο τι σχέση έχουν τα γράμματα με τον πόλεμο και μου απάντησε πάλι με μια φράση 

του Ρήγα πως «Όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά». Άντε βγάλε άκρη… Στη συνέχεια μου εξήγησε 

ότι τα γράμματα και η μόρφωση ανοίγουν το μυαλό του ανθρώπου, είναι η δύναμή μας και ο σύμμαχός μας στις 

δύσκολες στιγμές. Όμως, γιατί δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο σχολειό και να μάθουμε γραφή και ανάγνωση, 

αφού είναι τόσο σπουδαίο; 

 

24 Απριλίου 1816

Το βράδυ δεν με πήρε καθόλου ο ύπνος. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν τα λόγια του πατέρα και του 

διδασκάλου. Καταλαβαίνω ότι με τα όπλα και τον πόλεμο μπορούμε να αποκτήσουμε τη λευτεριά μας, αλλά μήπως 

με τα γράμματα αποκτούμε μια άλλη δύναμη στον λόγο και στο μυαλό μας κι ας μην το καταλαβαίνουμε; Μήπως 

μπορούμε να πείσουμε πιο εύκολα τους ταλαιπωρημένους συμπατριώτες μας να ξεσηκωθούν ενάντια στον 

τύραννο; Μήπως τα πραγματικά μας όπλα είναι τελικά η γνώση και η φώτιση, όπως μας είπε και ο παπα-Γιώργης 

στην εκκλησιά; Ανέφερε, μάλιστα, και μια χαρακτηριστική φράση του Αδαμάντιου Κοραή που υπογραμμίζει την 

αξία της παιδείας: «Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο». Σκέφτηκα 

πόσο δίκιο έχει. Μακάρι να έρθει γρήγορα ο καιρός να αποτινάξουμε τον ζυγό της σκλαβιάς! 

Η ημερολογιακή καταγραφή γράφτηκε στο πλαίσιο δραστηριότητας δημιουργικής γραφής στο μάθημα της 

Ιστορίας με διδάσκουσα την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

18 Απριλίου 1816

«Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη» είχε πει ο Ρήγας Φεραίος, τον 

οποίο μνημόνευε συχνά ο διδάσκαλός μου. Έτσι, με αυτή τη φράση να στροβιλίζει στο μυαλό μου και γεμάτος 

διάθεση να μάθω καινούργια πράγματα, ξύπνησα σήμερα πουρνό πουρνό και έφτασα στο σχολειό πριν ακόμα κι 

από τον διδάσκαλόν μου. Όταν ήρθε, έβγαλα από την τσέπη μου και του έδωσα τα «δευτεριάτικα», αλλά επειδή 

ήταν λίγα, η μάνα μού έχωσε στον κόρφο κι ένα καλάθι με αυγά να του δώσω. 

Η χαρά μου ήτο απερίγραπτος, διατί κατάφερα και ολοκλήρωσα με επιτυχία ένα έντυπο βιβλιαράκι δεκαέξι 

σελίδων, την «Χρήσιμον Παιδαγωγίαν προς τους μαθείν τα ιερά γράμματα βουλομένους» που θα ’λεγε και ο 

σοφός μου διδάσκαλος. Αυτό θα πει πως μπορώ τώρα να προχωρήσω παραπέρα στην Οκτώηχο, να μάθω τους 

ψαλμούς και να ψέλνω και στην εκκλησιά τους εσπερινούς και τους όρθρους. Ω! Πόσο περήφανη θα είναι η μάνα 

μου… και ο πατέρας, βέβαια, κι ας μην το δείχνει.

20 Απριλίου 1816

Σήμερα ο διδάσκαλος μάς διάβασε τους πρώτους στίχους από τον «Θούριο» του Ρήγα Φεραίου που τόσο αγαπά:

      «Ὡς πότε παλικάρια νὰ ζοῦμεν στὰ στενά,

       Μονάχοι σὰ λιοντάρια, σταὶς ράχαις στὰ βουνά;

      Σπηλιαὶς νὰ κατοικοῦμεν, νὰ βλέπωμεν κλαδιά,

        Νὰ φεύγωμ΄ ἀπ΄ τὸν κόσμον, γιὰ τὴν πικρὴ σκλαβιά.

       Νὰ χάνωμεν ἀδέλφια, πατρίδα, καὶ γονεῖς,

              Τοὺς φίλους, τὰ παιδιά μας, κι΄ ὅλους τοὺς συγγενεῖς.

     Καλλιῶναι μίας ὥρας ἐλεύθερη ζωή,

       Παρὰ σαράντα χρόνοι σκλαβιά, καὶ φυλακή».



Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε αναμφίβολα ένας 
σπουδαίος διπλωμάτης και πολιτικός διεθνούς κύρους, 
που ανέλαβε με όλες του τις δυνάμεις να οργανώσει το 
νεοσύστατο ελληνικό κράτος ως πρώτος Κυβερνήτης της 
Ελλάδας. Γεννήθηκε στην ενετοκρατούμενη τότε Κέρκυρα 
το 1776 και στη συνέχεια φοίτησε στο μοναστήρι της 
Αγίας Ιουστίνης, όπου έμαθε Λατινικά, Ιταλικά και 
Γαλλικά. Από το 1795 μέχρι και το 1797 σπούδασε 
Ιατρική στην Ιταλία, στο πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Μιας 
και καταγόταν από μια αριστοκρατική οικογένεια με 
σημαντική πολιτική παράδοση, έκανε τα πρώτα του 
πολιτικά βήματα νωρίς, καθώς το 1803 ανέλαβε τη θέση 
του Γραμματέα της επικράτειας της Ιονίου Πολιτείας. Τη 
χρονική περίοδο από το 1815 έως το 1822 διετέλεσε 
Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Ακολούθως, εξελέγη 
πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας με επταετή θητεία, από 
την Γ΄ Εθνοσυνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην 
Τροιζήνα στις 14 Απριλίου 1827. 

Το έργο που ανέλαβε ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και 
απαιτητικό, καθώς κλήθηκε να ηγηθεί ενός έθνους, 
άναρχου και ανοργάνωτου, το οποίο επιχειρούσε, μετά 
από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς, να σταθεί αυτόνομο στα 
πόδια του. Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του νέου 
ελληνικού κράτους, ο Καποδίστριας έφτασε στο Ναύπλιο 
στις αρχές του 1828, όπου έτυχε ενθουσιώδους και 
πανηγυρικής υποδοχής. Από τις πρώτες του ενέργειες 
ήταν να καταργήσει το ισχύον σύνταγμα και να 
συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες στα χέρια του, 
στοχεύοντας στην οργάνωση του κυβερνητικού 
μηχανισμού. Έπειτα, χώρισε τη χώρα σε διοικητικές 
περιφέρειες και δημιούργησε δικαστήρια. 

Για τη στήριξη της οικονομίας του κράτους ίδρυσε την ίδια 
χρονιά το Εθνικό Νομισματοκοπείο στην Αίγινα και 
καθιέρωσε ως εθνικό νόμισμα τον «φοίνικα», 
παραλληλίζοντας το μυθικό πουλί που αναδύεται από τις 
στάχτες του με το ελληνικό έθνος που θα αναγεννηθεί. 
Ακόμη, τον Φεβρουάριο του 1828 ίδρυσε με τη βοήθεια 
του φίλου του Γαλλοελβετού τραπεζίτη Εϋνάρδου, την 
Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, το πρώτο χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα της νεοσύστατης Ελλάδας. Έπειτα, επιχείρησε να 
συνάψει δάνειο με τράπεζες του εξωτερικού, παρά την 
άρνηση της Αγγλίας. Ωστόσο, η Ρωσία και η Γαλλία 
ενίσχυσαν οικονομικά την Ελλάδα και ο ίδιος διέθεσε 
όλη του την περιουσία για τους σκοπούς του κράτους, 
αρνούμενος να δεχθεί μισθό. Επίσης, προχώρησε στην 
ανοικοδόμηση του Μεσολογγίου και της Πάτρας και 

παραχώρησε δάνεια στους νησιώτες για την αγορά πλοίων και την κατασκευή 
ναυπηγείων στον Πόρο και το Ναύπλιο. 

Σε συνεργασία με τον Ανδρέα Μιαούλη προσπάθησε να καταστείλει την 
πειρατεία και ανέθεσε τον στόλο στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης. Με στόχο 
την οργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, ίδρυσε στις 1 Ιουλίου του 1828 τη 
στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ένα ανώτατο στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 
που λειτουργεί αδιαλείπτως μέχρι σήμερα ως Σχολή Αξιωματικών. Ανάμεσα 
στις κύριες προτεραιότητες της καποδιστριακής πολιτικής υπήρξε η επέκταση 
της στοιχειώδους μόρφωσης των Ελλήνων μέσω της οργάνωσης της 
εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό ο Καποδίστριας ίδρυσε αλληλοδιδακτικά 
σχολεία, Εκκλησιαστική Σχολή στον Πόρο, Ορφανοτροφείο και Αρχαιολογικό 
Μουσείο στην Αίγινα, Γεωργική Σχολή στην Τίρυνθα και ελληνικό και γαλλικό 
τυπογραφείο στην Αίγινα. 

Ωστόσο, στην προσπάθειά του να οργανώσει το ελληνικό κράτος, ο 
Καποδίστριας απέκτησε με τον καιρό αρκετούς πολιτικούς αντιπάλους. 
Μάλιστα πολλές από τις ελπίδες των επαναστατημένων Ελλήνων 
διαψεύσθηκαν από τη σκληρή πραγματικότητα μιας μικρής, φτωχής χώρας, που 
έμελλε να κάνει τα πρώτα της βήματα στηριγμένη στη βοήθεια των 
ευρωπαϊκών δυνάμεων. Η Αγγλία και η Γαλλία ενθάρρυναν τις όποιες 
εσωτερικές αντιπαραθέσεις, γιατί θεωρούσαν τον Καποδίστρια σύμμαχο της 
Ρωσίας. Επίσης, το γεγονός ότι δεν έδωσε καμία εξουσία στις τοπικές αρχές, 
αλλά διόρισε σε σημαντικές θέσεις τα δύο του αδέρφια, Αυγουστίνο και 
Βιάρο Καποδίστρια, προκάλεσε αντιδράσεις. 

Έτσι, το κέντρο του αντικαποδιστριακού αγώνα εδραιώθηκε στην Ύδρα. Η 
δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Καποδίστρια κορυφώθηκε, όταν φυλάκισε τον 
πρόκριτο της Μάνης, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ως υποκινητή των 
αντικυβερνητικών κινήσεων που εκδηλώθηκαν. Ακολούθως, το πρωί της 9ης 
Οκτωβρίου 1831, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος στο Ναύπλιο, 
ο Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ο αδερφός και ο γιος του 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, πυροβόλησαν θανάσιμα τον Κυβερνήτη Ιωάννη 
Καποδίστρια, καθώς πήγαινε να παρακολουθήσει την κυριακάτικη θεία 
λειτουργία. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης πυροβολήθηκε επιτόπου και ο 
εξαγριωμένος κόσμος πέταξε το πτώμα του στο λιμάνι, ενώ ο ανεψιός του 
Γεώργιος κατέφυγε στη γαλλική πρεσβεία αλλά στη συνέχεια παραδόθηκε και 
δικάστηκε σε τουφεκισμό. Η σορός του Κυβερνήτη μεταφέρθηκε τον Απρίλιο 
του 1832 στην Κέρκυρα, από τον αδερφό του Αυγουστίνο, για να ταφεί στην 
Ιερά Μονή Πλατυτέρας δίπλα από τον τάφο του πατέρα του. Με τη δολοφονία 
του Καποδίστρια έκλεισε ένα πολύ σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για το νέο 
ελληνικό κράτος και άνοιξε μια νέα σελίδα στην ιστορία της χώρας με την 
εγκαθίδρυση της απόλυτης μοναρχίας και την έλευση του ανηλίκου βασιλιά 
Όθωνα, μετά από παρέμβαση των Μεγάλων ∆υνάμεων. 

Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας με διδάσκουσα 
την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

Ημερολόγιον του Κωνσταντή Γκίκα, μαθητού της 
Σχολής των Μηλεών Πηλίου
Αντώνης Ατζέμης (Γ1)

Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η παραστατική αποτύπωση της θλιβερής κατάστασης που ζούμε και η 

προτροπή του Ρήγα να ξεκινήσουμε άμεσα τον Αγώνα για απελευθέρωση. Στη συνέχεια ο διδάσκαλος μάς 

επεσήμανε κάτι που δεν πολυκατάλαβα, αλλά τριγυρνάει όλη την ώρα στο μυαλό μου. Μας είπε πως όποιος μάθει 

γράμματα και δεν μείνει κούτσουρο, αυτός θα βοηθήσει την πατρίδα. Από την άλλη, ο πατέρας λέει ότι μόνο με 

τα άρματα θα διώξουμε τον Τούρκο. Πώς γίνεται, όμως, με την πλάκα και το κοντύλι να πολεμήσουμε και να 

ελευθερωθούμε; Τώρα έχω μπερδευτεί για τα καλά...

23 Απριλίου 1816

Ρώτησα σήμερα τον διδάσκαλο τι σχέση έχουν τα γράμματα με τον πόλεμο και μου απάντησε πάλι με μια φράση 

του Ρήγα πως «Όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά». Άντε βγάλε άκρη… Στη συνέχεια μου εξήγησε 

ότι τα γράμματα και η μόρφωση ανοίγουν το μυαλό του ανθρώπου, είναι η δύναμή μας και ο σύμμαχός μας στις 

δύσκολες στιγμές. Όμως, γιατί δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο σχολειό και να μάθουμε γραφή και ανάγνωση, 

αφού είναι τόσο σπουδαίο; 

 

24 Απριλίου 1816

Το βράδυ δεν με πήρε καθόλου ο ύπνος. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν τα λόγια του πατέρα και του 

διδασκάλου. Καταλαβαίνω ότι με τα όπλα και τον πόλεμο μπορούμε να αποκτήσουμε τη λευτεριά μας, αλλά μήπως 

με τα γράμματα αποκτούμε μια άλλη δύναμη στον λόγο και στο μυαλό μας κι ας μην το καταλαβαίνουμε; Μήπως 

μπορούμε να πείσουμε πιο εύκολα τους ταλαιπωρημένους συμπατριώτες μας να ξεσηκωθούν ενάντια στον 

τύραννο; Μήπως τα πραγματικά μας όπλα είναι τελικά η γνώση και η φώτιση, όπως μας είπε και ο παπα-Γιώργης 

στην εκκλησιά; Ανέφερε, μάλιστα, και μια χαρακτηριστική φράση του Αδαμάντιου Κοραή που υπογραμμίζει την 

αξία της παιδείας: «Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο». Σκέφτηκα 

πόσο δίκιο έχει. Μακάρι να έρθει γρήγορα ο καιρός να αποτινάξουμε τον ζυγό της σκλαβιάς! 

Η ημερολογιακή καταγραφή γράφτηκε στο πλαίσιο δραστηριότητας δημιουργικής γραφής στο μάθημα της 

Ιστορίας με διδάσκουσα την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

18 Απριλίου 1816

«Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη» είχε πει ο Ρήγας Φεραίος, τον 

οποίο μνημόνευε συχνά ο διδάσκαλός μου. Έτσι, με αυτή τη φράση να στροβιλίζει στο μυαλό μου και γεμάτος 

διάθεση να μάθω καινούργια πράγματα, ξύπνησα σήμερα πουρνό πουρνό και έφτασα στο σχολειό πριν ακόμα κι 

από τον διδάσκαλόν μου. Όταν ήρθε, έβγαλα από την τσέπη μου και του έδωσα τα «δευτεριάτικα», αλλά επειδή 

ήταν λίγα, η μάνα μού έχωσε στον κόρφο κι ένα καλάθι με αυγά να του δώσω. 

Η χαρά μου ήτο απερίγραπτος, διατί κατάφερα και ολοκλήρωσα με επιτυχία ένα έντυπο βιβλιαράκι δεκαέξι 

σελίδων, την «Χρήσιμον Παιδαγωγίαν προς τους μαθείν τα ιερά γράμματα βουλομένους» που θα ’λεγε και ο 

σοφός μου διδάσκαλος. Αυτό θα πει πως μπορώ τώρα να προχωρήσω παραπέρα στην Οκτώηχο, να μάθω τους 

ψαλμούς και να ψέλνω και στην εκκλησιά τους εσπερινούς και τους όρθρους. Ω! Πόσο περήφανη θα είναι η μάνα 

μου… και ο πατέρας, βέβαια, κι ας μην το δείχνει.

20 Απριλίου 1816

Σήμερα ο διδάσκαλος μάς διάβασε τους πρώτους στίχους από τον «Θούριο» του Ρήγα Φεραίου που τόσο αγαπά:

      «Ὡς πότε παλικάρια νὰ ζοῦμεν στὰ στενά,

       Μονάχοι σὰ λιοντάρια, σταὶς ράχαις στὰ βουνά;

      Σπηλιαὶς νὰ κατοικοῦμεν, νὰ βλέπωμεν κλαδιά,

        Νὰ φεύγωμ΄ ἀπ΄ τὸν κόσμον, γιὰ τὴν πικρὴ σκλαβιά.

       Νὰ χάνωμεν ἀδέλφια, πατρίδα, καὶ γονεῖς,

              Τοὺς φίλους, τὰ παιδιά μας, κι΄ ὅλους τοὺς συγγενεῖς.

     Καλλιῶναι μίας ὥρας ἐλεύθερη ζωή,

       Παρὰ σαράντα χρόνοι σκλαβιά, καὶ φυλακή».



I
Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η παραστατική αποτύπωση της θλιβερής κατάστασης που ζούμε και η 

προτροπή του Ρήγα να ξεκινήσουμε άμεσα τον Αγώνα για απελευθέρωση. Στη συνέχεια ο διδάσκαλος μάς 

επεσήμανε κάτι που δεν πολυκατάλαβα, αλλά τριγυρνάει όλη την ώρα στο μυαλό μου. Μας είπε πως όποιος μάθει 

γράμματα και δεν μείνει κούτσουρο, αυτός θα βοηθήσει την πατρίδα. Από την άλλη, ο πατέρας λέει ότι μόνο με 

τα άρματα θα διώξουμε τον Τούρκο. Πώς γίνεται, όμως, με την πλάκα και το κοντύλι να πολεμήσουμε και να 

ελευθερωθούμε; Τώρα έχω μπερδευτεί για τα καλά...

23 Απριλίου 1816

Ρώτησα σήμερα τον διδάσκαλο τι σχέση έχουν τα γράμματα με τον πόλεμο και μου απάντησε πάλι με μια φράση 

του Ρήγα πως «Όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά». Άντε βγάλε άκρη… Στη συνέχεια μου εξήγησε 

ότι τα γράμματα και η μόρφωση ανοίγουν το μυαλό του ανθρώπου, είναι η δύναμή μας και ο σύμμαχός μας στις 

δύσκολες στιγμές. Όμως, γιατί δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο σχολειό και να μάθουμε γραφή και ανάγνωση, 

αφού είναι τόσο σπουδαίο; 

 

24 Απριλίου 1816

Το βράδυ δεν με πήρε καθόλου ο ύπνος. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν τα λόγια του πατέρα και του 

διδασκάλου. Καταλαβαίνω ότι με τα όπλα και τον πόλεμο μπορούμε να αποκτήσουμε τη λευτεριά μας, αλλά μήπως 

με τα γράμματα αποκτούμε μια άλλη δύναμη στον λόγο και στο μυαλό μας κι ας μην το καταλαβαίνουμε; Μήπως 

μπορούμε να πείσουμε πιο εύκολα τους ταλαιπωρημένους συμπατριώτες μας να ξεσηκωθούν ενάντια στον 

τύραννο; Μήπως τα πραγματικά μας όπλα είναι τελικά η γνώση και η φώτιση, όπως μας είπε και ο παπα-Γιώργης 

στην εκκλησιά; Ανέφερε, μάλιστα, και μια χαρακτηριστική φράση του Αδαμάντιου Κοραή που υπογραμμίζει την 

αξία της παιδείας: «Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο». Σκέφτηκα 

πόσο δίκιο έχει. Μακάρι να έρθει γρήγορα ο καιρός να αποτινάξουμε τον ζυγό της σκλαβιάς! 

Η ημερολογιακή καταγραφή γράφτηκε στο πλαίσιο δραστηριότητας δημιουργικής γραφής στο μάθημα της 
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ακούγαμε για τις δυσκολίες των Ελλήνων, την υπεροχή 
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δύσκολο. Έχω μήνες να βγάλω τα ρούχα από πάνω μου, 

το βράδυ σαν πέφτω για ύπνο. Το ξύλινο πάτωμα αυτής 
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πως θα περνούσαν μέρες μόνο με νερό, χόρτα και 

παξιμάδια. Κι όμως, ποτέ δεν έχω παραπονεθεί. Η αγάπη 

που εισπράττω από τους συμπολεμιστές μου και τον απλό 

λαό, μου δίνουν δύναμη. Οι Έλληνες είναι τίμιοι, ευθείς 

και πρόθυμοι να σε βοηθήσουν. Το μόνο που με 

δυσκολεύει είναι η ελληνική γλώσσα. ∆εν είναι καθόλου 

εύκολη και ευτυχώς που πρόλαβα να μάθω τα βασικά, 

όταν ήμουν ακόμη φοιτητής της Ιατρικής στην πατρίδα 

μου, στη Βοστώνη. Επιπλέον, θαυμάζω τους Έλληνες 

γιατί είναι έξυπνοι, ζωηροί και θαρραλέοι και δεν τα 

παρατάνε εύκολα. Τους λείπει, όμως, η στοιχειώδης 

μόρφωση και οδηγούνται πολλές φορές σε 

συγκρούσεις μεταξύ τους. Είμαι σίγουρος πως, αν ήταν 

μονιασμένοι, θα κατάφερναν πολλά περισσότερα. Από 

την άλλη, τα τρόφιμά τους είναι λιγοστά και δεν έχουν 

οικονομική στήριξη. Οι ανάγκες για ιατρική περίθαλψη 

των τραυματιών είναι τεράστιες. Προσπαθώ να βοηθήσω 

όσο μπορώ με τις γνώσεις και τις πρακτικές μου, αλλά 

υπάρχουν στιγμές που νιώθω πως αυτό που κάνω είναι 

μόνο μια σταγόνα στον ωκεανό. 

Όταν έφτασα στην Ελλάδα, πριν τέσσερεις μήνες, μετά 

από ένα δύσκολο και μακρύ ταξίδι που διήρκησε 

συνολικά τριάντα μέρες, πάτησα το πόδι μου στην Ύδρα. 

Τελευταία στιγμή πρόλαβα το καράβι που έφευγε από τη 

Μασσαλία για την Ελλάδα, μεταφέροντας έναν Γερμανό 

στρατηγό και το τάγμα των Φιλελλήνων. Μετά την 

Ύδρα, με οδήγησαν στην Κόρινθο, όπου βρισκόταν 

αντιπροσωπεία της Κυβέρνησης. Αφού με κοίταξαν με 

κάποια δυσπιστία στην αρχή, με ρώτησαν για μένα. Τους 

είπα ότι είχα το πτυχίο της Ιατρικής και πως θα μπορούσα 

να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στους τραυματίες. 

Συμφώνησαν, αλλά μου εξήγησαν κοφτά πως πρέπει 

πρώτα να μάθω να χειρίζομαι το ντουφέκι, να κρύβομαι 

από τον εχθρό και να κινούμαι προσεκτικά. Στη συνέχεια, 

συζήτησαν μεταξύ τους και κατέληξαν πως έπρεπε να 

πάω στο Μεσολόγγι ή στα Σάλωνα, όπου υπήρχαν 

μεγάλες ανάγκες. ∆εν είπα λέξη, παρά μόνο έγνεψα το 

κεφάλι. Άλλωστε, δεν είχα έρθει για τουρισμό. Θα 

πήγαινα όπου μπορούσα να προσφέρω περισσότερο. 

Την επόμενη μέρα το πρωί, ξεκίνησα με μία διμοιρία 

αντρών και, μετά από δυο μέρες χωρίς σταματημό, 

φτάσαμε στο Μεσολόγγι σε αυτήν εδώ τη 

μισογκρεμισμένη αποθήκη. Με το που φτάσαμε στην 

πόλη, υπήρχαν πληροφορίες πως θα γινόταν επίθεση 

από τους Τούρκους, με αρχηγό κάποιον Κιουταχή. Οι 

προετοιμασίες για την οχύρωση της πόλης ήταν 

πυρετώδεις. Ταυτόχρονα, εγώ όπως και άλλοι Έλληνες 

και ξένοι πολεμιστές, που είχαμε μόλις ενταχθεί στον 

Αγώνα, έπρεπε να εξασκηθούμε το γρηγορότερο. 

Η επίθεση δεν άργησε να γίνει. Οι Τούρκοι ήταν 

χιλιάδες, αλλά οι σαφώς λιγότεροι Έλληνες 

αντιστάθηκαν με θαυμαστό τρόπο προκαλώντας 

μεγάλες απώλειες στον εχθρό. Οι Τούρκοι 

απομακρύνθηκαν, εγκαταλείποντας τους νεκρούς και 

τους τραυματίες τους, αλλά ακούγεται πως 

ετοιμάζουν νέα επίθεση, με περισσότερες δυνάμεις, 

με τη βοήθεια κάποιου Ιμπραήμ. Έχουν βάλει στόχο, 

λένε, να κατακτήσουν το Μεσολόγγι πάση θυσία. 

Οπότε κι εμείς πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα και 

να εξασκούμαστε καθημερινά.

Αυτά για τώρα. Σε λίγο θα συνταχθούμε και θα 

αρχίσουμε τις ασκήσεις με τα ντουφέκια και τις 

τακτικές αιφνιδιασμού του εχθρού. ∆εν ξέρω πότε θα 

βρω χρόνο να ξαναγράψω. Παρακαλώ μονάχα τον 

Θεό να είναι καλά οι γονείς μου και η αδερφή μου, 

να έχουν λάβει τα γράμματα που τους έστειλα και 

σύντομα η Ελλάδα να απαλλαγεί από τα δεινά του 

Τούρκου κατακτητή και να είναι ξανά ελεύθερη, όπως 

της αξίζει.

Ζήτω η Ελλάς!

Σάμιουελ Γκρίντλεϋ-Χάου

Η ημερολογιακή καταγραφή γράφτηκε στο πλαίσιο 

δραστηριότητας δημιουργικής γραφής στο μάθημα 

των Νέων Ελληνικών με διδάσκουσα την καθηγήτρια 

Ελένη Κόντα.

18 Απριλίου 1816

«Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη» είχε πει ο Ρήγας Φεραίος, τον 

οποίο μνημόνευε συχνά ο διδάσκαλός μου. Έτσι, με αυτή τη φράση να στροβιλίζει στο μυαλό μου και γεμάτος 

διάθεση να μάθω καινούργια πράγματα, ξύπνησα σήμερα πουρνό πουρνό και έφτασα στο σχολειό πριν ακόμα κι 

από τον διδάσκαλόν μου. Όταν ήρθε, έβγαλα από την τσέπη μου και του έδωσα τα «δευτεριάτικα», αλλά επειδή 

ήταν λίγα, η μάνα μού έχωσε στον κόρφο κι ένα καλάθι με αυγά να του δώσω. 

Η χαρά μου ήτο απερίγραπτος, διατί κατάφερα και ολοκλήρωσα με επιτυχία ένα έντυπο βιβλιαράκι δεκαέξι 

σελίδων, την «Χρήσιμον Παιδαγωγίαν προς τους μαθείν τα ιερά γράμματα βουλομένους» που θα ’λεγε και ο 

σοφός μου διδάσκαλος. Αυτό θα πει πως μπορώ τώρα να προχωρήσω παραπέρα στην Οκτώηχο, να μάθω τους 

ψαλμούς και να ψέλνω και στην εκκλησιά τους εσπερινούς και τους όρθρους. Ω! Πόσο περήφανη θα είναι η μάνα 

μου… και ο πατέρας, βέβαια, κι ας μην το δείχνει.

20 Απριλίου 1816

Σήμερα ο διδάσκαλος μάς διάβασε τους πρώτους στίχους από τον «Θούριο» του Ρήγα Φεραίου που τόσο αγαπά:

      «Ὡς πότε παλικάρια νὰ ζοῦμεν στὰ στενά,

       Μονάχοι σὰ λιοντάρια, σταὶς ράχαις στὰ βουνά;

      Σπηλιαὶς νὰ κατοικοῦμεν, νὰ βλέπωμεν κλαδιά,

        Νὰ φεύγωμ΄ ἀπ΄ τὸν κόσμον, γιὰ τὴν πικρὴ σκλαβιά.

       Νὰ χάνωμεν ἀδέλφια, πατρίδα, καὶ γονεῖς,

              Τοὺς φίλους, τὰ παιδιά μας, κι΄ ὅλους τοὺς συγγενεῖς.

     Καλλιῶναι μίας ὥρας ἐλεύθερη ζωή,

       Παρὰ σαράντα χρόνοι σκλαβιά, καὶ φυλακή».



Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η παραστατική αποτύπωση της θλιβερής κατάστασης που ζούμε και η 

προτροπή του Ρήγα να ξεκινήσουμε άμεσα τον Αγώνα για απελευθέρωση. Στη συνέχεια ο διδάσκαλος μάς 

επεσήμανε κάτι που δεν πολυκατάλαβα, αλλά τριγυρνάει όλη την ώρα στο μυαλό μου. Μας είπε πως όποιος μάθει 

γράμματα και δεν μείνει κούτσουρο, αυτός θα βοηθήσει την πατρίδα. Από την άλλη, ο πατέρας λέει ότι μόνο με 

τα άρματα θα διώξουμε τον Τούρκο. Πώς γίνεται, όμως, με την πλάκα και το κοντύλι να πολεμήσουμε και να 

ελευθερωθούμε; Τώρα έχω μπερδευτεί για τα καλά...

23 Απριλίου 1816

Ρώτησα σήμερα τον διδάσκαλο τι σχέση έχουν τα γράμματα με τον πόλεμο και μου απάντησε πάλι με μια φράση 

του Ρήγα πως «Όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά». Άντε βγάλε άκρη… Στη συνέχεια μου εξήγησε 

ότι τα γράμματα και η μόρφωση ανοίγουν το μυαλό του ανθρώπου, είναι η δύναμή μας και ο σύμμαχός μας στις 

δύσκολες στιγμές. Όμως, γιατί δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο σχολειό και να μάθουμε γραφή και ανάγνωση, 

αφού είναι τόσο σπουδαίο; 

 

24 Απριλίου 1816

Το βράδυ δεν με πήρε καθόλου ο ύπνος. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν τα λόγια του πατέρα και του 

διδασκάλου. Καταλαβαίνω ότι με τα όπλα και τον πόλεμο μπορούμε να αποκτήσουμε τη λευτεριά μας, αλλά μήπως 

με τα γράμματα αποκτούμε μια άλλη δύναμη στον λόγο και στο μυαλό μας κι ας μην το καταλαβαίνουμε; Μήπως 

μπορούμε να πείσουμε πιο εύκολα τους ταλαιπωρημένους συμπατριώτες μας να ξεσηκωθούν ενάντια στον 

τύραννο; Μήπως τα πραγματικά μας όπλα είναι τελικά η γνώση και η φώτιση, όπως μας είπε και ο παπα-Γιώργης 

στην εκκλησιά; Ανέφερε, μάλιστα, και μια χαρακτηριστική φράση του Αδαμάντιου Κοραή που υπογραμμίζει την 

αξία της παιδείας: «Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο». Σκέφτηκα 

πόσο δίκιο έχει. Μακάρι να έρθει γρήγορα ο καιρός να αποτινάξουμε τον ζυγό της σκλαβιάς! 

Η ημερολογιακή καταγραφή γράφτηκε στο πλαίσιο δραστηριότητας δημιουργικής γραφής στο μάθημα της 

Ιστορίας με διδάσκουσα την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

Από το φανταστικό ημερολόγιο του 
Γεωργίου Καραϊσκάκη
Τσάτσου Παναγιώτα (Γ3)

∆εκέμβριος 1826

Η κατάσταση της υγείας μου έχει επιδεινωθεί σε μεγάλο βαθμό. Η 

θέλησή μου για ελευθερία, όμως, όχι. Τον Οκτώβρη καταφέραμε με 

επιτυχία να αποκόψουμε τον ανεφοδιασμό του Κιουταχή, που 

πολιορκούσε την Ακρόπολη. ∆ύσκολη αποστολή… Ακόμη δυσκολότερη 

ήταν η μάχη που δώσαμε στην Αράχοβα. Η χιονοθύελλα σκέπασε την 

περιοχή. Τα όπλα έγιναν βαριά στα χέρια μας, αλλά το ηθικό μας 

παρέμενε υψηλό. Είχαμε στόχο, έπρεπε να πετύχουμε και το 

καταφέραμε. Μόνο διακόσιοι Τούρκοι επέζησαν από τους χίλιους 

διακόσιους και πολλοί από αυτούς χάθηκαν από το κρύο. Ο στρατός μας 

δεν υπέστη μεγάλες απώλειες. Θρηνήσαμε τέσσερεις άντρες μας. Η 

νίκη μάς ανέβασε ψυχολογικά· δεν φοβόμασταν τίποτα. Ο εχθρός δεν 

είναι ανίκητος. Τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε για τα επόμενα, τις 

επόμενες μάχες. Προβλέπεται δύσκολη χρονιά. Είμαι αισιόδοξος ότι θα 

τα καταφέρουμε. Η Στερεά Ελλάδα πρέπει να προστατευτεί από τα χέρια 

των εχθρών. Προσεύχομαι. Η Παναγιά είναι μαζί μας…

Γεώργιος Καραϊσκάκης

Το κείμενο γράφτηκε στο πλαίσιο δραστηριότητας δημιουργικής γραφής 

στο μάθημα των Νέων Ελληνικών με διδάσκουσα την καθηγήτρια Μαρία 

Φωτίου.
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«Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη» είχε πει ο Ρήγας Φεραίος, τον 

οποίο μνημόνευε συχνά ο διδάσκαλός μου. Έτσι, με αυτή τη φράση να στροβιλίζει στο μυαλό μου και γεμάτος 

διάθεση να μάθω καινούργια πράγματα, ξύπνησα σήμερα πουρνό πουρνό και έφτασα στο σχολειό πριν ακόμα κι 

από τον διδάσκαλόν μου. Όταν ήρθε, έβγαλα από την τσέπη μου και του έδωσα τα «δευτεριάτικα», αλλά επειδή 

ήταν λίγα, η μάνα μού έχωσε στον κόρφο κι ένα καλάθι με αυγά να του δώσω. 

Η χαρά μου ήτο απερίγραπτος, διατί κατάφερα και ολοκλήρωσα με επιτυχία ένα έντυπο βιβλιαράκι δεκαέξι 

σελίδων, την «Χρήσιμον Παιδαγωγίαν προς τους μαθείν τα ιερά γράμματα βουλομένους» που θα ’λεγε και ο 

σοφός μου διδάσκαλος. Αυτό θα πει πως μπορώ τώρα να προχωρήσω παραπέρα στην Οκτώηχο, να μάθω τους 

ψαλμούς και να ψέλνω και στην εκκλησιά τους εσπερινούς και τους όρθρους. Ω! Πόσο περήφανη θα είναι η μάνα 

μου… και ο πατέρας, βέβαια, κι ας μην το δείχνει.

20 Απριλίου 1816

Σήμερα ο διδάσκαλος μάς διάβασε τους πρώτους στίχους από τον «Θούριο» του Ρήγα Φεραίου που τόσο αγαπά:

      «Ὡς πότε παλικάρια νὰ ζοῦμεν στὰ στενά,

       Μονάχοι σὰ λιοντάρια, σταὶς ράχαις στὰ βουνά;

      Σπηλιαὶς νὰ κατοικοῦμεν, νὰ βλέπωμεν κλαδιά,

        Νὰ φεύγωμ΄ ἀπ΄ τὸν κόσμον, γιὰ τὴν πικρὴ σκλαβιά.

       Νὰ χάνωμεν ἀδέλφια, πατρίδα, καὶ γονεῖς,

              Τοὺς φίλους, τὰ παιδιά μας, κι΄ ὅλους τοὺς συγγενεῖς.

     Καλλιῶναι μίας ὥρας ἐλεύθερη ζωή,

       Παρὰ σαράντα χρόνοι σκλαβιά, καὶ φυλακή».



Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η παραστατική αποτύπωση της θλιβερής κατάστασης που ζούμε και η 

προτροπή του Ρήγα να ξεκινήσουμε άμεσα τον Αγώνα για απελευθέρωση. Στη συνέχεια ο διδάσκαλος μάς 

επεσήμανε κάτι που δεν πολυκατάλαβα, αλλά τριγυρνάει όλη την ώρα στο μυαλό μου. Μας είπε πως όποιος μάθει 

γράμματα και δεν μείνει κούτσουρο, αυτός θα βοηθήσει την πατρίδα. Από την άλλη, ο πατέρας λέει ότι μόνο με 

τα άρματα θα διώξουμε τον Τούρκο. Πώς γίνεται, όμως, με την πλάκα και το κοντύλι να πολεμήσουμε και να 

ελευθερωθούμε; Τώρα έχω μπερδευτεί για τα καλά...

23 Απριλίου 1816

Ρώτησα σήμερα τον διδάσκαλο τι σχέση έχουν τα γράμματα με τον πόλεμο και μου απάντησε πάλι με μια φράση 

του Ρήγα πως «Όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά». Άντε βγάλε άκρη… Στη συνέχεια μου εξήγησε 

ότι τα γράμματα και η μόρφωση ανοίγουν το μυαλό του ανθρώπου, είναι η δύναμή μας και ο σύμμαχός μας στις 

δύσκολες στιγμές. Όμως, γιατί δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο σχολειό και να μάθουμε γραφή και ανάγνωση, 

αφού είναι τόσο σπουδαίο; 

 

24 Απριλίου 1816

Το βράδυ δεν με πήρε καθόλου ο ύπνος. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν τα λόγια του πατέρα και του 

διδασκάλου. Καταλαβαίνω ότι με τα όπλα και τον πόλεμο μπορούμε να αποκτήσουμε τη λευτεριά μας, αλλά μήπως 

με τα γράμματα αποκτούμε μια άλλη δύναμη στον λόγο και στο μυαλό μας κι ας μην το καταλαβαίνουμε; Μήπως 

μπορούμε να πείσουμε πιο εύκολα τους ταλαιπωρημένους συμπατριώτες μας να ξεσηκωθούν ενάντια στον 

τύραννο; Μήπως τα πραγματικά μας όπλα είναι τελικά η γνώση και η φώτιση, όπως μας είπε και ο παπα-Γιώργης 

στην εκκλησιά; Ανέφερε, μάλιστα, και μια χαρακτηριστική φράση του Αδαμάντιου Κοραή που υπογραμμίζει την 

αξία της παιδείας: «Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο». Σκέφτηκα 

πόσο δίκιο έχει. Μακάρι να έρθει γρήγορα ο καιρός να αποτινάξουμε τον ζυγό της σκλαβιάς! 

Η ημερολογιακή καταγραφή γράφτηκε στο πλαίσιο δραστηριότητας δημιουργικής γραφής στο μάθημα της 

Ιστορίας με διδάσκουσα την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

Επιστολή μιας γυναίκας προς 
τον αγωνιζόμενο για την 
εθνική απελευθέρωση 
σύζυγό της 
Ιωάννα Χαρίσκου (Α3)

Βραχώρι,15-5-1821

Αγαπημένε μου Γιώργη,

Σου γράφω αυτό το γράμμα, γιατί θα ήθελα να ξέρεις ότι μας λείπεις πάρα πολύ και αγωνιούμε διαρκώς για την 

τύχη σου. Πριν από λίγες μέρες, όταν πληροφορηθήκαμε την ολέθρια κατάληξη της μάχης στην Αλαμάνα και τον 

αποτρόπαιο θάνατο του Αθανάσιου ∆ιάκου, μας κυρίευσε μια ανείπωτη θλίψη και οι ελπίδες μας για την επιτυχή 

έκβαση του Αγώνα άρχισαν να εξασθενούν. Όμως, μόλις προχθές νιώσαμε μεγάλη ανακούφιση για τη νίκη στη 

μάχη που έγινε στο Χάνι της Γραβιάς και αναθαρρήσαμε. 

Τις περισσότερες ώρες της ημέρας μας τις περνάμε, περιμένοντας να ακούσουμε τα νέα από τις μάχες που 

δίνετε. Ο καθένας από σας που μάχεστε για την ελευθερία της πατρίδας μας, παρουσιάζεται τώρα στα μάτια μας 

όχι ως ένας απλός άνθρωπος, αλλά ως ένας ήρωας, ένας ημίθεος. Κάθε φορά, όταν διαδίδεται ένα θετικό νέο, 

από όλα τα σπίτια αντηχούν ζητωκραυγές και επιφωνήματα θαυμασμού. Όμως, όταν μαθαίνουμε μια δυσάρεστη 

είδηση, σιγή πέφτει σε ολόκληρο το χωριό. Ο Πέτρος και η Λενιώ συνέχεια με ρωτούν αν είσαι καλά και πότε 

θα γυρίσεις κοντά μας. Εγώ τους απαντάω πάντα ότι θα επιστρέψεις σύντομα και τους υπενθυμίζω πως πρέπει να 

καμαρώνουν που ο πατέρας τους πολεμά για τη λευτεριά του τόπου μας. Ωστόσο, οφείλω να σου εξομολογηθώ 

πως, παρόλο που προσπαθώ να φανώ δυνατή, με καταβάλλει συχνά η σκέψη ότι μπορεί να σου έχει συμβεί 

κάποιο κακό, καθώς δεν έχω λάβει ακόμη απάντηση στο προηγούμενο γράμμα που σου έστειλα. 

Καθημερινά στο χωριό δίνουμε και εμείς τη δική μας μάχη, για να καταφέρουμε να επιβιώσουμε. Τα χρήματα 

δεν είναι αρκετά, ούτε και το φαγητό. Η ∆έσπω έχασε πρόσφατα τον άντρα της στη μάχη στην Αλαμάνα και όλες 

οι γυναίκες μαζευόμαστε συχνά στο σπίτι της, για να την παρηγορήσουμε και να της δώσουμε κουράγιο. Ακόμη, 

τρέμουμε στην ιδέα ότι οι Τούρκοι μπορεί να πολιορκήσουν κάποια στιγμή και το χωριό μας. Ευτυχώς που ο 

παπα-Μιχάλης προσπαθεί να στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις το χωριό και ενισχύει την πίστη μας ότι με τη 

βοήθεια του Θεού δεν θα αργήσει να έρθει η πολυπόθητη μέρα της λευτεριάς που όλοι περιμένουμε. Επίσης, 

μαθαίνει στα παιδιά γράμματα και βοηθάει όλες τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους του χωριού, να στείλουν 

επιστολές στους αγαπημένους τους που βρίσκονται στη μάχη.

Κάθε φορά που πληροφορούμαστε τα κατορθώματά σας, η ψυχή μας πλημμυρίζει από θαυμασμό και περηφάνια. 

Μακάρι να σε έχει ο Θεός καλά και να καταφέρεις να λάβεις αυτή την επιστολή μου! Περιμένουμε με 

ανυπομονησία τον γυρισμό σου. Σε αγαπάμε πολύ και σε έχουμε πάντα ολημερίς στη σκέψη μας και στις 

προσευχές μας.

Με απέραντη αγάπη,

η γυναίκα σου και τα παιδιά σου

Το κείμενο γράφτηκε στο πλαίσιο δραστηριότητας δημιουργικής γραφής στο μάθημα των Νέων Ελληνικών με 

διδάσκουσα την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

18 Απριλίου 1816

«Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη» είχε πει ο Ρήγας Φεραίος, τον 

οποίο μνημόνευε συχνά ο διδάσκαλός μου. Έτσι, με αυτή τη φράση να στροβιλίζει στο μυαλό μου και γεμάτος 

διάθεση να μάθω καινούργια πράγματα, ξύπνησα σήμερα πουρνό πουρνό και έφτασα στο σχολειό πριν ακόμα κι 

από τον διδάσκαλόν μου. Όταν ήρθε, έβγαλα από την τσέπη μου και του έδωσα τα «δευτεριάτικα», αλλά επειδή 

ήταν λίγα, η μάνα μού έχωσε στον κόρφο κι ένα καλάθι με αυγά να του δώσω. 

Η χαρά μου ήτο απερίγραπτος, διατί κατάφερα και ολοκλήρωσα με επιτυχία ένα έντυπο βιβλιαράκι δεκαέξι 

σελίδων, την «Χρήσιμον Παιδαγωγίαν προς τους μαθείν τα ιερά γράμματα βουλομένους» που θα ’λεγε και ο 

σοφός μου διδάσκαλος. Αυτό θα πει πως μπορώ τώρα να προχωρήσω παραπέρα στην Οκτώηχο, να μάθω τους 

ψαλμούς και να ψέλνω και στην εκκλησιά τους εσπερινούς και τους όρθρους. Ω! Πόσο περήφανη θα είναι η μάνα 

μου… και ο πατέρας, βέβαια, κι ας μην το δείχνει.

20 Απριλίου 1816

Σήμερα ο διδάσκαλος μάς διάβασε τους πρώτους στίχους από τον «Θούριο» του Ρήγα Φεραίου που τόσο αγαπά:

      «Ὡς πότε παλικάρια νὰ ζοῦμεν στὰ στενά,

       Μονάχοι σὰ λιοντάρια, σταὶς ράχαις στὰ βουνά;

      Σπηλιαὶς νὰ κατοικοῦμεν, νὰ βλέπωμεν κλαδιά,

        Νὰ φεύγωμ΄ ἀπ΄ τὸν κόσμον, γιὰ τὴν πικρὴ σκλαβιά.

       Νὰ χάνωμεν ἀδέλφια, πατρίδα, καὶ γονεῖς,

              Τοὺς φίλους, τὰ παιδιά μας, κι΄ ὅλους τοὺς συγγενεῖς.

     Καλλιῶναι μίας ὥρας ἐλεύθερη ζωή,

       Παρὰ σαράντα χρόνοι σκλαβιά, καὶ φυλακή».



Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η παραστατική αποτύπωση της θλιβερής κατάστασης που ζούμε και η 

προτροπή του Ρήγα να ξεκινήσουμε άμεσα τον Αγώνα για απελευθέρωση. Στη συνέχεια ο διδάσκαλος μάς 

επεσήμανε κάτι που δεν πολυκατάλαβα, αλλά τριγυρνάει όλη την ώρα στο μυαλό μου. Μας είπε πως όποιος μάθει 

γράμματα και δεν μείνει κούτσουρο, αυτός θα βοηθήσει την πατρίδα. Από την άλλη, ο πατέρας λέει ότι μόνο με 

τα άρματα θα διώξουμε τον Τούρκο. Πώς γίνεται, όμως, με την πλάκα και το κοντύλι να πολεμήσουμε και να 

ελευθερωθούμε; Τώρα έχω μπερδευτεί για τα καλά...

23 Απριλίου 1816

Ρώτησα σήμερα τον διδάσκαλο τι σχέση έχουν τα γράμματα με τον πόλεμο και μου απάντησε πάλι με μια φράση 

του Ρήγα πως «Όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά». Άντε βγάλε άκρη… Στη συνέχεια μου εξήγησε 

ότι τα γράμματα και η μόρφωση ανοίγουν το μυαλό του ανθρώπου, είναι η δύναμή μας και ο σύμμαχός μας στις 

δύσκολες στιγμές. Όμως, γιατί δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο σχολειό και να μάθουμε γραφή και ανάγνωση, 

αφού είναι τόσο σπουδαίο; 

 

24 Απριλίου 1816

Το βράδυ δεν με πήρε καθόλου ο ύπνος. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν τα λόγια του πατέρα και του 

διδασκάλου. Καταλαβαίνω ότι με τα όπλα και τον πόλεμο μπορούμε να αποκτήσουμε τη λευτεριά μας, αλλά μήπως 

με τα γράμματα αποκτούμε μια άλλη δύναμη στον λόγο και στο μυαλό μας κι ας μην το καταλαβαίνουμε; Μήπως 

μπορούμε να πείσουμε πιο εύκολα τους ταλαιπωρημένους συμπατριώτες μας να ξεσηκωθούν ενάντια στον 

τύραννο; Μήπως τα πραγματικά μας όπλα είναι τελικά η γνώση και η φώτιση, όπως μας είπε και ο παπα-Γιώργης 

στην εκκλησιά; Ανέφερε, μάλιστα, και μια χαρακτηριστική φράση του Αδαμάντιου Κοραή που υπογραμμίζει την 

αξία της παιδείας: «Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο». Σκέφτηκα 

πόσο δίκιο έχει. Μακάρι να έρθει γρήγορα ο καιρός να αποτινάξουμε τον ζυγό της σκλαβιάς! 

Η ημερολογιακή καταγραφή γράφτηκε στο πλαίσιο δραστηριότητας δημιουργικής γραφής στο μάθημα της 

Ιστορίας με διδάσκουσα την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

Γράμμα στη Μαντώ Μαυρογένους
Μαριάννα Σεβιντικίδη (Α3)

Αξιότιμη Μαντώ Μαυρογένους, 

σου απευθύνω αυτό το γράμμα ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης σε μια σεμνή ηρωίδα. Πόσο φτωχά είναι, 

όμως, τα λόγια, για να εκφράσω τον τεράστιο θαυμασμό μου προς το πρόσωπό σου; Αδυνατώ με λέξεις να σε 

ευχαριστήσω για όλα όσα πρόσφερες εσύ και οι συναγωνιστές σου, για να είμαστε εμείς τώρα, μετά από 

διακόσια χρόνια, ελεύθεροι!    

∆εν λογάριασες στιγμή τα νιάτα σου ή την ομορφιά σου. ∆εν δελεάστηκες από την ήσυχη και άνετη ζωή που θα 

μπορούσες να απολαύσεις στο νησί σου, τη Μύκονο. ∆εν σήμαιναν τίποτα για σένα όλου του κόσμου τα αγαθά, 

ούτε καν η ίδια σου η ζωή, δίχως την ελευθερία. Γι’ αυτό δεν δίστασες να δαπανήσεις όλη σου την περιουσία στον 

Αγώνα, για να προσφέρεις στους Έλληνες συμπατριώτες σου καράβια και πολεμοφόδια, προκειμένου να 

μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις πολυάριθμες δυνάμεις των Τούρκων. Επίσης, ξεχώρισες και για την αξιοπρεπή  

στάση που τήρησες σε όλη σου τη ζωή, καθώς επέλεξες να μείνεις ταπεινή χωρίς να ζητήσεις ποτέ 

ανταλλάγματα, γιατί η δική σου ανταμοιβή ήταν μόνο η ελευθερία της Ελλάδας. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, με εντυπωσιάζει και με συγκινεί βαθύτατα η τόσο μεγάλη και ανιδιοτελής αγάπη 

σου για την πατρίδα. Σε θαυμάζω και σε συγχαίρω για τη δράση σου στον απελευθερωτικό Αγώνα! Συνεπώς, 

δικαίως σε τιμούμε σήμερα όλοι εμείς οι νεότεροι Έλληνες. Μακάρι να θυμόμαστε πάντα και να μιμούμαστε το 

ηρωικό σου παράδειγμα, για να φανούμε αντάξιοι της προσφοράς σου!  

Με εκτίμηση,

μια περήφανη απόγονός σου

Το κείμενο γράφτηκε στο πλαίσιο δραστηριότητας δημιουργικής γραφής στο μάθημα των Νέων Ελληνικών με 

διδάσκουσα την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

18 Απριλίου 1816

«Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη» είχε πει ο Ρήγας Φεραίος, τον 

οποίο μνημόνευε συχνά ο διδάσκαλός μου. Έτσι, με αυτή τη φράση να στροβιλίζει στο μυαλό μου και γεμάτος 

διάθεση να μάθω καινούργια πράγματα, ξύπνησα σήμερα πουρνό πουρνό και έφτασα στο σχολειό πριν ακόμα κι 

από τον διδάσκαλόν μου. Όταν ήρθε, έβγαλα από την τσέπη μου και του έδωσα τα «δευτεριάτικα», αλλά επειδή 

ήταν λίγα, η μάνα μού έχωσε στον κόρφο κι ένα καλάθι με αυγά να του δώσω. 

Η χαρά μου ήτο απερίγραπτος, διατί κατάφερα και ολοκλήρωσα με επιτυχία ένα έντυπο βιβλιαράκι δεκαέξι 

σελίδων, την «Χρήσιμον Παιδαγωγίαν προς τους μαθείν τα ιερά γράμματα βουλομένους» που θα ’λεγε και ο 

σοφός μου διδάσκαλος. Αυτό θα πει πως μπορώ τώρα να προχωρήσω παραπέρα στην Οκτώηχο, να μάθω τους 

ψαλμούς και να ψέλνω και στην εκκλησιά τους εσπερινούς και τους όρθρους. Ω! Πόσο περήφανη θα είναι η μάνα 

μου… και ο πατέρας, βέβαια, κι ας μην το δείχνει.

20 Απριλίου 1816

Σήμερα ο διδάσκαλος μάς διάβασε τους πρώτους στίχους από τον «Θούριο» του Ρήγα Φεραίου που τόσο αγαπά:

      «Ὡς πότε παλικάρια νὰ ζοῦμεν στὰ στενά,

       Μονάχοι σὰ λιοντάρια, σταὶς ράχαις στὰ βουνά;

      Σπηλιαὶς νὰ κατοικοῦμεν, νὰ βλέπωμεν κλαδιά,

        Νὰ φεύγωμ΄ ἀπ΄ τὸν κόσμον, γιὰ τὴν πικρὴ σκλαβιά.

       Νὰ χάνωμεν ἀδέλφια, πατρίδα, καὶ γονεῖς,

              Τοὺς φίλους, τὰ παιδιά μας, κι΄ ὅλους τοὺς συγγενεῖς.

     Καλλιῶναι μίας ὥρας ἐλεύθερη ζωή,

       Παρὰ σαράντα χρόνοι σκλαβιά, καὶ φυλακή».



Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η παραστατική αποτύπωση της θλιβερής κατάστασης που ζούμε και η 

προτροπή του Ρήγα να ξεκινήσουμε άμεσα τον Αγώνα για απελευθέρωση. Στη συνέχεια ο διδάσκαλος μάς 

επεσήμανε κάτι που δεν πολυκατάλαβα, αλλά τριγυρνάει όλη την ώρα στο μυαλό μου. Μας είπε πως όποιος μάθει 

γράμματα και δεν μείνει κούτσουρο, αυτός θα βοηθήσει την πατρίδα. Από την άλλη, ο πατέρας λέει ότι μόνο με 

τα άρματα θα διώξουμε τον Τούρκο. Πώς γίνεται, όμως, με την πλάκα και το κοντύλι να πολεμήσουμε και να 

ελευθερωθούμε; Τώρα έχω μπερδευτεί για τα καλά...

23 Απριλίου 1816

Ρώτησα σήμερα τον διδάσκαλο τι σχέση έχουν τα γράμματα με τον πόλεμο και μου απάντησε πάλι με μια φράση 

του Ρήγα πως «Όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά». Άντε βγάλε άκρη… Στη συνέχεια μου εξήγησε 

ότι τα γράμματα και η μόρφωση ανοίγουν το μυαλό του ανθρώπου, είναι η δύναμή μας και ο σύμμαχός μας στις 

δύσκολες στιγμές. Όμως, γιατί δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο σχολειό και να μάθουμε γραφή και ανάγνωση, 

αφού είναι τόσο σπουδαίο; 

 

24 Απριλίου 1816

Το βράδυ δεν με πήρε καθόλου ο ύπνος. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν τα λόγια του πατέρα και του 

διδασκάλου. Καταλαβαίνω ότι με τα όπλα και τον πόλεμο μπορούμε να αποκτήσουμε τη λευτεριά μας, αλλά μήπως 

με τα γράμματα αποκτούμε μια άλλη δύναμη στον λόγο και στο μυαλό μας κι ας μην το καταλαβαίνουμε; Μήπως 

μπορούμε να πείσουμε πιο εύκολα τους ταλαιπωρημένους συμπατριώτες μας να ξεσηκωθούν ενάντια στον 

τύραννο; Μήπως τα πραγματικά μας όπλα είναι τελικά η γνώση και η φώτιση, όπως μας είπε και ο παπα-Γιώργης 

στην εκκλησιά; Ανέφερε, μάλιστα, και μια χαρακτηριστική φράση του Αδαμάντιου Κοραή που υπογραμμίζει την 

αξία της παιδείας: «Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο». Σκέφτηκα 

πόσο δίκιο έχει. Μακάρι να έρθει γρήγορα ο καιρός να αποτινάξουμε τον ζυγό της σκλαβιάς! 

Η ημερολογιακή καταγραφή γράφτηκε στο πλαίσιο δραστηριότητας δημιουργικής γραφής στο μάθημα της 

Ιστορίας με διδάσκουσα την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

Η ελευθερία είναι πάντα 
νέα και δεν γερνά ποτέ! 

Νέοι και ελευθερία: μια ζωντανή και διαχρονική σχέση

Αλκμήνη Μπακαλιού (Β2)

Οι νέοι ποθούν την ελευθερία. Ελευθερία γνώμης, φωνής στην κοινωνία, 

έκφρασης, παιδείας και, πάνω απ’ όλα, ζωής. Μέσα από τη λογοτεχνία και 

την τέχνη εμφανίζεται η ισχυρή θέληση των νέων όλων των αιώνων για 

διεκδίκηση της ελευθερίας τους, παρά τις συχνές αντίξοες συνθήκες του 

πολέμου, της Κατοχής και των ολοκληρωτικών καθεστώτων.

Στα δημοτικά τραγούδια γίνεται αισθητή η επιθυμία των νέων να 

πολεμήσουν για την ελευθερία τους και να φύγουν από την ασφάλεια του 

σπιτιού τους, για να ζήσουν ελεύθεροι, μαζί με τους συντρόφους τους, 

κοντά στη φύση των άπαρτων βουνών. Πολλοί νέοι, προς το τέλος της 

Τουρκοκρατίας, αψηφούσαν τους κινδύνους και επεδίωκαν μέσα από τη 

μόρφωση και την παιδεία να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους. Με τον ίδιο 

τρόπο στο Πολυτεχνείο το 1973 οι φοιτητές αντιστάθηκαν στο δικτατορικό 

καθεστώς με το σύνθημα: «Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία».

Και σήμερα ακόμη, εν μέσω πανδημίας, οι νέοι προσπαθούν να βρουν την 

ελεύθερη έκφραση της φωνής τους στην κοινωνία, για να ακουστεί η 

γνώμη τους. Βρίσκονται στην ηλικία της δράσης. Λόγω της μετάβασης από 

την παιδική ηλικία στην ενήλικη, γεννιέται μια διάθεση αντίδρασης και 

ανατροπής. Αυτή η αντίδραση στο κατεστημένο είναι που συμβάλλει στην 

πρόοδο και τη βελτίωση του κόσμου.    

 

Νέοι και ελευθερία

 Αθανασία Μπαλάση  (Β2)

«Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και 

φυλακή.»

- Αμάν κάθε χρόνο τα ίδια λέμε. Πέρυσι η αδερφή μου, φέτος εμείς, του 

χρόνου τα πρωτάκια και πάει λέγοντας.

- Μην παραπονιέσαι, Κώστα, ξέρεις τι αξία έχουν αυτοί οι λίγοι στίχοι για 

το έθνος μας, για τη γλυκιά πατρίδα μας, την Ελλάδα;  Αν αυτά τα λόγια δεν 

είχαν ειπωθεί και δεν είχαν γίνει πράξη, μπορεί εμείς σήμερα να ήμασταν 

ακόμη σκλαβωμένοι.

- Σκλαβιά και σαχλαμάρες... Πάω στοίχημα ότι όλοι μεγαλοποιούν την 

κατάσταση. 

- Ξέρεις τι πάει να πει έλλειψη ελευθερίας; Εσύ δυσανασχετείς και 

κατσουφιάζεις, αν μία μέρα δεν σε αφήσει η μαμά σου να πας στο γήπεδο, 

18 Απριλίου 1816

«Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη» είχε πει ο Ρήγας Φεραίος, τον 

οποίο μνημόνευε συχνά ο διδάσκαλός μου. Έτσι, με αυτή τη φράση να στροβιλίζει στο μυαλό μου και γεμάτος 

διάθεση να μάθω καινούργια πράγματα, ξύπνησα σήμερα πουρνό πουρνό και έφτασα στο σχολειό πριν ακόμα κι 

από τον διδάσκαλόν μου. Όταν ήρθε, έβγαλα από την τσέπη μου και του έδωσα τα «δευτεριάτικα», αλλά επειδή 

ήταν λίγα, η μάνα μού έχωσε στον κόρφο κι ένα καλάθι με αυγά να του δώσω. 

Η χαρά μου ήτο απερίγραπτος, διατί κατάφερα και ολοκλήρωσα με επιτυχία ένα έντυπο βιβλιαράκι δεκαέξι 

σελίδων, την «Χρήσιμον Παιδαγωγίαν προς τους μαθείν τα ιερά γράμματα βουλομένους» που θα ’λεγε και ο 

σοφός μου διδάσκαλος. Αυτό θα πει πως μπορώ τώρα να προχωρήσω παραπέρα στην Οκτώηχο, να μάθω τους 

ψαλμούς και να ψέλνω και στην εκκλησιά τους εσπερινούς και τους όρθρους. Ω! Πόσο περήφανη θα είναι η μάνα 

μου… και ο πατέρας, βέβαια, κι ας μην το δείχνει.

20 Απριλίου 1816

Σήμερα ο διδάσκαλος μάς διάβασε τους πρώτους στίχους από τον «Θούριο» του Ρήγα Φεραίου που τόσο αγαπά:

      «Ὡς πότε παλικάρια νὰ ζοῦμεν στὰ στενά,

       Μονάχοι σὰ λιοντάρια, σταὶς ράχαις στὰ βουνά;

      Σπηλιαὶς νὰ κατοικοῦμεν, νὰ βλέπωμεν κλαδιά,

        Νὰ φεύγωμ΄ ἀπ΄ τὸν κόσμον, γιὰ τὴν πικρὴ σκλαβιά.

       Νὰ χάνωμεν ἀδέλφια, πατρίδα, καὶ γονεῖς,

              Τοὺς φίλους, τὰ παιδιά μας, κι΄ ὅλους τοὺς συγγενεῖς.

     Καλλιῶναι μίας ὥρας ἐλεύθερη ζωή,

       Παρὰ σαράντα χρόνοι σκλαβιά, καὶ φυλακή».



Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η παραστατική αποτύπωση της θλιβερής κατάστασης που ζούμε και η 

προτροπή του Ρήγα να ξεκινήσουμε άμεσα τον Αγώνα για απελευθέρωση. Στη συνέχεια ο διδάσκαλος μάς 

επεσήμανε κάτι που δεν πολυκατάλαβα, αλλά τριγυρνάει όλη την ώρα στο μυαλό μου. Μας είπε πως όποιος μάθει 

γράμματα και δεν μείνει κούτσουρο, αυτός θα βοηθήσει την πατρίδα. Από την άλλη, ο πατέρας λέει ότι μόνο με 

τα άρματα θα διώξουμε τον Τούρκο. Πώς γίνεται, όμως, με την πλάκα και το κοντύλι να πολεμήσουμε και να 

ελευθερωθούμε; Τώρα έχω μπερδευτεί για τα καλά...

23 Απριλίου 1816

Ρώτησα σήμερα τον διδάσκαλο τι σχέση έχουν τα γράμματα με τον πόλεμο και μου απάντησε πάλι με μια φράση 

του Ρήγα πως «Όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά». Άντε βγάλε άκρη… Στη συνέχεια μου εξήγησε 

ότι τα γράμματα και η μόρφωση ανοίγουν το μυαλό του ανθρώπου, είναι η δύναμή μας και ο σύμμαχός μας στις 

δύσκολες στιγμές. Όμως, γιατί δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο σχολειό και να μάθουμε γραφή και ανάγνωση, 

αφού είναι τόσο σπουδαίο; 

 

24 Απριλίου 1816

Το βράδυ δεν με πήρε καθόλου ο ύπνος. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν τα λόγια του πατέρα και του 

διδασκάλου. Καταλαβαίνω ότι με τα όπλα και τον πόλεμο μπορούμε να αποκτήσουμε τη λευτεριά μας, αλλά μήπως 

με τα γράμματα αποκτούμε μια άλλη δύναμη στον λόγο και στο μυαλό μας κι ας μην το καταλαβαίνουμε; Μήπως 

μπορούμε να πείσουμε πιο εύκολα τους ταλαιπωρημένους συμπατριώτες μας να ξεσηκωθούν ενάντια στον 

τύραννο; Μήπως τα πραγματικά μας όπλα είναι τελικά η γνώση και η φώτιση, όπως μας είπε και ο παπα-Γιώργης 

στην εκκλησιά; Ανέφερε, μάλιστα, και μια χαρακτηριστική φράση του Αδαμάντιου Κοραή που υπογραμμίζει την 

αξία της παιδείας: «Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο». Σκέφτηκα 

πόσο δίκιο έχει. Μακάρι να έρθει γρήγορα ο καιρός να αποτινάξουμε τον ζυγό της σκλαβιάς! 

Η ημερολογιακή καταγραφή γράφτηκε στο πλαίσιο δραστηριότητας δημιουργικής γραφής στο μάθημα της 

Ιστορίας με διδάσκουσα την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

να παίξεις μπάλα και όλο φωνάζεις: «Με κλείσατε πάλι μέσα, παιδί πράμα, μέσα 

στους τέσσερεις τοίχους!». Φαντάσου λοιπόν να μην μπορείς να βγεις καθόλου, να 

είσαι καταδικασμένος σε ισόβια σκλαβιά και, σαν να μην φτάνει αυτό, να απειλείται 

και το σπίτι σου και η ζωή σου και η πατρίδα σου και τα πάντα. Γι’ αυτό λοιπόν 

γράφτηκαν και τόσα τραγούδια για την ελευθερία. Γιατί είναι σπουδαία και 

απαραίτητη για όλους τους ανθρώπους, σαν το οξυγόνο ένα πράμα. Και πόσο 

μάλλον για τη νεολαία. Προσπάθησε να μπεις στη θέση αυτών των παιδιών που 

είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους και ξαφνικά τα όνειρα, οι ελπίδες και οι επιθυμίες 

τους βρέθηκαν να κρέμονται από μία κλωστή.

- Σαν να έχεις ένα δίκιο.

- Πρέπει λοιπόν να την εκτιμάμε την ελευθερία, είναι ανάγκη διαχρονική και εύκολα 

μπορεί να χαθεί. Η κατάσταση σηκώνει συζήτηση μεγάλη, αλλά πρέπει να προλάβω 

και το λεωφορείο. Τα λέμε αύριο.

- Τα λέμε.

Σαν να έχει δίκιο η Ελένη. Αρχίζει και με πιάνει ο συλλογισμός. Τι θα έκανα 

άραγε χωρίς την ελευθερία; Ποιος θα ήμουν; Πού θα ήμουν; Πρέπει να βρω 

μια απάντηση για αυτά μου τα ερωτήματα. 

- Κώστα έχεις μαθήματα για αύριο;

- Όχι, μαμά, δεν έχω. 

- Είσαι σίγουρος; Γιατί άμα μάθω πως μου λες ψέματα δεν έχει 

μπάλα απόψε. 

- Καλά, καλά. Πάω να διαβάσω.

Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω αυτά που έλεγε η 

Ελένη. Και εγώ αυτό θέλω: Την ελευθερία, αυτήν αναζητώ. 

Και ελευθερία για μένα είναι να βγαίνω έξω, χωρίς 

έγνοιες και άγχος, να συναντώ τους φίλους μου, να τους 

λέω τις ανησυχίες μου, τις σκέψεις μου, να μοιράζομαι τα όνειρά 

μου μαζί τους, να βρίσκω τον εαυτό μου, να παίρνω δικές μου 

αποφάσεις. Είμαι μεγάλος πλέον και θέλω να παίζω τον ρόλο μου και να 

έχω φωνή. Φωνή στην οικογένεια, στην παρέα, στο σχολείο, στην ίδια 

μου τη ζωή. 

- Τελείωσα.

- Να έρθω να ελέγξω ή μπορώ να σε εμπιστευτώ;

- Αμάν, δεν είμαι μωρό παιδί. Να πάω τώρα έξω;

- Άντε πήγαινε.

Νάτη, να η στιγμή της ελευθερίας. Η στιγμή που φεύγουν οι 

αλυσίδες από τα πόδια και τα χέρια μου που με κρατούν στη γη και 

πετώ. Πού πετώ; Όπου θέλω εγώ. Σε ουρανούς δικούς μου, 

μακρινούς, μοναδικούς. Η μαμά θα ανησυχούσε σίγουρα, αν με 

έβλεπε. Θα μου έλεγε πως πετάω ψηλά ή γρήγορα ή απρόσεκτα. 

Όμως εμένα δεν με νοιάζει. Τίποτα δεν με κρατάει πίσω, τίποτα 

δεν με φοβίζει. Τίποτα και κανένας. ∆εν μπορώ να κάνω μόνο 

ό,τι λέει η μαμά μου, είναι σειρά μου να μιλήσω, να φωνάξω, 

18 Απριλίου 1816

«Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη» είχε πει ο Ρήγας Φεραίος, τον 

οποίο μνημόνευε συχνά ο διδάσκαλός μου. Έτσι, με αυτή τη φράση να στροβιλίζει στο μυαλό μου και γεμάτος 

διάθεση να μάθω καινούργια πράγματα, ξύπνησα σήμερα πουρνό πουρνό και έφτασα στο σχολειό πριν ακόμα κι 

από τον διδάσκαλόν μου. Όταν ήρθε, έβγαλα από την τσέπη μου και του έδωσα τα «δευτεριάτικα», αλλά επειδή 

ήταν λίγα, η μάνα μού έχωσε στον κόρφο κι ένα καλάθι με αυγά να του δώσω. 

Η χαρά μου ήτο απερίγραπτος, διατί κατάφερα και ολοκλήρωσα με επιτυχία ένα έντυπο βιβλιαράκι δεκαέξι 

σελίδων, την «Χρήσιμον Παιδαγωγίαν προς τους μαθείν τα ιερά γράμματα βουλομένους» που θα ’λεγε και ο 

σοφός μου διδάσκαλος. Αυτό θα πει πως μπορώ τώρα να προχωρήσω παραπέρα στην Οκτώηχο, να μάθω τους 

ψαλμούς και να ψέλνω και στην εκκλησιά τους εσπερινούς και τους όρθρους. Ω! Πόσο περήφανη θα είναι η μάνα 

μου… και ο πατέρας, βέβαια, κι ας μην το δείχνει.

20 Απριλίου 1816

Σήμερα ο διδάσκαλος μάς διάβασε τους πρώτους στίχους από τον «Θούριο» του Ρήγα Φεραίου που τόσο αγαπά:

      «Ὡς πότε παλικάρια νὰ ζοῦμεν στὰ στενά,

       Μονάχοι σὰ λιοντάρια, σταὶς ράχαις στὰ βουνά;

      Σπηλιαὶς νὰ κατοικοῦμεν, νὰ βλέπωμεν κλαδιά,

        Νὰ φεύγωμ΄ ἀπ΄ τὸν κόσμον, γιὰ τὴν πικρὴ σκλαβιά.

       Νὰ χάνωμεν ἀδέλφια, πατρίδα, καὶ γονεῖς,

              Τοὺς φίλους, τὰ παιδιά μας, κι΄ ὅλους τοὺς συγγενεῖς.

     Καλλιῶναι μίας ὥρας ἐλεύθερη ζωή,

       Παρὰ σαράντα χρόνοι σκλαβιά, καὶ φυλακή».



Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η παραστατική αποτύπωση της θλιβερής κατάστασης που ζούμε και η 

προτροπή του Ρήγα να ξεκινήσουμε άμεσα τον Αγώνα για απελευθέρωση. Στη συνέχεια ο διδάσκαλος μάς 

επεσήμανε κάτι που δεν πολυκατάλαβα, αλλά τριγυρνάει όλη την ώρα στο μυαλό μου. Μας είπε πως όποιος μάθει 

γράμματα και δεν μείνει κούτσουρο, αυτός θα βοηθήσει την πατρίδα. Από την άλλη, ο πατέρας λέει ότι μόνο με 

τα άρματα θα διώξουμε τον Τούρκο. Πώς γίνεται, όμως, με την πλάκα και το κοντύλι να πολεμήσουμε και να 

ελευθερωθούμε; Τώρα έχω μπερδευτεί για τα καλά...

23 Απριλίου 1816

Ρώτησα σήμερα τον διδάσκαλο τι σχέση έχουν τα γράμματα με τον πόλεμο και μου απάντησε πάλι με μια φράση 

του Ρήγα πως «Όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά». Άντε βγάλε άκρη… Στη συνέχεια μου εξήγησε 

ότι τα γράμματα και η μόρφωση ανοίγουν το μυαλό του ανθρώπου, είναι η δύναμή μας και ο σύμμαχός μας στις 

δύσκολες στιγμές. Όμως, γιατί δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο σχολειό και να μάθουμε γραφή και ανάγνωση, 

αφού είναι τόσο σπουδαίο; 

 

24 Απριλίου 1816

Το βράδυ δεν με πήρε καθόλου ο ύπνος. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν τα λόγια του πατέρα και του 

διδασκάλου. Καταλαβαίνω ότι με τα όπλα και τον πόλεμο μπορούμε να αποκτήσουμε τη λευτεριά μας, αλλά μήπως 

με τα γράμματα αποκτούμε μια άλλη δύναμη στον λόγο και στο μυαλό μας κι ας μην το καταλαβαίνουμε; Μήπως 

μπορούμε να πείσουμε πιο εύκολα τους ταλαιπωρημένους συμπατριώτες μας να ξεσηκωθούν ενάντια στον 

τύραννο; Μήπως τα πραγματικά μας όπλα είναι τελικά η γνώση και η φώτιση, όπως μας είπε και ο παπα-Γιώργης 

στην εκκλησιά; Ανέφερε, μάλιστα, και μια χαρακτηριστική φράση του Αδαμάντιου Κοραή που υπογραμμίζει την 

αξία της παιδείας: «Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο». Σκέφτηκα 

πόσο δίκιο έχει. Μακάρι να έρθει γρήγορα ο καιρός να αποτινάξουμε τον ζυγό της σκλαβιάς! 

Η ημερολογιακή καταγραφή γράφτηκε στο πλαίσιο δραστηριότητας δημιουργικής γραφής στο μάθημα της 

Ιστορίας με διδάσκουσα την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

να τραγουδήσω, να κελαηδήσω με τη δική μου φωνή και μόνος μου να διαμορφώσω 

τον δικό μου δρόμο και τον δικό μου σκοπό. Χωρίς κανόνες, χωρίς οδηγίες, χωρίς 

σωστό και λάθος. Μία προϋπόθεση μόνο. Μία λεπτομέρεια, που δυστυχώς μπορεί να 

αλλάξει όλο το ταξίδι. Αυτή η προϋπόθεση δεν είναι άλλη από την ελευθερία.

- Αχ Ελευθερία... τελικά τι θα έκανα χωρίς εσένα; Μία είναι η απάντηση. Τίποτα. 

Χωρίς φτερά, χωρίς φωνή. Ένα κενό. Το απόλυτο κενό. Αύριο λοιπόν θα 

τραγουδήσω πιο δυνατά στη χορωδία. Θα τραγουδήσω για σένα, Ελευθερία.  

 Πώς αντιλαμβάνονται οι νέοι την ελευθερία σήμερα;

΄Αννα Παντελίδου (Β2)

Ως ελευθερία ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία κάποιος μπορεί να κάνει ό,τι 

θέλει, χωρίς εξωτερικούς περιορισμούς. ∆ηλαδή, σύμφωνα με την επικρατούσα 

αντίληψη, από τη στιγμή που κανένας ή τίποτα από το περιβάλλον μας δεν μας 

εμποδίζει να κάνουμε κάτι που θέλουμε, είμαστε ελεύθεροι. Όμως υπάρχουν 

διάφοροι παράγοντες που εμποδίζουν την ελευθερία. Πιο πρόσφατος και επίκαιρος 

είναι ο ιός, εξαιτίας του οποίου απαγορεύεται η ελευθερία της σωματικής έκφρασης, 

καθώς δεν μας επιτρέπεται να αγκαλιάσουμε, να νιώσουμε την αγάπη και να 

εκφράσουμε τα συναισθήματά μας. ∆εν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε αυτά που μας 

αρέσουν, να συναντήσουμε τους φίλους μας, να περάσουμε καλά μέχρι αργά το 

βράδυ, να γελάσουμε και να αγγιχτούμε χωρίς να μας περιορίζουν οι νόμοι και η 

ανασφάλεια. Και όλο αυτό επιδρά πάνω μας με πολύ αρνητικό και δυσάρεστο 

τρόπο. Νιώθουμε μόνοι και μελαγχολούμε. Καταλήγοντας, θέλω να τονίσω πως 

για κάθε άνθρωπο, αλλά ιδιαίτερα για τον νέο, η ελευθερία είναι πολύ σημαντική 

και απαραίτητη για να ζήσει μια όμορφη ζωή.

Τα κείμενα γράφτηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας 

με διδάσκοντα τον καθηγητή Αλέξη Αλεξίου, όπου οι μαθητές του Β2 διδάχθηκαν το 

κλέφτικο δημοτικό τραγούδι «Του Βασίλη». Σ’ αυτό ο ομώνυμος πρωταγωνιστής 

παρουσιάζεται νέος, αρνητής του συμβατικού τρόπου ζωής και των 

κοινωνικών αξιών, της ευμάρειας και της ευζωίας, και προτιμά να φύγει 

κλέφτης στα βουνά, να ζήσει ελεύθερος με τους συνομήλικους 

συντρόφους του, μακριά από τον ζυγό των Τούρκων, αλλά και των 

«γερόντων», που έχουν τα ηνία της κοινωνικής ζωής. 

18 Απριλίου 1816

«Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη» είχε πει ο Ρήγας Φεραίος, τον 

οποίο μνημόνευε συχνά ο διδάσκαλός μου. Έτσι, με αυτή τη φράση να στροβιλίζει στο μυαλό μου και γεμάτος 

διάθεση να μάθω καινούργια πράγματα, ξύπνησα σήμερα πουρνό πουρνό και έφτασα στο σχολειό πριν ακόμα κι 

από τον διδάσκαλόν μου. Όταν ήρθε, έβγαλα από την τσέπη μου και του έδωσα τα «δευτεριάτικα», αλλά επειδή 

ήταν λίγα, η μάνα μού έχωσε στον κόρφο κι ένα καλάθι με αυγά να του δώσω. 

Η χαρά μου ήτο απερίγραπτος, διατί κατάφερα και ολοκλήρωσα με επιτυχία ένα έντυπο βιβλιαράκι δεκαέξι 

σελίδων, την «Χρήσιμον Παιδαγωγίαν προς τους μαθείν τα ιερά γράμματα βουλομένους» που θα ’λεγε και ο 

σοφός μου διδάσκαλος. Αυτό θα πει πως μπορώ τώρα να προχωρήσω παραπέρα στην Οκτώηχο, να μάθω τους 

ψαλμούς και να ψέλνω και στην εκκλησιά τους εσπερινούς και τους όρθρους. Ω! Πόσο περήφανη θα είναι η μάνα 

μου… και ο πατέρας, βέβαια, κι ας μην το δείχνει.

20 Απριλίου 1816

Σήμερα ο διδάσκαλος μάς διάβασε τους πρώτους στίχους από τον «Θούριο» του Ρήγα Φεραίου που τόσο αγαπά:

      «Ὡς πότε παλικάρια νὰ ζοῦμεν στὰ στενά,

       Μονάχοι σὰ λιοντάρια, σταὶς ράχαις στὰ βουνά;

      Σπηλιαὶς νὰ κατοικοῦμεν, νὰ βλέπωμεν κλαδιά,

        Νὰ φεύγωμ΄ ἀπ΄ τὸν κόσμον, γιὰ τὴν πικρὴ σκλαβιά.

       Νὰ χάνωμεν ἀδέλφια, πατρίδα, καὶ γονεῖς,

              Τοὺς φίλους, τὰ παιδιά μας, κι΄ ὅλους τοὺς συγγενεῖς.

     Καλλιῶναι μίας ὥρας ἐλεύθερη ζωή,

       Παρὰ σαράντα χρόνοι σκλαβιά, καὶ φυλακή».



Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η παραστατική αποτύπωση της θλιβερής κατάστασης που ζούμε και η 

προτροπή του Ρήγα να ξεκινήσουμε άμεσα τον Αγώνα για απελευθέρωση. Στη συνέχεια ο διδάσκαλος μάς 

επεσήμανε κάτι που δεν πολυκατάλαβα, αλλά τριγυρνάει όλη την ώρα στο μυαλό μου. Μας είπε πως όποιος μάθει 

γράμματα και δεν μείνει κούτσουρο, αυτός θα βοηθήσει την πατρίδα. Από την άλλη, ο πατέρας λέει ότι μόνο με 

τα άρματα θα διώξουμε τον Τούρκο. Πώς γίνεται, όμως, με την πλάκα και το κοντύλι να πολεμήσουμε και να 

ελευθερωθούμε; Τώρα έχω μπερδευτεί για τα καλά...

23 Απριλίου 1816

Ρώτησα σήμερα τον διδάσκαλο τι σχέση έχουν τα γράμματα με τον πόλεμο και μου απάντησε πάλι με μια φράση 

του Ρήγα πως «Όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά». Άντε βγάλε άκρη… Στη συνέχεια μου εξήγησε 

ότι τα γράμματα και η μόρφωση ανοίγουν το μυαλό του ανθρώπου, είναι η δύναμή μας και ο σύμμαχός μας στις 

δύσκολες στιγμές. Όμως, γιατί δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο σχολειό και να μάθουμε γραφή και ανάγνωση, 

αφού είναι τόσο σπουδαίο; 

 

24 Απριλίου 1816

Το βράδυ δεν με πήρε καθόλου ο ύπνος. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν τα λόγια του πατέρα και του 

διδασκάλου. Καταλαβαίνω ότι με τα όπλα και τον πόλεμο μπορούμε να αποκτήσουμε τη λευτεριά μας, αλλά μήπως 

με τα γράμματα αποκτούμε μια άλλη δύναμη στον λόγο και στο μυαλό μας κι ας μην το καταλαβαίνουμε; Μήπως 

μπορούμε να πείσουμε πιο εύκολα τους ταλαιπωρημένους συμπατριώτες μας να ξεσηκωθούν ενάντια στον 

τύραννο; Μήπως τα πραγματικά μας όπλα είναι τελικά η γνώση και η φώτιση, όπως μας είπε και ο παπα-Γιώργης 

στην εκκλησιά; Ανέφερε, μάλιστα, και μια χαρακτηριστική φράση του Αδαμάντιου Κοραή που υπογραμμίζει την 

αξία της παιδείας: «Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο». Σκέφτηκα 

πόσο δίκιο έχει. Μακάρι να έρθει γρήγορα ο καιρός να αποτινάξουμε τον ζυγό της σκλαβιάς! 

Η ημερολογιακή καταγραφή γράφτηκε στο πλαίσιο δραστηριότητας δημιουργικής γραφής στο μάθημα της 

Ιστορίας με διδάσκουσα την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

Μια άγνωστη ιστορία για το πώς 
ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821
Αλέξανδρος Φραγκίδης (Α3)

Όλοι μας γνωρίζουμε την επίσημη εκδοχή για την έναρξη της ελληνικής Επανάστασης του 1821, ότι δηλαδή την 

οργάνωσε μυστικά η Φιλική Εταιρεία. Όμως, μόνο κάποιοι ελάχιστοι γέροντες, που ζουν στα χωριά της 

Πελοποννήσου, ξέρουν πώς πραγματικά ξεκίνησε ο αγώνας της εθνικής απελευθέρωσης. Θα σας διηγηθώ, λοιπόν, 

αυτή την άγνωστη ιστορία, για να μάθετε και εσείς την αλήθεια.

Την εποχή της Τουρκοκρατίας οι Έλληνες, εκτός από τα δεινά που αντιμετώπιζαν από τους Τούρκους, είχαν να 

αναμετρηθούν και με έναν άλλον εχθρό που τους ταλαιπωρούσε, την ξηρασία. Μια μέρα, ένας νεαρός που ζούσε 

σε ένα χωριό της Πελοποννήσου, ο Γιώργης, πήγε να γεμίσει τη στάμνα του με νερό από τη μοναδική πηγή που 

υπήρχε στην περιοχή, αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το χωριό του. Βέβαια, αυτή ήταν μία εργασία που την 

αναλάμβαναν κυρίως οι γυναίκες. Εκείνη την ημέρα, όμως, η μητέρα και οι αδερφές του Γιώργη ήταν 

απασχολημένες στα χωράφια. Έτσι, αναγκάστηκε ο ίδιος να κάνει αυτή τη διαδρομή.

Ο Γιώργης, όταν έφτασε στην πηγή, έβαλε κάτω από το γάργαρο νερό τη στάμνα του και περίμενε υπομονετικά να 

γεμίσει. Η πηγή, όμως, έσταζε σταγόνα σταγόνα. Καθώς περίμενε, συλλογιζόταν τα βάσανα που περνούσαν οι 

Έλληνες από τους Τούρκους και μαύριζε η ψυχή του. Τότε, μία ιδέα άρχισε να γεννιέται στο μυαλό του: Όπως οι 

σταγόνες του νερού γέμιζαν σιγά σιγά τη στάμνα, έτσι ίσως θα μπορούσαν και οι Έλληνες με τον καιρό να 

ενωθούν και να πολεμήσουν τους Τούρκους. Οι λίγοι Έλληνες με το πέρασμα του χρόνου θα γίνονταν πολλοί, θα 

οργάνωναν τις δυνάμεις τους και θα κατάφερναν να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους και –γιατί όχι;– να τους 

νικήσουν.

Μόλις γέμισε τη στάμνα του, ο Γιώργης έτρεξε στο χωριό του και ανακοίνωσε περιχαρής την ιδέα του στους 

συγχωριανούς του. Αυτοί συμφώνησαν αμέσως μαζί του κι αποφάσισαν να επαναστατήσουν εναντίον των 

Τούρκων. Την ιδέα αυτή τη διέδωσαν και στα διπλανά χωριά και όλοι μαζί ενώθηκαν κατά των κατακτητών. Μέσα 

σε ένα χρόνο ολόκληρη η Πελοπόννησος είχε συσπειρωθεί και οργανωθεί κι έτσι, τον Μάρτιο του 1821, ξεκίνησε 

από εκεί η Επανάσταση. Ο Γιώργης, βέβαια, δεν γράφτηκε στην Ιστορία, όπως ο Κολοκοτρώνης ή ο Καραϊσκάκης. 

Ήταν, όμως, ο πρώτος που αντιλήφθηκε ότι η ένωση και η συσπείρωση των Ελλήνων για έναν κοινό στόχο ήταν 

αυτή που μπορούσε να οδηγήσει στην εξέγερση και την ελευθερία.

Τώρα, λοιπόν, που γνωρίζετε την αλήθεια, μπορείτε να καταλάβετε πως κάποιες φορές αρκούν ορισμένες απλές 

διαπιστώσεις, για να εμπνευστούμε μεγάλες ιδέες και να τις υλοποιήσουμε. Τιμή και δόξα στον Γιώργη και όλους 

τους αφανείς ήρωες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία του ελληνικού έθνους! Η ελευθερία της Ελλάδας είναι η 

μεγαλύτερη ανταμοιβή τους –κι ας μην τους μνημονεύει η Ιστορία...

Το κείμενο γράφτηκε στο πλαίσιο δραστηριότητας δημιουργικής γραφής στο μάθημα των Νέων Ελληνικών με 

διδάσκουσα την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

 Η   Α Λ Η Θ Ε Ι Α

18 Απριλίου 1816

«Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη» είχε πει ο Ρήγας Φεραίος, τον 

οποίο μνημόνευε συχνά ο διδάσκαλός μου. Έτσι, με αυτή τη φράση να στροβιλίζει στο μυαλό μου και γεμάτος 

διάθεση να μάθω καινούργια πράγματα, ξύπνησα σήμερα πουρνό πουρνό και έφτασα στο σχολειό πριν ακόμα κι 

από τον διδάσκαλόν μου. Όταν ήρθε, έβγαλα από την τσέπη μου και του έδωσα τα «δευτεριάτικα», αλλά επειδή 

ήταν λίγα, η μάνα μού έχωσε στον κόρφο κι ένα καλάθι με αυγά να του δώσω. 

Η χαρά μου ήτο απερίγραπτος, διατί κατάφερα και ολοκλήρωσα με επιτυχία ένα έντυπο βιβλιαράκι δεκαέξι 

σελίδων, την «Χρήσιμον Παιδαγωγίαν προς τους μαθείν τα ιερά γράμματα βουλομένους» που θα ’λεγε και ο 

σοφός μου διδάσκαλος. Αυτό θα πει πως μπορώ τώρα να προχωρήσω παραπέρα στην Οκτώηχο, να μάθω τους 

ψαλμούς και να ψέλνω και στην εκκλησιά τους εσπερινούς και τους όρθρους. Ω! Πόσο περήφανη θα είναι η μάνα 

μου… και ο πατέρας, βέβαια, κι ας μην το δείχνει.

20 Απριλίου 1816

Σήμερα ο διδάσκαλος μάς διάβασε τους πρώτους στίχους από τον «Θούριο» του Ρήγα Φεραίου που τόσο αγαπά:

      «Ὡς πότε παλικάρια νὰ ζοῦμεν στὰ στενά,

       Μονάχοι σὰ λιοντάρια, σταὶς ράχαις στὰ βουνά;

      Σπηλιαὶς νὰ κατοικοῦμεν, νὰ βλέπωμεν κλαδιά,

        Νὰ φεύγωμ΄ ἀπ΄ τὸν κόσμον, γιὰ τὴν πικρὴ σκλαβιά.

       Νὰ χάνωμεν ἀδέλφια, πατρίδα, καὶ γονεῖς,

              Τοὺς φίλους, τὰ παιδιά μας, κι΄ ὅλους τοὺς συγγενεῖς.

     Καλλιῶναι μίας ὥρας ἐλεύθερη ζωή,

       Παρὰ σαράντα χρόνοι σκλαβιά, καὶ φυλακή».



Στη σκιά των φλεγόμενων αναμνήσεων 
Κωνσταντίνα Οικονόμου (Α2)

10-11 Απριλίου 1826

Ο ήλιος έπαιζε ανέμελα κρυφτό με τα σύννεφα στην πόλη του Μεσολογγίου και ο ουρανός είχε πάρει ένα 

ρόδινο χρώμα που θύμιζε μία ηλιοκαμένη, καλοκαιριάτικη σκεπή. Οι συνήθως ζωντανές, κατακόκκινες 

παπαρούνες είχαν μαραζώσει, καθώς η δυστυχία και η αγωνία των ανθρώπων ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά στη 

ζωή τους, και το κελάηδισμα ενός πουλιού ήταν πλέον ακριβοθώρητο. Νεκρική σιγή, βουρκωμένα μάτια, ανήσυχα 

βλέμματα, ταραγμένες ψυχές. Τα φωτεινά χαμόγελα, πλέον, έσβηναν και υποτάσσονταν σε με μία ψυχρή ριπή 

ανέμου, η οποία έκανε την καθημερινή της επιθεώρηση στα γραφικά στενάκια της πόλης. Το προαύλιο της 

εκκλησίας είχε γεμίσει πια, καθώς η ώρα της ηρωικής εξόδου όλο και πλησίαζε. Ακόμα και οι δείκτες των 

ρολογιών έμοιαζαν να έχουν παγώσει. Μία χούφτα ανθρώπων ήταν έτοιμη να αντισταθεί σε μία ολόκληρη 

αυτοκρατορία. 

Αποκαμωμένοι αγωνιστές πλαγιασμένοι παντού. Ήταν τα χρόνια και οι συνθήκες που τους λύγιζαν, ήταν οι 

ασθένειες που τους περιόριζαν, ήταν όμως και οι αναμνήσεις που αποτελούσαν αστείρευτη πηγή ψυχικών 

αποθεμάτων. Λίγο πιο αριστερά, δάκρυα κυλούσανε στα χλωμά μάγουλα μιας ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία 

έχει εγκλωβίσει στην παλάμη της το χέρι του οκτάχρονου εγγονού της. Στο πρόσωπο του μικρού παιδιού 

μπορούσαν να αποτυπωθούν τα συναισθήματα όλων των Μεσολογγιτών. ∆εν ήταν τα γαλανά κρυστάλλινα μάτια 

του, αλλά η αθωότητά του που φανέρωνε την άθλια αντανάκλαση της πόλης. Βιώματα, αναμνήσεις, αγκαλιές, 

δάκρυα χαράς και λύπης, η ανάσα της ελευθερίας και του θανάτου βρίσκονταν όλα κλεισμένα στα τείχη του 

πολιορκημένου Μεσολογγίου, το οποίο –καλώς ή κακώς– οι κάτοικοι του θα έπρεπε να εγκαταλείψουν. Φαινόταν 

δύσκολη και επώδυνη η απαγκίστρωση των ανθρώπων του από την ίδια τους τη ζωή. ∆εξιά, ένας νεαρός Ελβετός 

κρατούσε κάποιες τελευταίες σημειώσεις. Μετά βίας μπορούσε να σηκώσει το ξύλινο μολύβι. Η δίψα, οι 

ασθένειες και μία πληγή στον ώμο δυσχεραίναν τη ζωή του. Αριστερά αποδεκατισμένες οικογένειες και ό,τι ζώα 

είχαν απομείνει. Και πάνω ο Παντοδύναμος, στον οποίον οι κάτοικοι προσεύχονταν να τους δικαιώσει. 

Είχαν περάσει ώρες, μέρες, μήνες που οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» επιβίωναν, με την πείνα να στέκεται δίπλα 

τους και να τους ψιθυρίζει ύπουλα στο αυτί ότι δεν θα τα καταφέρουν, και τώρα το μόνο που περίμεναν ήταν να 

νυχτώσει. Μία ξύλινη γέφυρα χώριζε το τείχος της Ιεράς Πόλεως από τα οθωμανικά στρατεύματα, τη ζωή από 

τον θάνατο, την ελευθερία από τη σκλαβιά, το θεϊκό από το ανθρώπινο, το φως από το σκοτάδι, τον γαλανόλευκο 

σταυρό από την ερυθρόλευκη ημισέληνο.

Είχε φτάσει εκείνη η στιγμή, που το μαγνητικό πεδίο της κρυστάλλινης θάλασσας, τραβούσε ολοένα και πιο 

επίμονα προς το μέρος του τον φλεγόμενο αστέρα, ο οποίος είχε αρχίσει να μοιράζεται τα μυστικά του με το 

απέραντο γαλάζιο. Ο ουρανός είχε εξαφανιστεί και το μόνο που φαινόταν, ήταν ένα κερί που σιγοέκαιγε στο 

εσωτερικό της πετρόχτιστης εκκλησίας· μία ελπίδα που δεν θα έσβηνε ποτέ. Τη σιωπή τότε, διέκοψε μια φωνή 

κοφτή, τρεμάμενη, ανήσυχη που κάλεσε τους πολίτες να ανασυνταχτούν. Καιρός για σκέψη δεν είχε απομείνει, 

καθώς πλέον η ζωή είχε διφορούμενη έννοια. Στο κέντρο της πλακόστρωτης πλατείας στεκόταν ένας 

ταλαιπωρημένος στρατηγός, ο οποίος έδινε εντολές στους πολεμιστές αλλά και στον άμαχο πληθυσμό να 

συγκροτηθεί και να συμπυκνωθεί, ώστε να αποφευχθούν οι απώλειες, όσο ήταν αυτό δυνατό. Μπροστά στη 

γραμμή, που έμοιαζε με παρέλασης, τοποθετήθηκαν οι θαρραλέοι ένοπλοι υπερασπιστές και λίγο πιο πίσω τα 

γυναικόπαιδα και οι ηλικιωμένοι. Η εικόνα αποπνικτική. ∆εν μπορούσες να πάρεις ανάσα, σαν κομμάτια του ίδιου 

παζλ, τα οποία ήταν πιεσμένα και δεν μπορούσαν να ενωθούν. Η πύλη άνοιξε! Όσοι είχαν τη δυνατότητα έκαναν 

τον σταυρό τους, φίλησαν τις πέτρες που τους συντρόφευαν τους τελευταίους χρόνους και με γοργά, αλλά και 

συνάμα αθόρυβα, βήματα ένα πλήθος ανθρώπων ενωμένο αφέθηκε ελεύθερο. Εικόνες χειμάρρου, μόνο που 

αυτή τη φορά η βροχή είχε προκληθεί από τη δίψα για ελευθερία. 

Το ποτάμι αυτό στον δρόμο του ήταν προγραμματισμένο να περάσει και από την περιοχή, όπου είχαν 

στρατοπεδεύσει τα οθωμανικά στρατεύματα. Έμοιαζε με κίνηση απελπισίας, αλλά είχαν στενέψει πλέον τα 

περιθώρια, όσο ο οθωμανικός κλοιός εμπόδιζε κάθε δυνατή είσοδο για ανεφοδιασμό.

Η αυξημένη κίνηση, υπό το θολό από τα σύννεφα φως του φεγγαριού, κάποια στιγμή έγινε αντιληπτή από τους 

Τούρκους. Μια οχλοβοή δημιουργήθηκε. Κανονιές, οι οπλές των αλόγων να σκάβουν το χώμα στην προσπάθειά 

τους να κρατηθούν όρθια, και οι κραυγές των ανθρώπων ήταν πλέον ό,τι μπορούσε να ακουστεί, ενώ δεν 

άργησαν να πέφτουν νεκρά τα πρώτα σώματα. Η κλαγγή των αιματοβαμμένων σπαθιών και οι κραυγές των 

πληγωμένων ανθρώπων έκαναν τα άστρα να βγουν από την κρυψώνα τους. Οι άντρες είχαν ξεκρεμάσει από 

τους ώμους τα γιαταγάνια και έπεφταν ένας-ένας για την πατρίδα που ξεψυχούσε. Ένας πύρινος μανδύας 

σκέπασε το λίθινο τείχος και η εγκαταλελειμμένη πόλη του Μεσολογγίου τυλίχτηκε στις φλόγες, 

μεταμορφώνοντας τη νύχτα σε μέρα μόλις σε λίγα δευτερόλεπτα… Οι αναμνήσεις πέθαιναν σπαρταρώντας, μαζί 

τους και οι αγωνιστές της Ιεράς Πόλης. Παρόλα αυτά κάποιες ψυχές παρέμεναν ζωντανές. Ο θάνατος δεν έκανε 

διακρίσεις! Οθωμανοί και Έλληνες άφηναν την τελευταία τους ανάσα και πλάγιαζαν μαζί. Τουρκικά βόλια 

πετύχαιναν γαλανόλευκες καρδιές, οι οποίες πριν φύγουν μεταλαμπάδευαν τον πόθο τους για ελευθερία στο 

υγρό έδαφος.

Λίγο αριστερά από το πεδίο της μάχης, στο βαμμένο με αίμα χώμα, είχε πλαγιάσει η υπερήλικη γυναίκα με τον 

εγγονό της. Ο κορμός ενός πλατανιού, προσπαθούσε να δώσει στήριγμα στην πλάτη της, όσο η ίδια 

προσπαθούσε να καλύψει το μικρό αγόρι από τα εχθρικά πυρά, που πλέον ήταν ευδιάκριτα και μοιάζανε με 

φλεγόμενα πεφταστέρια. ∆άκρυα ξέπλεναν το γεμάτο στάχτη πρόσωπο της γυναίκας, καθώς σταματούσαν σε 

κάθε βαθούλωμα. Μια πληγή στο στέρνο της έκανε την καρδιά της να χτυπά όλο και πιο δυνατά. Ήταν πλέον 

βέβαιο ότι θα αντίκρυζε σύντομα έναν άλλο κόσμο, παρά τις αλλεπάλληλες, γεμάτες ταραχή, προσπάθειες του 

μικρού παιδιού να τη σώσει.

Όταν το δάκρυ πλέον είχε εξαντληθεί, γύρισα την πλάτη μου. ∆εν άντεχα να βλέπω τα παιδικά μου χρόνια να 

πεθαίνουν μέσα στο πύρινο φρούριο και ύστερα να ανεβαίνουν ψηλά στον ουρανό, με μόνο συνοδοιπόρο τους 

τον δυσδιάκριτο καπνό. Ένας διάλογος σημάδεψε εκείνη την ημέρα και ήταν προσωποποιημένη η ελπίδα μέσα 

στην απελπισία. Το μόνο που άκουγα, ήταν η παιδική φωνή τρομοκρατημένη να λέει:

_ «Γιαγιά, σήκω θα τα καταφέρεις. ∆εν θέλω να σε αφήσω εδώ. Μου υποσχέθηκες ότι θα δούμε μαζί την κυρία 

Ελευθερία. Μην με αφήνεις!». 

Η ηλικιωμένη γυναίκα ίσα που ακουγόταν μέσα στους ανυπόφερτους θορύβους της στιγμής, μα τα λόγια της 

άγγιζαν ακόμα και τα αποτελειωμένα σώματα που βρίσκονταν γαλήνια πεσμένα δίπλα τους. Η πολύπαθη γυναίκα 

άνοιξε τα στενά της χείλη και άφησε τα λόγια της να πετάξουν σαν πουλιά: 

_ «Μην ξεχάσεις ποτέ να φεύγεις με το κεφάλι ψηλά, να κλείνεις κάθε κεφάλαιο της ζωής σου χαμογελώντας. 

Γιατί εσύ ένιωσες, δεν κρύφτηκες· γιατί εσύ ό,τι είχες να δώσεις το έδωσες. Και γιατί πολύ απλά σε περιμένουν 

άλλα καλύτερα, που, μόνο όταν φύγεις, θα τα ανακαλύψεις. Οι αδύναμοι πάντα φωνάζουν και καυχιούνται, παιδί 

μου, οι δυνατοί σωπαίνουν και προχωρούν. Φύγε και άσε με εμένα...». 

Το κουράγιο βρέθηκε και η απάντηση ίσα που πρόλαβε να ακουστεί: 

_ «Και εσύ γιαγιά, δεν θα είσαι μαζί μου; Θα μείνω μόνος; Ποιος θα μου λέει ιστορίες; Ποιος θα με καθησυχάζει 

και θα με εμψυχώνει;», είπε το παιδί και δεν άντεξε. 

_ «Θα είμαι πίσω σου. Θα γυρνάς, δεν θα με βλέπεις, αλλά θα με αισθάνεσαι. ∆εν θα μιλάω, αλλά θα με ακούς. 

Θα σε στηρίζω με τον τρόπο που μου έχεις μάθει και μόνο εσύ ξέρεις. Προχώρα μπροστά και μην εξαρτάσαι από 

κανέναν και από τίποτα. Η εξάρτηση από το παρελθόν, όσο ανακουφιστική και αν είναι, το μόνο που κάνει είναι να 

κομματιάζει το μέλλον. Μπορεί εγώ να φύγω, αλλά η αγάπη είναι σαν τα αστέρια. Ποτέ δεν πεθαίνει και πάντα 

φωτίζει. Σε αγαπώ, παιδί μου, και μην το ξεχάσεις!», είπε η γυναίκα και, πριν κλείσει τα μάτια της, το μόνο που 

πρόλαβε να ακούσει, ήταν το «σε αγαπώ» του συγκινημένου αγοριού, το οποίο την αγκάλιαζε με τα κρυστάλλινά 

του μάτια να έχουν πλέον γίνει κόκκινα από τις αδυσώπητες στάχτες που αιωρούνταν στην ατμόσφαιρα. 

Το βλέμμα προσπαθούσε να αλλάξει κατεύθυνση, να δραπετεύσει. Όλα υποχωρούσαν, οι πυριτιδαποθήκες δεν 

άντεχαν και με ένα κύκνειο άσμα εξαφανίζονταν. Το κρύο, ένα τρέμουλο και δύο χαμένα μάτια ήταν τα μόνα που 

απέμεναν. Η καρδιά κόντευε να σπάσει και ζούσε με την ελπίδα ότι θα ξυπνούσε από τον εφιάλτη που 

παρακολουθούσε, θα ξέφευγε από το παρελθόν και θα προσγειωνόταν στο παρόν. Σιγά σιγά η φωτιά αποχωρούσε 

ξεψυχώντας και τα άστρα συνέχιζαν το παιχνίδι τους με τα σύννεφα. Το μόνο που είχε απομείνει στην έρημη γη 

ήταν δύο γδαρμένοι βράχοι και νεκρά σώματα. Η ξύλινη γέφυρα είχε γίνει σκόνη και πλέον όλα έγιναν μία 

ενωμένη χωμάτινη μάζα. Η τάφρος που περιέβαλλε την πόλη είχε εξαφανιστεί. Το χώμα υγρό και κόκκινο 

κατέρρεε, αναμειγνυόταν με τα χαλάσματα της πλακόστρωτης πλατείας και έπαιρνε μαζί του τα σπαθιά Ελλήνων 

και Τούρκων. Ένα πράγμα είχε μείνει μόνο· και δεν ήταν άλλο από το ακατάβλητο κερί της εκκλησίας που έλαμπε, 

σαν να μην είχε συμβεί τίποτα…

Το πεζό κείμενο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών με διδάσκουσα την καθηγήτρια Μαρία 

Φωτίου.

Το μάθημα της Λογοτεχνίας στο τμήμα Β2 συνδέθηκε με την επέτειο των διακοσίων ετών από την έναρξη της 

ελληνικής Επανάστασης μέσω των ποιημάτων του Σολωμού και του Κάλβου, αλλά και μέσω των δημοτικών 

τραγουδιών. Μελετήσαμε το ύφος, την ποίηση, τον κόσμο τους και, για να ολοκληρώσουμε την προσέγγισή μας, 

καλέσαμε τον Παντελή Μπουκάλα σε μια διαδικτυακή συνέντευξη, που με ιδιαίτερη χαρά μάς έδωσε στις 14 

Απριλίου. Ο Παντελής Μπουκάλας, πέρα από αρθρογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή», βιβλιοκριτικός, 

μεταφραστής αρχαίων ελληνικών κειμένων, επιμελητής λογοτεχνικών εκδόσεων και σημαντικός ποιητής, είναι  

ενδελεχής ερευνητής και γνώστης των δημοτικών τραγουδιών. Έχει ήδη εκδώσει τρία πολυσέλιδα δοκίμια για 

το δημοτικό τραγούδι (Α΄  «Όταν το ρήμα γίνεται όνομα: Η “αγαπώ” και το σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των 

δημοτικών», Β΄ «Το αίμα της αγάπης: Ο πόθος και ο φόνος στη δημοτική ποίηση», Γ’ «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα: Το 

ταξίδι του φιλιού και ο έρωτας σαν υπερβολή») και αναμένονται πολλά ακόμη. 

Η συνέντευξη είναι η μεγαλύτερη σε έκταση που παραχωρήθηκε στο «Νεογράφημα», στα επτά χρόνια της 

κυκλοφορίας του, και επεκτάθηκε σε πολλά ακόμη θέματα, πέρα από τα δημοτικά τραγούδια του ’21. Κατά τη 

διάρκειά της γεννήθηκαν αυθόρμητες ερωτήσεις και δόθηκαν απρόσμενες απαντήσεις. Προσπαθήσαμε, 

απομαγνητοφωνώντας τη συνέντευξη, να μην της στερήσουμε την πολύτιμη προφορικότητά της. Μάθαμε από τη 

συνέντευξη και ταυτόχρονα την απολαύσαμε. Σας προσκαλούμε να την απολαύσετε κι εσείς!

Νεογράφημα: Καλησπέρα σας κύριε Μπουκάλα! Είμαστε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος 

της Λογοτεχνίας διδαχθήκαμε τα δημοτικά τραγούδια και τον κόσμο τους. Από το σχολικό βιβλίο μας είδαμε 

δύο δημοτικά με απόσταση περίπου χιλίων ετών το ένα από το άλλο: το ακριτικό «Ο θάνατος του ∆ιγενή» και το 

κλέφτικο «Του Βασίλη».

Παντελής Μπουκάλας: Να διακόψω, αν μου επιτρέπετε. Θυμάται κάποιο από τα παιδιά πώς τελειώνει το 

τραγούδι «Του Βασίλη» («Βασίλη κάτσε φρόνιμα να γίνεις νοικοκύρης» και αυτός λέει: «δεν θα κάτσω φρόνιμα 

να γίνω νοικοκύρης να γίνω σκλάβος των Τούρκων»); Μετά τι λέει;

Αθανασία Μπαλάση: Λέει: «… να γίνω σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και στο τέλος, τον 

καλωσορίζουν τα βουνά «καλώς το παλικάρι».

Παντελής Μπουκάλας: Μπράβο! Αυτό ήθελα να μάθω, γιατί έτσι είναι το αυθεντικό τραγούδι «να γίνω 

σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και εννοεί κοπέλι στους προκρίτους, δηλαδή στους Έλληνες, 

όμως το τραγούδι υπέστη πολύ νωρίς μια, ας την πούμε έτσι, «εθνικού τύπου» λογοκρισία. Το 1852 έγινε «να 

γίνω σκλάβος των Τούρκων» και πάλι «κοπέλι των Τούρκων». Αποσβέστηκαν, δηλαδή, οι πρόκριτοι, για να μην 

φαίνεται ότι ο κλέφτης είχε διπλό μέτωπο. Αυτή είναι μία μόνο από τις πολλές εκδοχές, δυστυχώς, που 

νόθευσαν τα τραγούδια μας. Κυρίως τα κλέφτικα είναι αυτά που υπέστησαν περισσότερο τις νοθεύσεις, γιατί 

είναι και τα πιο κρίσιμα.

Αλέξης Αλεξίου: Όταν ήμασταν εμείς στο Γυμνάσιο, νομίζαμε ότι το «Μαύρ’ είν’ η νύχτα στα βουνά» είναι 

γνήσιο κλέφτικο.

Παντελής Μπουκάλας: Όλες οι προηγούμενες γενιές, όπως και η δική μου, είχαμε μάθει ότι το «Μάνα σου 

λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω, / θα πάρω το τουφέκι μου να πα να γίνω κλέφτης» είναι αυθεντικό 

κλέφτικο. ∆εν είναι όμως αυθεντικό κλέφτικο. Ξέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός του. Είναι ο Παύλος Λάμπρος, 

ο πατέρας του Σπυρίδωνος Λάμπρου. Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν εξέδωσε ο Νικόλαος Πολίτης το 1914 τις 

«Εκλογές από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού», ο Καβάφης, που αγαπούσε ιδιαίτερα τα δημοτικά και είχε μια 

από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες με συλλογές δημοτικών, είχε παρουσιάσει την έκδοση του Πολίτη σε 

εφημερίδα της Αλεξάνδρειας με θαυμασμό. Η παρουσίαση ομολογούσε την έκπληξή του: «Εγώ που πίστευα τόσα 

χρόνια ότι είναι ακραιφνώς δημοτικό και ωραίο ποίημα, μαθαίνω τώρα από τον Νικόλαο Πολίτη ότι είναι 

δημιούργημα ενός συγκεκριμένου λόγιου, είναι δημιούργημα γραφείου, δηλαδή». Παραμένει, πάντως, καλό 

τραγούδι, καλό ποίημα μάλλον. Έχουν περάσει από το 1914 τόσα χρόνια, πάνω από αιώνας, και ακόμα 

εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αυθεντικό δημοτικό. Ο Πολίτης έκανε την εξής 

παρατήρηση: Ο λαϊκός τραγουδιστής, ο λαός δηλαδή, δεν ξέρει το ρήμα «δουλεύω» με την έννοια είμαι 

υπόδουλος. Στο τραγούδι «Μάνα σου λέω δεν μπορώ στους Τούρκους να δουλεύω», το «δουλεύω» έχει τη 

σημασία «είμαι σκλάβος». Ο λαός το «δουλεύω» το ξέρει μόνο με τη σημασία «εργάζομαι». Άρα το τραγούδι δεν 

μπορεί να είναι λαϊκό. Έχει κι άλλα στοιχεία με τα οποία αποδείκνυε ότι δεν ήταν λαϊκό δημιούργημα. Γενικά η 

γλώσσα του λογίου από τη λαϊκή γλώσσα είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.

Νεογράφημα: Πόσο ιστορικά είναι τα δημοτικά τραγούδια; Ποια είναι η σχέση του δημοτικού τραγουδιού με την 

Ιστορία; Είναι μια αξιόπιστη πηγή ή δεν μπορούμε να βασιστούμε σ’ αυτήν; 

Παντελής Μπουκάλας: Να μιλήσουμε για όλο το εύρος των δημοτικών, δηλαδή για μια χιλιετία, ή να 

αναφερθούμε συγκεκριμένα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης;

Νεογράφημα: Πιο συγκεκριμένα στα τραγούδια της Επανάστασης.

Παντελής Μπουκάλας: Περισσότερο από το να είναι πληροφορητές τα τραγούδια για συγκεκριμένες μάχες, 

είναι πληροφορητές για τη νοοτροπία των προγόνων μας, για τα αισθήματά τους, για τα ήθη τους· δηλαδή, 

μάρτυρες νοοτροπίας περισσότερο. Είναι όμως και μάρτυρες για τη γλώσσα του λαού, είναι και μάρτυρες για τη 

στάση που είχαν απέναντι στο θρησκευτικό φαινόμενο ή στην Εκκλησία. Αυτό, για παράδειγμα, για το οποίο και 

σήμερα παραπονούνται οι ιερείς της εκκλησίας, να μην μιλάμε στην ώρα της Λειτουργίας, το έχουν πει τα δημοτικά 

τραγούδια εδώ και δύο, τρεις ή και περισσότερους αιώνες, γιατί η συμπεριφορά μας ήταν ακριβώς η ίδια. ∆ηλαδή, 

πολύ συχνά μετατρέπουμε τη χριστιανική εκκλησία σε εκκλησία του ∆ήμου. Νομίζω ότι έτσι κερδίζει και η 

Εκκλησία, κερδίζουμε κι εμείς.

Να μείνουμε στα τραγούδια της Επανάστασης. Το τραγούδι για τον θάνατο του ∆ιάκου, για παράδειγμα, 

δημιουργήθηκε δύο ή τρεις ή τέσσερεις το πολύ μήνες μετά το μαρτυρικό θάνατο του ∆ιάκου και διασώζει 

χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες τις ξέρουμε και από άλλες πηγές, προφορικές και γραπτές, από συμπολεμιστές 

του ∆ιάκου που κατάφεραν να διασωθούν. Ξέρουμε ότι αυτό που αναφέρει το τραγούδι (ότι, όταν του έγινε η 

πρόταση να γίνει Τούρκος και να σωθεί και ν’ αποκτήσει και αξιώματα, ο ∆ιάκος έστριψε το μουστάκι του) είναι 

μία πληροφορία περισσότερο λυρική παρά ιστορική. Και όμως την επιβεβαιώνουν γραπτές πηγές, γιατί την έχουμε 

και σε πολλά άλλα δημοτικά τραγούδια: Το στρίψιμο του μουστακιού είναι εκδήλωση λεβεντιάς, όταν είναι 

πολιορκημένος ο πολεμιστής. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι ο πατέρας του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο Ανδρίτσος, 

όταν βρέθηκε σε μία περίσταση πολιορκημένος σε μοναστήρι από τους Τούρκους και του είπαν να παραδοθεί, 

έστριψε το μουστάκι του. Ακόμη και ο αριθμός των 18.000 που λέει ότι ήταν ο στρατός των Τούρκων, ήταν 

πράγματι 18.000 ή περίπου 18.000. ∆εν απομακρύνεται από την ιστορική αλήθεια το δημοτικό τραγούδι της 

Επανάστασης, γιατί δημιουργείται πολύ κοντά στο γεγονός και διασώζει τις κρισιμότερες πτυχές, τα κρισιμότερα 

σημεία. Αυτά που θέλει να διασώσει το τραγούδι είναι πάντα η λεβεντιά, η καρτερία με την οποία αποδέχεται τον 

θάνατό του ο θνήσκων πολεμιστής ή ο θρήνος της μάνας του, όπως στην περίπτωση του Οδυσσέα Ανδρούτσου, 

που έχουμε έναν θάνατο που ατιμάζει τον Ανδρούτσο. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Ανδρούτσος αναγνωρίστηκε 

ως εθνικός ήρωας το 1862. Το τραγούδι έχει ηρωίδα τη μάνα του. Η μάνα του λέει ότι «σε έφαγε η Βουλή και 

οι καλαμαράδες». Η μάνα του παρουσιάζεται όπως την πλάθει ο λαός. Ο λαός παίρνει το μέρος του Ανδρούτσου. 

Ας πούμε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη, για να πάμε και αλλού. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές του τραγουδιού 

του τέλους του Καραϊσκάκη. Το πληρέστερο είναι το ηρωϊκό τραγούδι, και ταυτόχρονα μοιρολόϊ, που έφτιαξε ο 

Μακρυγιάννης γι’ αυτόν. Και είναι χαρακτηριστικό –για να γυρίσουμε και στην ερώτηση αν το τραγούδι έχει μέσα 

του ιστορική πληροφορία– ότι όσα λέει ο Μακρυγιάννης ως αυτόπτης μάρτυρας και συμπολεμιστής στην κρίσιμη 

στιγμή του Καραϊσκάκη, όσα λέει στα Απομνημονεύματά του, τα επαναλαμβάνει έμμετρα στο τραγούδι που 

έφτιαξε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη. Για το πώς ξεκίνησε η μικρή αψιμαχία που ανάγκασε τον Καραϊσκάκη να 

σηκωθεί από το κρεβάτι. Κι όταν λέμε για κρεβάτι –ουσιαστικά, κατάχαμα θα ήταν– θα του είχαν απλώσει δύο ή 

τρία ρούχα για να ξαπλώσει· στον πόλεμο βρισκότανε… Όμως οι Τούρκοι τους περίμεναν και τους χτύπησαν. 

Ήρθαν ακόμη περισσότεροι Τούρκοι και η μικρή αψιμαχία έγινε μάχη. Αναγκάστηκε ο Καραϊσκάκης να σηκωθεί, 

να φωνάξει τον ιπποκόμο του να φέρει το άλογό του. Όλα αυτά τα περιγράφει, τα ιστορεί, ο Μακρυγιάννης στο 

τραγούδι του αυτό, ακριβώς όπως τα ιστορεί και στα Απομνημονεύματά του. Να στηριχτούμε μόνο στο τραγούδι 

για την επιστήμη της Ιστορίας, δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε και άλλες μαρτυρίες. Υπάρχει μία παραλλαγή του 

δημοτικού τραγουδιού (θεσσαλική παραλλαγή), που ρίχνει το φταίξιμο για τον σκοτωμό του Καραϊσκάκη στην 

ελληνική πλευρά –γιατί ακόμη δεν ξέρουμε ποιος σκότωσε τον Καραϊσκάκη. Η επίσημη ιστοριογραφία λέει ότι 

σκοτώθηκε από τους Τούρκους, όμως ήδη από εκείνη τη στιγμή έχουν σωθεί μαρτυρίες –πέρα από το τραγούδι 

που λέω– συμπολεμιστών του Καραϊσκάκη αλλά και του Κασομούλη κάποια λόγια, που αφήνουν το περιθώριο να 

σκεφτούμε ότι ο θάνατός του ίσως και να ήταν προϊόν παγίδας, σκευωρίας εις βάρος του. Σε λίγο καιρό 

κυκλοφορεί και ένα σχετικό βιβλίο μου για τον Καραϊσκάκη.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια θα ήταν ωφέλιμο να τροποποιηθούν με κάποιον τρόπο έτσι 

ώστε να είναι ευκολότερα προσεγγίσιμα στα παιδιά ή να εκμοντερνιστούν, ίσως, στον λόγο;

Παντελής Μπουκάλας: Όχι. Όσα τραγούδια επιζήσουν, θα επιζήσουν έτσι όπως είναι, έτσι όπως μας έχουν 

παραδοθεί. Τώρα, εμείς τα περισσότερα τραγούδια τα ξέρουμε γραπτά. ∆εν τα ξέρουμε τραγουδημένα και αυτό 

είναι ένα πρόβλημα, ότι για τα περισσότερα τραγούδια δεν έχει σωθεί η μουσική τους, γιατί κατέγραφαν τα λόγια 

μόνο. ∆εν κατέγραφαν τη μουσική, δεν ήξεραν να την καταγράψουν, δεν ήταν αυτό το αίτημα της εποχής. Το 

αίτημα της εποχής, έτσι όπως το έθεσε ο ίδιος ο ∆ιονύσιος Σολωμός στους γνώριμούς του (στους μαθητές του, 

στους αδερφούς Τυπάλδους, στον Λασκαράτο) ήταν το εξής: «Πηγαίνετε στον λαό και συγκεντρώστε ελληνικά 

τραγούδια πριν χαθούνε». Γιατί την είχε αυτή την αγωνία ο Σολωμός· έβλεπε ότι ο προφορικός πολιτισμός θα 

αρχίσει να χάνεται, να σβήνει. Είχε αρχίσει ήδη ο πολιτισμός της εγγραματοσύνης, δηλαδή, ο πολιτισμός του 

χαρτιού όχι της ακοής. Τη μουσική δεν μπορούσαν να την καταγράψουν. ∆εν ξέρανε τη σημειογραφία οι 

δάσκαλοι, οι λαογράφοι. Μπήκαμε στον 20ο αιώνα πια για να αρχίσει σε κάποια τραγούδια η καταγραφή τους, 

όταν είχαμε πλέον στη διάθεσή μας και τα μηχανικά μέσα.

Όχι, δεν χρειάζεται να τα εκμοντερνίσουμε, να τα “καθαρίσουμε” γλωσσικά, για παράδειγμα. Ο οποιοσδήποτε 

γλωσσικός καθαρισμός ήταν να γίνει, έγινε από την αρχή. Κάποιοι από τους συλλογείς δημοτικών τραγουδιών 

είχαν την άστοχη ιδέα να τα “καθαρίσουν” γλωσσικά. Να πετάξουν κάποιες τούρκικες ή αρβανίτικες λέξεις. Αυτή 

η νόθευση μάς δίνει λανθασμένες πληροφορίες για το πώς μιλούσαν οι πρόγονοί μας, για το ποιο ήταν το εύρος 

της γλώσσας τους, η ποικιλία της, η ικανότητά της να αντλεί ξένες λέξεις και να τις ιδιοποιείται. Κάθε γλώσσα που 

μπορεί να δανειστεί, είναι πολύ δυνατή γλώσσα. Η γλώσσα που δεν μπορεί να δανειστεί, είναι αδύναμη γλώσσα. 

Η ελληνική δανείζεται από την πρώτη στιγμή που υπήρξε, από την αρχαιότητα –και το παραδέχονταν και οι ίδιοι οι 

αρχαίοι. Ο Πλάτωνας έλεγε πως ό,τι δανειζόμαστε οι Έλληνες το κάνουμε καλύτερο. Μερικές φορές ναι, όχι 

πάντα.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια περιέχουν υψηλή ποίηση;

Παντελής Μπουκάλας: ∆ύσκολα θα λέγαμε ότι όλα τα δημοτικά τραγούδια είναι υψηλή ποίηση. Μην το 

παραβλέπουμε αυτό. Ακόμη και στο έργο του ίδιου ποιητή, του ίδιου μεγάλου ποιητή, θα βρούμε υποδεέστερα 

ποιήματα. Στη μεγάλη έκταση του Παλαμά, στη μεγάλη έκταση του Ρίτσου θα βρούμε και υποδεέστερα ποιήματα. 

Το αναγνωρίζουνε και οι ίδιοι οι ποιητές. Το ξέρουνε, αλλά χρειάζονται και τα υποδεέστερα για να προχωρήσουν 

παραπέρα. Η ποίηση υπάρχει και με τους λεγόμενους «ελάσσονες» ποιητές. ∆εν μπορεί να υπάρχει μόνο με τους 

μείζονες. Καμία γλώσσα δεν έφτιαξε μόνο μείζονες ποιητές και κανένας ποιητής δεν έφτιαξε μόνο μείζονα έργα. 

Βγάζουμε έξω μόνο τον Όμηρο, τον ∆άντη και τον Σαίξπηρ. Όλοι οι άλλοι έχουν και ατυχή ποιήματα ή στίχους 

ατυχείς. 

Αυτά τα δημοτικά τραγούδια που σώθηκαν, που ζούνε ακόμα –έστω μέσα από το χαρτί– πιστεύω ότι είναι και τα 

εντελέστερα, τα τελειότερα από τη λογοτεχνική σκοπιά, την ποιητική σκοπιά. Μην φοβόμαστε να αποκαλούμε τα 

δημοτικά τραγούδια «ποιήματα», γιατί περάσανε αρκετές γενιές που τα υποτιμούσαν, τα θεωρούσαν απλώς 

τραγούδια. Ως τραγούδια πλάστηκαν και μάλιστα με την τριπλή τους σημασία: δηλαδή, ήτανε λόγος, μέλος και 

χορός. Τα περισσότερα χορεύονταν. Αν εξαιρέσουμε τα μοιρολόγια και τα τραγούδια της ταύλας, όλα τα άλλα 

τραγούδια χορεύονταν και αυτό το επεσήμαναν οι περιηγητές ήδη από τους προεπαναστατικούς αιώνες: ότι οι 

Έλληνες φτιάχνουν τραγούδια για κάθε περίσταση και χορεύουν σε κάθε περίσταση. Και θλιμμένοι που ήταν 

–στην Τουρκοκρατία ζούσαν– εκμεταλλεύονταν κάθε περίσταση: μία γιορτή, έναν γάμο, μία βάπτιση, για να 

αναζητήσουν στο δημοτικό τραγούδι μία παρηγοριά. 

Ο λαϊκός τραγουδιστής είναι φιλοσοφημένος. Λέει ας πούμε: «Και τα τραγούδια λόγια είναι, ψάχνουν να 

βγάλουν το κακό, πάσχουν να βγάλουν το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει». Εδώ ο Καβάφης μας έχει πει: «Εις σε 

προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως, που κάπως ξέρεις από φάρμακα». Η παλαιότερη σχολή, η Σχολή του Θεόκριτου, 

του βουκολικού ποιητή, υποστηρίζει ότι η ποίηση είναι το απόλυτο φάρμακο. Όσο περνούν οι αιώνες, οι ποιητές 

γίνονται λιγότερο ενθουσιώδεις, λιγότερο σίγουροι για την αξία της ποίησης σαν γιατρικού. Αυτό που βλέπουμε 

από τον υψηλά στοχαστικό ποιητή, τον Καβάφη, ότι λίγο ξέρει η ποίηση και λίγο, και για λίγο, μπορεί να μας 

παρηγορήσει, ο λαϊκός ποιητής, με το ένστικτό του περισσότερο, το καταλαβαίνει: ότι το τραγούδι προσπαθεί, 

ψάχνει να βγάλει το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει. Παρ΄ όλα αυτά συνεχίζει να τραγουδάει, γιατί δεν έχει άλλον 

τρόπο. Τραγουδάει και τον καημό του και βλέπουμε από τις πολλές κατηγορίες την δημοτικών τραγουδιών ότι δεν 

υπάρχει καμία πτυχή του κοινωνικού βίου ή του προσωπικού ή του εθνικού βίου, που να μην έχει καλύψει οι λαϊκός 

τραγουδιστής, «η λαϊκή μούσα» όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε.

Νεογράφημα: Τα δημοτικά τραγούδια έχουν αίσθηση της έννοιας της πατρίδας;

Παντελής Μπουκάλας: Της έννοιας της πατρίδας... Αυτή θα την αναζητήσουμε βεβαίως στα ακριτικά τραγούδια 

καταρχάς και ύστερα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης αλλά και στα τραγούδια που συνεχίστηκαν 

να γράφονται μετά την Επανάσταση. Τη λέξη «πατρίδα» δεν θα τη συναντήσουμε στα ακριτικά. Θα συναντήσουμε 

τον πόλεμο του Ακρίτα εναντίον των Σαρακηνών. Είναι οι προσωπικές παλικαριές περισσότερο. Ο ∆ιγενής όμως 

έχει ένα χαρακτηριστικό σπάνιο. Είναι γιος Σαρακινού, ο οποίος είναι ο εχθρός μας, και Βυζαντινής πριγκιποπούλας. 

Αυτό είναι ένα εξαιρετικό γνώρισμα, πώς ο λαϊκός τραγουδιστής αποφασίζει να πλάσει τον κατεξοχήν ήρωά του. 

Ο ∆ιγενής είναι σύνοψη. Συνοψίζει τον Αχιλλέα ή τον Λεωνίδα και τον Μέγα Αλέξανδρο· και όμως έχει 

γνωρίσματα διγενούς ήρωα. Είναι μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη του λαϊκού τραγουδιστή. Τα ακριτικά 

ξέρουμε ότι είναι τα πρώτα δημοτικά τραγούδια, τα οποία δεν ήταν του γούστου ούτε της Εκκλησίας στο Βυζάντιο 

ούτε της κρατικής εξουσίας. ∆εν τα άρεζαν για πολλούς λόγους. Ο ένας εκ των οποίων είναι ότι τα τραγουδούσαν 

οι ραψωδοί που γυρνούσαν από πόρτα σε πόρτα για να επιβιώσουν. Μιας μορφής επαιτεία ήτανε, αλλά επαιτεία με 

αξιοπρέπεια. ∆εν ήθελαν να πάρουνε ψωμί χωρίς να δώσουνε και εκείνοι κάτι. Αυτό που δίνανε ήτανε το τραγούδι 

τους. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά στην ύπαρξη δημοτικών τραγουδιών και στη χρήση τους, στην κοινωνική τους 

χρήση, από τον επίσκοπο Αρέθα, ο οποίος αναφέρεται σε Παφλαγόνες τραγουδιστές που γυρνάνε στους δρόμους 

–όχι ζητιανεύοντας, αλλά δίνοντας το τραγούδι τους– για να πάρουν έναν οβολό ή ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή η 

μορφή διάδοσης των τραγουδιών συνεχίστηκε μέχρι και τα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τον 

Κολοκοτρώνη, ο οποίος στα Απομνημονεύματά του («∆ιήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής») λέει ότι «τα 

τραγούδια τα φτιάχνουν οι στραβοί, οι τυφλοί δηλαδή, με τις λύρες». Η παράδοση των τυφλών ραψωδών ή των 

τυφλών αοιδών πάει στον Όμηρο, που και αυτός ήταν τυφλός. Ξέρουμε ότι τυφλοί αοιδοί και ραψωδοί υπήρχαν και 

στα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τους περιηγητές και από ιστορικούς. Αλλά υπήρχαν και στις διπλανές 

μας χώρες· για παράδειγμα στην τωρινή Σερβία, που έχει μελετηθεί η δημοτική της ποίηση αρκετά πριν από τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νεογράφημα: Ποια είναι η θέση που παίρνουν τα δημοτικά τραγούδια σε διάφορες αστοχίες και λάθη των 

επαναστατημένων Ελλήνων; Υπάρχει αντικειμενικότητα στα τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Αναφέρθηκα ήδη στο δημοτικό που έχει θέμα του τη μάνα του Ανδρούτσου· που κατηγορεί 

τη Βουλή και τους καλαμαράδες (έτσι τους λέγαν τους πολιτικούς) που πήραν στο λαιμό τους τον γιο της και μάλιστα 

με εκτελεστικό όργανο το πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου, τον Γιάννη Γκούρα, ο οποίος σκοτώθηκε και αυτός στην 

πολιορκία της Ακρόπολης από ένα βόλι που τον χτύπησε στο κεφάλι. Μην περιμένουμε από τα τραγούδια να 

ασκήσουν κριτική την ώρα της επαναστατικής δράσης. Και όμως: έτσι όπως καταγράφουν τα αισθήματα της στιγμής 

(όχι ιδέες, αισθήματα συνθέτουν), μας δίνουν κάποια μαθήματα. Τα τραγούδια τα δημοτικά, αναγνωρίζουν την 

παλικαριά του αντιπάλου. ∆εν είναι μικρό γεγονός αυτό, είναι σπουδαίο γεγονός. Βλέπουν το λάθος στην 

περίπτωση του Ανδρούτσου, αφήνουν την πιθανότητα, τον υπαινιγμό ότι κάτι δεν πήγε καλά με τον θάνατο του 

Καραϊσκάκη. 

Ένα από τα συγκινητικότερα, για εμένα, τραγούδια είναι το «Μοιρολόι της Τούρκισσας», που πλάστηκε πολύ λίγο 

μετά την άλωση της Τριπολιτσάς για την οποία κάποια στιγμή, σε κάποια γενιά, θα αποφασίσουμε να τη δούμε λίγο 

ειλικρινέστερα και να πούμε ότι η σφαγή που υπήρξε, ήταν λίγο μεγαλύτερη από αυτήν που είναι ανεκτή. ∆εν ξέρω 

σε ποια τάξη του γυμνασίου ή του λυκείου θα το κάνετε, η Επανάσταση μετά την άλωση της Τριπολιτσάς βρέθηκε σε 

εξαιρετικά δύσκολη θέση διεθνώς –στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, όπως λέμε σήμερα– γιατί είπαν οι Ευρωπαίοι ότι 

αυτοί (εμείς, δηλαδή, οι Έλληνες) είναι κατσαπλιάδες που σφάζουν. Και αναγκάστηκε η τότε Κυβέρνηση να 

δημοσιεύσει σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού, κυρίως του Λονδίνου, μια τεράστια, ολοσέλιδη ας πούμε, επί 

πληρωμή καταχώρηση, όπου εξηγούσαμε ως ελληνική Επανάσταση ότι έπειτα από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς 

υπήρχε μια συσσωρευμένη οργή, ένας άγριος θυμός, ο οποίος ήτανε των αδυνάτων αδύνατο να συγκρατηθεί. 

Ξέρουμε ότι μέσα στην Τρίπολη ο Κολοκοτρώνης και άλλα παλικάρια του προσπάθησαν να συγκρατήσουν την 

ανελέητη σφαγή, γιατί, εκτός όλων των άλλων, ο Κολοκοτρώνης είχε κλείσει συμφωνίες μπέσας με Αρβανίτες  και  

Εβραίους που ζούσαν μέσα στην Τρίπολη. «Μπέσα» σημαίνει προσωπική δέσμευση, που ήταν αυστηρότερη από δέκα 

χιλιάδες γραμμένα κείμενα. Η λέξη «μπέσα» είναι αρβανίτικη, αλλά επικράτησε και στα ελληνικά· είναι απολύτως 

ελληνική πια. Έκανε τις προσπάθειες αυτές στο όνομα της προσωπικής του λεβεντιάς ο Κολοκοτρώνης, καθώς είχε 

εξαιρετικές σχέσεις με Αρβανίτες, είχε συμπολεμήσει με Αρβανίτες, με αυτούς που λέμε «Τουρκαλβανούς», όχι 

τους χριστιανούς Αρβανίτες. 

∆εν είχαν εξισλαμιστεί όλοι οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί που έμειναν χριστιανοί, και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι, 

ήταν αυτοί που συμπολέμησαν με τους Έλληνες, γιατί έτσι κατανοούσαν την Επανάσταση: οι χριστιανοί εναντίον των 

μουσουλμάνων. Επί τέσσερεις αιώνες ή πέντε ή πεντέμισι ο χωρισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν γινόταν 

με βάση τα έθνη (από εδώ οι Τούρκοι, από κει οι Βούλγαροι, οι Έλληνες, οι Αλβανοί)· γινότανε με βάση τη θρησκεία 

(από δω οι μουσουλμάνοι –που δεν είναι μόνο Τούρκοι, μπορεί να είναι και Άραβες μπορεί να είναι και Σαρακηνοί 

μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο– και από κείνη την πλευρά οι χριστιανοί, που οι περισσότεροι στα Βαλκάνια είναι 

χριστιανοί ορθόδοξοι). 

Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, που έλεγα πριν («Της Τούρκισσας») είναι το μοιρολόι της μάνας· το φτιάχνει η Ελληνίδα 

ή ο Έλληνας. Είναι πιθανότερο να το φτιάχνει Ελληνίδα, γιατί η συμμετοχή των Ελληνίδων στη δημιουργία των 

δημοτικών τραγουδιών είναι, περίπου αποδεδειγμένα, πάνω από πενήντα τοις εκατό. Ο Κυριακίδης, που είναι και από 

τα βόρεια μέρη, έλεγε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα ότι «το δημοτικό είναι το βασίλειο της γυναίκας», γιατί η 

γυναίκα θα μοιρολογήσει, η γυναίκα θα νανουρίσει το μωρό, η γυναίκα θα αποχαιρετήσει αυτόν (τον άντρα της) που 

φεύγει για την ξενιτιά. Άρα λοιπόν η γυναίκα έχει τεράστια συμμετοχή στο τραγούδι. Στο συγκεκριμένο, η Ελληνίδα 

δίνει τη φωνή της και το κλάμα της στην Τούρκισσα μάνα, για να μοιρολογήσει τον γιο της που σκοτώνεται. Πρέπει 

να πω εδώ το εξής. Η Ελληνίδα μάνα εκείνης της εποχής (και όποιος Έλληνας ή Ελληνίδα του 19ου αιώνα, όταν 

φτιάχνονταν τα τραγούδια) δεν μπορούσε, φυσικά, να έχει διαβάσει τους «Πέρσες» του Αισχύλου ούτε τις 

«Τρωάδες» του Ευριπίδη ή την «Εκάβη», για να πάρει ένα παράδειγμα ότι τον ξένο πόνο τον συμμεριζόμαστε. Ναι, 

είμαστε οι νικητές, αλλά δεν αλαζονευόμαστε. Σεβόμαστε και τον ξένο πόνο, ας είναι και ο πόνος του εθνικού μας 

αντιπάλου (του Πέρση στην αρχαιότητα, του Τούρκου στους νεότερους αιώνες). Τον πόνο τον συμμεριζόμαστε, ιδίως 

όταν είναι ο πόνος της μάνας για το παιδί της. Το τραγούδι αυτό δείχνει τη μάνα να έχει τα ίδια αισθήματα για το 

παιδί της, την ίδια συμπόνια με την Ελληνίδα, όχι επειδή μιμείται την αρχαιότητα, αλλά επειδή εξ αρχής νιώθει έτσι 

–και αυτό για εμένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. 

Στο δημοτικό τραγούδι «Του ∆ιάκου» –παρότι η Αλαμάνα είναι στο σημείο περίπου όπου βρίσκονταν οι 

Θερμοπύλες και παρότι ο ∆ιάκος πολεμάει και πεθαίνει, έχοντας να αντιμετωπίσει έναν τεράστιο στρατό, όπως ο 

Λεωνίδας– δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε στις Θερμοπύλες ούτε στον Λεωνίδα. Ο συσχετισμός του ∆ιάκου με 

τον Λεωνίδα και της Αλαμάνας με τις Θερμοπύλες αρχίζει να γίνεται από τους ιστορικούς. Πρώτος είναι ο 

Σπυρίδων Τρικούπης, που κάνει αυτή τη συσχέτιση και η οποία σταδιακά επιβάλλεται. Την παίρνει από εκείνον ο 

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης στο ποιητικό δράμα «Θανάσης ∆ιάκος» και την απαθανατίζει.

Νεογράφημα: Αναφέρατε ότι το δημοτικό τραγούδι μάς διδάσκει. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν αφήνει κάποιο 

ηθικό δίδαγμα.

Παντελής Μπουκάλας: Αν κατάλαβα καλά, ρωτάτε αν στα δημοτικά τραγούδια υπάρχει ηθικό δίδαγμα στο τέλος. 

Το ηθικό δίδαγμα συνήθως το βάζουμε στο τέλος της έκθεσης. Τουλάχιστον στις δικές μου δεκαετίες έτσι μας 

έλεγαν. Όχι, το δημοτικό τραγούδι δεν επιδιώκει να διδάξει. ∆εν θέλει να πει «θα κάνεις ετούτο, θα πεθάνεις για 

την πατρίδα κ.τ.ό.». Εξυμνώντας τον ήρωα, εξυμνώντας τον πολεμιστή, σου δείχνει τον δρόμο από μόνο του· δεν σου 

λέει τι να κάνεις, δεν είναι οδηγός ζωής. Είναι υμνητής ζωής, υμνητής καρτερίας, υμνητής λεβεντιάς ή επικριτής της 

δειλίας, χωρίς να σου λέει τι θα κάνεις. ∆εν σου λέει το δημοτικό τραγούδια, για παράδειγμα, «εάν θα αγαπήσεις 

ή δεν θα αγαπήσεις Φράγκο, Εβραίο, Βούλγαρο ή Βουλγαροπούλα ή Τουρκοπούλα». Ιστορεί με τα λόγια του, με τη 

μουσική του· ιστορεί όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν στον βίο, όπως εκτυλίχτηκαν μέσα σε πέντε αιώνες. Η 

πλειονότητα των τραγουδιών δείχνει ηρωίδες που αρνούνται τον γάμο αυτής της εκδοχής, τον διεθνικό, αλλά 

υπάρχουν και τραγούδια που μας δείχνουν καθαρά τον έρωτα για έναν αλλοεθνή ή αλλόθρησκο και δεν τον 

καταδικάζουν. ∆εν έχουν αυτή τη λογική του κατηχητή ή του δασκάλου, που θέλουν να σου πουν τι θα κάνεις στη ζωή

· δεν το κάνουν αυτό. Ο ακροατής τους αποσπά το νόημα ή το ηθικό δίδαγμα μόνος του, αν έχει την όρεξη. ∆εν δίνει 

μασημένη τροφή το δημοτικό τραγούδι. 

Νεογράφημα: Πώς παρουσιάζουν τα δημοτικά τραγούδια τους Τούρκους;

Παντελής Μπουκάλας: Το είπα και πριν. ∆εν παραλείπουν να τιμήσουν τη λεβεντιά τους, όταν υπάρχει λεβεντιά, 

όπως δεν παραλείπουν να δείξουν λεπτομερώς τη βαρβαρότητα ή την πονηρία ή την προδοσία, όπου υπάρχει. Την 

προδοσία την απαθανατίζουν, ειδικά στα κλέφτικα, όταν ο προδότης του καπετάνιου είναι κάποιος κουμπάρος του, 

ομοεθνής και ομόθρησκος. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Το τραγούδι δεν θέλει να λογοκρίνει τίποτα από 

αυτά που βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του ο τραγουδιστής. Αυτά που επιλέγει να τραγουδήσει ο 

ανώνυμος τραγουδιστής είναι η λεβεντιά και ο μαρτυρικός θάνατος. Η λεβεντιά την ώρα της μάχης. ∆εν τον 

ενδιαφέρει τόσο να δείξει τον εχθρό, όσο να δείξει τον δικό του ήρωα μέσα από τη σύγκρουση: πως, και ψυχικά και 

ηθικά, είναι νικητής ο ήρωάς του, ακόμη και αν ηττάται. Τη λέξη «ελευθερία» επίσης δεν θα τη συναντήσουμε συχνά 

στα τραγούδια. Θα τη συναντήσουμε σε άλλου είδους δημοτικά. Για παράδειγμα, αυτά που έφτιαχνε ο Τσοπανάκος, 

που ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής, Πελοποννήσιος, από την ∆ημητσάνα. Τσοπανάκος ήταν το ψευδώνυμό του, το 

παρατσούκλι του. Υπάρχει ένα πουλί που λέγεται «τσοπανάκος», που τραγουδάει γλυκά και τον είχαν ονομάσει και 

αυτόν Τσοπανάκο. Αυτός ήταν με τα παλικάρια του Νικηταρά στη διάρκεια της Επανάστασης. Είχε βγάλει μερικές 

τάξεις σχολείου, οπότε ήξερε και λίγα για τους αρχαίους Έλληνες· και αυτά τα λίγα που ήξερε, τα είχε βάλει στα 

τραγούδια του, τα οποία τα έλεγε στα παλικάρια στο βουνό. Τα παλικάρια τον προστάτευαν γιατί ήταν πολύ 

αδύνατος, ήταν σκυφτός, ήταν καμπούρης, η υγεία του ήταν πάντα πολύ τραυματισμένη. Τα τραγούδια του τα 

τραγουδάγανε ακόμα και αν δεν καταλαβαίνανε ποιος είναι ο Θεμιστοκλής. Ο Τσοπανάκος πέθανε το 1825, 

δηλαδή δεν την πρόλαβε την ελευθερία.

Νεογράφημα: Συνέβαλαν τα δημοτικά τραγούδια στον φιλελληνισμό;

Παντελής Μπουκάλας: Συνέβαλαν πολύ! Θα πω το εξής σημαντικό: Η πρώτη έκδοση δημοτικών τραγουδιών έγινε 

έξω από την Ελλάδα το 1824-1825, όταν ο νεοελληνιστής Κλωντ Φωριέλ (Claude Fauriel) εξέδωσε στο Παρίσι τα 

τραγούδια που είχε συγκεντρώσει μέχρι τότε. Αρκετά από αυτά του τα είχε δώσει ο Αδαμάντιος Κοραής και τον 

ευχαριστεί στον πρόλογό του. Ήταν τότε ο Κοραής γιατρός στο Παρίσι, (λόγιος, διαφωτιστής, «∆άσκαλος του 

Γένους», όπως λέμε), ο οποίος –παρόλο που δεν αγαπούσε τα δημοτικά τραγούδια– τα συγκέντρωνε. Συγκεκριμένα, 

τα συγκέντρωναν φίλοι του και αυτός τα προωθούσε. Για αυτό αρκετά από αυτά ο Κοραής τα είχε δώσει στον 

Φωριέλ. Η έκδοση αυτή έγινε στο Παρίσι, σε μια εποχή που, εξαιτίας των εμφυλίων πολέμων των Ελλήνων, οι 

φιλέλληνες είχαν αρχίσει να αποστασιοποιούνται και να κάνουν αρνητικές σκέψεις για εμάς, για τους νεότερους 

Έλληνες. Χάρις και στα εκτενέστατα προλεγόμενα του Φωριέλ –ο οποίος, παρεμπιπτόντως, δεν ήρθε ποτέ στην 

Ελλάδα, δεν τα είχε συγκεντρώσει ο ίδιος με αυτοψία εδώ αυτά τα τραγούδια– είπε προς τους λογίους της Ευρώπης, 

και μάλιστα με επιθετικό τόνο: «∆είτε, αυτός ο λαός ξέρει να δημιουργεί τόσο σπουδαία ποίηση! Άρα για να 

δημιουργεί μια τόσο σπουδαία ποίηση, δεν είναι τόσο παρακατιανός, όσο εσείς νομίζετε». Μέχρι τότε οι 

περισσότεροι Ευρωπαίοι λόγιοι πίστευαν ότι οι Νεοέλληνες στέκονται πολύ πιο χαμηλά από τους προγόνους τους 

και είναι περίπου βάρβαροι. «Αν φτιάχνει αυτός ο λαός τέτοια ποίηση, αξίζει να τον βοηθήσετε να κατακτήσει την 

ελευθερία του όχι μόνο εν ονόματι των αρχαίων προγόνων του, αλλά και για τη δική του αξία, την τωρινή αξία!». Το 

είδαν αυτό πολλοί λόγιοι και τα τραγούδια μεταφράστηκαν αμέσως σε τέσσερεις-πέντε κρίσιμες ευρωπαϊκές 

γλώσσες. Στα Γερμανικά, ορισμένα κλέφτικα τα μετέφρασε ο Γκαίτε και άλλα ο Βίλχελμ Μύλλερ (ένας ενθουσιώδης 

φιλέλληνας, σπουδαίος ποιητής, Γερμανός που δυστυχώς πέθανε μικρός στην ηλικία των τριάντα περίπου). 

Μεταφράστηκαν επίσης στα Αγγλικά, στα Ιταλικά, στα Ρωσικά και αναζωπύρωσαν το φιλελληνικό κίνημα. Είδαμε, 

μετά την έκδοση των δημοτικών τραγουδιών, ότι οι όμιλοι των φιλελλήνων άρχισαν να δραστηριοποιούνται πάλι, 

να ξαναφτιάχνουν βάζα με ελληνικές παραστάσεις (για παράδειγμα, με μια νησιώτισσα πάνω), να γίνονται έρανοι. 

Οι ζωγράφοι κινητοποιούνται πάλι. Η γνώμη μου είναι ότι ήταν αρκετά σημαντική η έκδοση αυτή· μαζί με την Έξοδο 

του Μεσολογγίου, που πράγματι έπεισε τους Ευρωπαίους ότι ως λαός αξίζουμε την ελευθερία μας. Αυτά τα δύο 

γεγονότα λειτούργησαν καθοριστικά για την κατάκτηση της ελευθερίας μας και τη δημιουργία του νεοελληνικού 

κράτους. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η συμβολή της έκδοσης των δημοτικών τραγουδιών και την έχουν ήδη 

επισημάνει από παλιά. 

Νεογράφημα: Οι πρωταγωνιστές του 1821 συνέθεταν οι ίδιοι τα δημοτικά τραγούδια; Κατά πόσο ευσταθεί αυτό και 

πώς συνυπάρχει ο ρόλος του πολεμιστή με αυτόν του ποιητή;

Παντελής Μπουκάλας: Χάρις στον Βλαχογιάννη έχουν σωθεί τέσσερα-πέντε δημοτικά τραγούδια που είχε 

φτιάξει ο Μακρυγιάννης. Ξέρουμε επίσης ότι ο Κολοκοτρώνης είχε φτιάξει ένα, επειδή το χρειάστηκε σε μια 

συγκεκριμένη περίσταση, για να εμψυχώσει τα παλικάρια του. Προεπαναστατική περίοδος, ψηλά στα βουνά της 

Πελοποννήσου, Πάσχα, και περνάει το τουρκικό στράτευμα των δύο χιλιάδων στρατιωτών και σέρνει πολλούς 

αιχμαλώτους Έλληνες. Έχει διασωθεί η αφήγηση του ίδιου του Κολοκοτρώνη, ο οποίος παρότρυνε τα παλικάρια 

του πρώτα σε πεζό λόγο και έπειτα έφτιαξε και τραγούδι. Αυτό που έκανε ήταν να πάρει ένα παλαιότερο τραγούδι 

και να το προσαρμόσει στην περίσταση: «Καλά τρώμε και πίνουμε και σιγοτραγουδάμε δεν κάνουμε και ένα καλό 

για την ψυχή μας»; Πράγματι ήταν αποτελεσματική η ομιλία του και το τραγούδι του και σε αυτό συνέβαλε και το 

γεγονός ότι ήταν Πάσχα. Τέλος επιτέθηκαν στους Τούρκους, παρότι ήταν μόλις ογδόντα, και κατάφεραν να 

ελευθερώσουν τους αιχμαλώτους Έλληνες, με μόνο ένα θύμα από την πλευρά των Ελλήνων, συγκεκριμένα έναν 

ξάδελφο του Κολοκοτρώνη. Αυτό ήταν το μοναδικό που χρειάστηκε να φτιάξει ο Κολοκοτρώνης και πράγματι ήταν 

αποτελεσματικό. ∆εν είναι πολλοί οι καπεταναίοι που φτιάχνουν δημοτικά τραγούδια. Κάποιος ακόμα που 

γνωρίζουμε, είναι ο Θεοδωράκης Γρίβας και μάλιστα είναι και ο μόνος που ξέρουμε ότι το κατέγραψε κάποια 

στιγμή, όταν πια ελευθερωθήκαμε. Έτσι πήγε και το έδωσε σε έναν γερμανό καθηγητή στο πανεπιστήμιο Αθηνών, 

γύρω στο 1840-1850, που με τη σειρά του το έδωσε στο γαμπρό του, τον Πάσοβ, ο οποίος το εξέδωσε το 

1860. Ήταν μια αρκετά μεγάλη ανθολογία, γιατί συνάθροισε όλα τα προηγούμενα τραγούδια μαζί με αυτά που 

του έδωσε ο πεθερός του. Με αυτή την έκδοση του Πάσοβ άρχισαν οι έλληνες λόγιοι να σκέφτονται λίγο πιο 

σοβαρά τι σημαίνει δημοτικό τραγούδι.

Νεογράφημα: Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι υπάρχουν τόσο λίγα επίθετα στα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Γενικά η γλώσσα των δημοτικών τραγουδιών είναι η απλούστερη δυνατή. Είναι επινοητική. 

Επινοεί λέξεις, ρήματα, επίθετα, όταν τα χρειάζεται, κυρίως στα μοιρολόγια και στα ερωτικά. Η οικονομία και η 

λιτότητα είναι το κύριο γνώρισμά της. Το ότι κάνει πολύ μικρή χρήση των επιθέτων έχει παρατηρηθεί από έναν 

από τους σπουδαιότερους μελετητές του δημοτικού τραγουδιού, τον Γιάννη Αποστολάκη. Ήταν λόγιος του 

Μεσοπολέμου και ξάδελφος του Νικολάου Πολίτη.

Αλέξης Αλεξίου: Ήταν και καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ένας από τους ιδρυτές του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το1926.

Παντελής Μπουκάλας: Έλεγαν πως ήταν λίγο δύστροπος, εκτιμούσε μόνο την ποίηση του Σολωμού και τα 

δημοτικά τραγούδια· τίποτε άλλο! Ούτε τον Παλαμά τον θεωρούσε σοβαρό ποιητή, αξιόλογο, ούτε τον Καβάφη. 

Ήταν αρκετά της υπερβολής ως προς αυτό. Έχει παρατηρηθεί ότι τα δημοτικά τραγούδια οδηγούν την αφήγησή 

τους με όχημα το ρήμα. Στο ρήμα και το όνομα, σε αυτά τα δύο εστιάζουν· τα επιρρήματα και τα επίθετα 

πλεονάζουν. Ο λαϊκός τραγουδιστής κάνει πράξη αυτό που έλεγε ο Εμπειρίκος σε ένα ποίημά του, για τα επίθετα: 

«θετά παιδιά της μορφώσεως και του διακοσμημένου ψεύδους»· δηλαδή στολίδια της ψευτιάς. Πράγματι, όταν 

μας ζητάνε στις εκθέσεις να προσθέσουμε πολλά φιλολογικά στοιχεία και αρχίζουμε και βάζουμε πολλά επίθετα 

για να μεγαλώσει η έκθεση, τότε αρχίζουμε και ψευτίζουμε.

Νεογράφημα: Πώς συνεχίζεται το ιστορικό δημοτικό τραγούδι μετά την Επανάσταση; 

Παντελής Μπουκάλας: Με την Επανάσταση δεν ελευθερώθηκε όλη η πατρίδα· το ξέρουμε. Μείνανε πολλά 

τμήματά της υπό τον τουρκικό ζυγό. Σε κάποια από τα μέρη αυτά, σχεδόν σε όλα τα μέρη αυτά, το δημοτικό 

τραγούδι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνεχίστηκε. Βλέπουμε στην Ήπειρο το παράπονο του δημοτικού 

τραγουδιού, που η Ήπειρος δεν συμπεριελήφθη στην ελεύθερη Ελλάδα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις στην Κρήτη 

που συνεχίζεται η παραγωγή δημοτικών τραγουδιών. Είναι τα λεγόμενα «ηρωικά άσματα», τα οποία ιστορούν τις 

αλλεπάλληλες επαναστάσεις, εξεγέρσεις του κρητικού πληθυσμού εναντίον των κατακτητών τους. Σιγά σιγά στην 

Κρήτη αρχίζει να εμφανίζεται ο επώνυμος τραγουδιστής. Τα κρητικά τραγούδια –που λέγονται και «ρίμες»– είναι 

εκτενέστατα, δεν είναι σύντομα, όπως είναι τα περισσότερα κλέφτικα. Άρα, εκεί αρχίζουμε να υποθέτουμε πως 

υπάρχει κάποιος προσωπικός τραγουδιστής, ποιητής, δημιουργός, στιχουργός, όπως και τον πούμε, ο οποίος 

χρησιμοποιεί πια και χαρτί, δηλαδή γράφει κιόλας. Γιατί δεν είναι εύκολο να φτιάξεις τριακόσιους στίχους χωρίς 

χαρτί, σε μία εποχή που ο προφορικός πολιτισμός αρχίζει πια να υποχωρεί. Και στον εικοστό αιώνα υπάρχουν 

δημοτικά. Καταρχάς τα λεγόμενα «ληστρικά» τραγούδια, που εξυμνούσαν παλικαριές των ληστών. Οι ληστές τι ήταν; 

Κάποιοι από τους προηγούμενους αρματολούς και τους κλέφτες, τους πολεμιστές του ‘21, που δεν βρήκαν τρόπο 

να βιοποριστούν (ίσως διότι δεν τους έδωσαν τους αγρούς που τους είχαν υποσχεθεί, για να τους καλλιεργήσουν). 

Θα έχετε ακούσει του Νταβέλη ή την Μαρία την Πενταγιώτισσα. Το «και στης Μαρίας την ποδιά σφάζονται 

παλικάρια» είναι ληστρικό τραγούδι. Η Μαρία Πενταγιώτισσα ήταν η πρώτη Ελληνίδα που τόλμησε να μπει στην 

Εκκλησία χωρίς μαντίλα. Καταλαβαίνετε πώς την αντιμετωπίσανε στη γενιά της…

Νεογράφημα: Στις ισλαμικές χώρες δεν έχει γίνει ακόμα αυτό.

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν έχει γίνει ακόμα, ναι, γιατί ο Ισλαμισμός έχει πέντε αιώνες καθυστέρηση από τον 

Χριστιανισμό.

Νεογράφημα: Και στις σλαβικές…

Παντελής Μπουκάλας: Και στις σλαβικές, ναι. Και στα χωριά μας επίσης. Τα ληστρικά τραγούδια, λοιπόν, 

βασίστηκαν στα παλαιότερα κλέφτικα και προσάρμοσαν τα ονόματα, τις πράξεις, τα επεισόδια, τον ήρωα. 

Φτιάχτηκαν, επίσης, κάποια για τον θάνατο του Παύλου Μελά. Φτιάχτηκαν κάποια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 

και, κυρίως, με τη Μικρασιατική Καταστροφή, που ήταν κυρίως μοιρολόγια Μανιάτικα. Την εποχή που όλος ο 

υπόλοιπος λαός πίστευε στον Βενιζέλο σαν θεό, οι Μανιάτισσες κλαίγαν τα παλικάρια τους και καταριόταν τον 

Βενιζέλο, γιατί χάναν τα παιδιά τους στον πόλεμο. Το αίσθημα της μάνας δεν λογοκρίνεται εύκολα. Στη διάρκεια 

της γερμανικής Κατοχής, έχουμε μία αναζωπύρωση του δημοτικού τραγουδιού στα βουνά. Ο βίος των εξεγερμένων 

εναντίον των Γερμανών έχει την παραλληλία του με τον βίο των κλεφτών και, εκτός από τα καινούργια τραγούδια 

που φτιάχνονται, ξανατραγουδιούνται τα παλιά κλέφτικα. Φτιάχτηκαν, επίσης, τραγούδια της Κατοχής, που έχουν 

καταγραφεί και έχουν εκδοθεί. Όπως φτιάχτηκαν τραγούδια σατιρικά για το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της 

Κατοχής –το πρώτο ήταν η έλλειψη της ελευθερίας– την πείνα, δηλαδή, που σε πολλά σημεία έφτασε σε επίπεδα 

πείνας του πολιορκημένου Μεσολογγίου. Υπάρχουν, λοιπόν, χαριτωμένα, σατιρικά δημοτικά, που φτιάχτηκαν στη 

Νάξο, στην Κάρπαθο, γενικά στα νησιά του Αιγαίου, που περάσαν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και ανακούφιζαν 

τον πόνο τους και τον καημό τους με σατιρικούς στίχους για την πείνα. Έχουν εκδοθεί ένα-δύο βιβλία, που 

περιέχουν τα τραγούδια των επόμενων από την Επανάσταση του ’21 εθνικών αγώνων. Είχαν εκδοθεί και τα 

δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες στα βουνά της Αλβανίας. 

Εδώ κάτι ακόμα να προσθέσω, που είναι εξαιρετικό και είναι και σπανιότατο: δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες 

πολεμιστές του ‘40 φτιάχθηκαν και από τους Αλβανούς, στην αλβανική γλώσσα και όχι σε δεκαπεντασύλλαβο, 

γιατί τα δημοτικά των Αλβανών και άλλων Βαλκανικών χωρών είναι οκτασύλλαβα και όχι δεκαπεντασύλλαβα. Οι 

Αλβανοί είχαν ξαναφτιάξει δημοτικά για να τιμήσουν τον αγώνα των Ελλήνων, πάλι στη δική τους γλώσσα, το 

1821. Υπάρχουν τραγούδια για το Μεσολόγγι, για τον Μπότσαρη, για τον Κανάρη, για την καταστροφή της Χίου. 

Είναι σπάνιο ένας λαός να τραγουδάει στη δική του γλώσσα, τα τραγούδια του διπλανού του, με τον οποίο μάλιστα 

δεν έχει ιδιαίτερα φιλική σχέση…

Νεογράφημα: Πώς νιώθετε τη σχέση του σημερινού Έλληνα με το δημοτικό τραγούδι; Εκτιμά και αντιλαμβάνεται 

την αξία του; 

Παντελής Μπουκάλας: Κάποιο κομμάτι του κόσμου την αντιλαμβάνεται, γιατί την έχει ζήσει· γιατί δεν μπορεί να 

νιώσει το πανηγύρι του και τον γάμο του, χωρίς να χορέψει δημοτικά τραγούδια. Μπορεί να αρχίσει με ζεϊμπέκικα, 

αλλά θα καταλήξει με δημοτικά. Ένα άλλο κομμάτι, οι νεότερες γενιές, προφανώς και βρίσκονται μακριά. Υπήρξε 

και ένα κακό που συνέβη εις βάρος των δημοτικών τραγουδιών: Η παρεμβολή της Χούντας, η οποία μαγάρισε το 

δημοτικό τραγούδι με κάποια ψευτοτράγουδα που έφτιαξε τότε, που υμνούσαν τους συνταγματάρχες. Και έτσι 

πολύς κόσμος, πάρα πολύς, ένιωσε μία αποστροφή προς το δημοτικό· την ίδια αποστροφή που ένιωσε και προς 

τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, επειδή και αυτός υπέστη καπήλευση από την Χούντα. Εκείνο που έχω δει γυρνώντας 

σε πολλά μέρη της Ελλάδας, εξαιτίας των βιβλίων που έχω βγάλει για το δημοτικό, είναι ότι υπάρχουν νέες γενιές 

που έχουν μάθει τα μουσικά όργανα στα μουσικά γυμνάσια και τα λύκεια και τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρουν 

να τραγουδάνε πια και να παίζουν όλο και πιο δύσκολα όργανα, όλο και πιο απωθημένα μέχρι και ασκομαντούρα!

Νεογράφημα: Πως το είπατε;

Παντελής Μπουκάλας: «Ασκομαντούρα», είναι χιώτικη, νησιώτικη λέξη. Βλέπω, λοιπόν τις νέες γενιές, τα νέα 

συγκροτήματα, τις νέες μουσικές παρέες, που βγάζουν δίσκους τραγουδώντας δημοτικά. Λίγο πειραγμένα, 

βεβαίως, μα δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Υπάρχουν οι Thrax Punks, που παίζουν θρακιώτικα, οι Villagers που 

παίζουν ηπειρώτικα, οι Χαΐνηδες που τραγουδάν κρητικά. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και εμφανίζονται όλο και 

νεότεροι. ∆εν ντρέπονται, έχει αποενοχοποιηθεί η σχέση με το δημοτικό τραγούδι, δεν θεωρείται κάτι το... 

«βλάχικο», όπως λέγανε, το απολίτιστο ή το μισοπολιτισμένο. Πρέπει να τα αγαπάμε χωρίς να τα υποτιμάμε.

Νεογράφημα: Πότε και πώς ξεκινήσατε την ενασχόληση σας με τα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Όταν γεννήθηκα! Το πρώτο μου γραπτό, όμως, για τα δημοτικά τραγούδια είναι του 

1992, δηλαδή πριν από τριάντα χρόνια. Όταν πάντως ξεκίνησα να γράφω αυτήν τη σειρά για το δημοτικό 

τραγούδι, δεν ήμουν καθόλου έτοιμος… ∆εν υποψιαζόμουνα ότι, όταν τελειώσει, θα είναι δέκα τόμοι τουλάχιστον. 

Κάθε φορά που το λέω τρομάζω, γιατί είναι ένας τεράστιος κόπος αλλά και μία τεράστια απόλαυση! Οπότε, όσο 

ζω, το συνεχίζω. Έχει τριάντα χρόνια τουλάχιστον αυτή η γραπτή σχέση, γιατί στο προφορικό επίπεδο υπήρχε 

σχέση και από πριν· έγινε γραπτή εδώ και τριάντα χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα έγραφα σε εφημερίδες και 

περιοδικά ή μιλούσα σε συνέδρια για το δημοτικό τραγούδι. Κάποια στιγμή αποφάσισα να τα βάλω κάτω. Ξεκίνησα 

για έναν-δύο τόμους και αυγατίσαμε στη διαδρομή. Φέτος θα βγει ένα δίτομο, μάλλον, έργο μου για τα δημοτικά 

τραγούδια, η διδακτορική μου διατριβή.

Νεογράφημα: Σε ποιο πανεπιστήμιο την κάνατε;

Παντελής Μπουκάλας: Στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Νεογράφημα: Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο δημοτικό τραγούδι;

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν μπορώ να πω ένα, θα πω δύο: «Το μοιρολόι της Τούρκισας», που ανέφερα και 

προηγουμένως, και το «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα», για τη δική του ασύλληπτη δύναμη· θα το έχετε ακούσει 

τραγουδημένο. Επειδή δεν είχε σωθεί η μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού, έχει τραγουδηθεί με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους· όλοι καλοί είναι! 

Νεογράφημα: Είστε ποιητής, ερευνητής, δημοσιογράφος, μεταφραστής. Αν, όμως, έπρεπε έναν μόνο τίτλο να 

βάλετε δίπλα στο όνομα σας ποια από όλες αυτές τις ιδιότητες θα επιλέγατε; 

Παντελής Μπουκάλας: Γραφιάς, που τα πιάνει όλα. Ή... αποτυχημένος οδοντίατρος! 

Νεογράφημα: Γιατί επιλέξατε την Οδοντιατρική; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν τη διάλεξα, με διάλεξε. Είχα περάσει στην Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης, αλλά 

κατέβηκα στην Αθήνα. Ήταν δύσκολο να μείνω και οικονομικά και ερωτικά.

Νεογράφημα: Τι σας οδήγησε στη γραφή; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν ξέρω. Στην τρίτη γυμνασίου έγραφα στιχάκια Μ’ άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω. Η 

γραφή ξεκινά από το διάβασμα. Εάν δεν διαβάσεις, δεν θα σου ‘ρθει η γραφή· εκτός και αν συναντήσεις τις 

Μούσες, όπως ο Ησίοδος στα βουνά, τότε που η Μούσα ήταν αγροδίαιτος. Ο Ησίοδος συνάντησε τις Μούσες 

βοσκώντας τα πρόβατα του στον Ελικώνα, ο Αισχύλος συνάντησε τον ∆ιόνυσο σε ένα αμπέλι έξω από την Αθηνά, 

αλλά αυτά, δυστυχώς, σταματήσανε!

 Αλέξης Αλεξίου: Λέω στα παιδιά πως όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, θέλουν και να παίξουν· πως όσοι αγαπούν 

το μπάσκετ και βλέπουν μια πορτοκαλί μπάλα, θέλουν να την πάρουν και να τη σουτάρουν στο καλάθι. Έτσι και 

όσοι αγαπούν το διάβασμα, θέλουν κάποια στιγμή να γράψουν κιόλας κάτι. 

Παντελής Μπουκάλας: Κι εγώ αγαπούσα το ποδόσφαιρο, αλλά τραυματίστηκα νωρίς και δεν μπόρεσα να 

συνεχίσω… Ξέρουμε πως πολλοί ποιητές γράφουν την ώρα που διαβάζουν ή λίγο μετά. Ο κατεξοχήν ποιητής που 

ξέρουμε ότι έγραφε καθώς διάβαζε, ήταν ο Καβάφης. Στον «Καισαρίωνα» βλέπουμε πως δημιουργεί τα ποιήματά 

του, συχνά ξεσκονίζοντας τον Πλούταρχο. Συμβαίνει και με άλλους ποιητές: Όταν βλέπεις τη σύλληψη ενός 

βαθύτατου νοήματος με πέντε λέξεις ή μιας όμορφης ιδέας, μπαίνεις στον πειρασμό, γίνεσαι μιμητής και καμία 

φορά γράφεις και καλό ποίημα. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουκάλα!

Παντελής Μπουκάλας: Εγώ σας ευχαριστώ! Έχω μεγάλη χαρά, κάθε φορά που μιλώ με παιδιά σε σχολεία.
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Ο ήλιος έπαιζε ανέμελα κρυφτό με τα σύννεφα στην πόλη του Μεσολογγίου και ο ουρανός είχε πάρει ένα 

ρόδινο χρώμα που θύμιζε μία ηλιοκαμένη, καλοκαιριάτικη σκεπή. Οι συνήθως ζωντανές, κατακόκκινες 

παπαρούνες είχαν μαραζώσει, καθώς η δυστυχία και η αγωνία των ανθρώπων ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά στη 

ζωή τους, και το κελάηδισμα ενός πουλιού ήταν πλέον ακριβοθώρητο. Νεκρική σιγή, βουρκωμένα μάτια, ανήσυχα 

βλέμματα, ταραγμένες ψυχές. Τα φωτεινά χαμόγελα, πλέον, έσβηναν και υποτάσσονταν σε με μία ψυχρή ριπή 

ανέμου, η οποία έκανε την καθημερινή της επιθεώρηση στα γραφικά στενάκια της πόλης. Το προαύλιο της 

εκκλησίας είχε γεμίσει πια, καθώς η ώρα της ηρωικής εξόδου όλο και πλησίαζε. Ακόμα και οι δείκτες των 

ρολογιών έμοιαζαν να έχουν παγώσει. Μία χούφτα ανθρώπων ήταν έτοιμη να αντισταθεί σε μία ολόκληρη 

αυτοκρατορία. 

Αποκαμωμένοι αγωνιστές πλαγιασμένοι παντού. Ήταν τα χρόνια και οι συνθήκες που τους λύγιζαν, ήταν οι 

ασθένειες που τους περιόριζαν, ήταν όμως και οι αναμνήσεις που αποτελούσαν αστείρευτη πηγή ψυχικών 

αποθεμάτων. Λίγο πιο αριστερά, δάκρυα κυλούσανε στα χλωμά μάγουλα μιας ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία 

έχει εγκλωβίσει στην παλάμη της το χέρι του οκτάχρονου εγγονού της. Στο πρόσωπο του μικρού παιδιού 

μπορούσαν να αποτυπωθούν τα συναισθήματα όλων των Μεσολογγιτών. ∆εν ήταν τα γαλανά κρυστάλλινα μάτια 

του, αλλά η αθωότητά του που φανέρωνε την άθλια αντανάκλαση της πόλης. Βιώματα, αναμνήσεις, αγκαλιές, 

δάκρυα χαράς και λύπης, η ανάσα της ελευθερίας και του θανάτου βρίσκονταν όλα κλεισμένα στα τείχη του 

πολιορκημένου Μεσολογγίου, το οποίο –καλώς ή κακώς– οι κάτοικοι του θα έπρεπε να εγκαταλείψουν. Φαινόταν 

δύσκολη και επώδυνη η απαγκίστρωση των ανθρώπων του από την ίδια τους τη ζωή. ∆εξιά, ένας νεαρός Ελβετός 

κρατούσε κάποιες τελευταίες σημειώσεις. Μετά βίας μπορούσε να σηκώσει το ξύλινο μολύβι. Η δίψα, οι 

ασθένειες και μία πληγή στον ώμο δυσχεραίναν τη ζωή του. Αριστερά αποδεκατισμένες οικογένειες και ό,τι ζώα 

είχαν απομείνει. Και πάνω ο Παντοδύναμος, στον οποίον οι κάτοικοι προσεύχονταν να τους δικαιώσει. 

Είχαν περάσει ώρες, μέρες, μήνες που οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» επιβίωναν, με την πείνα να στέκεται δίπλα 

τους και να τους ψιθυρίζει ύπουλα στο αυτί ότι δεν θα τα καταφέρουν, και τώρα το μόνο που περίμεναν ήταν να 

νυχτώσει. Μία ξύλινη γέφυρα χώριζε το τείχος της Ιεράς Πόλεως από τα οθωμανικά στρατεύματα, τη ζωή από 

τον θάνατο, την ελευθερία από τη σκλαβιά, το θεϊκό από το ανθρώπινο, το φως από το σκοτάδι, τον γαλανόλευκο 

σταυρό από την ερυθρόλευκη ημισέληνο.

Είχε φτάσει εκείνη η στιγμή, που το μαγνητικό πεδίο της κρυστάλλινης θάλασσας, τραβούσε ολοένα και πιο 

επίμονα προς το μέρος του τον φλεγόμενο αστέρα, ο οποίος είχε αρχίσει να μοιράζεται τα μυστικά του με το 

απέραντο γαλάζιο. Ο ουρανός είχε εξαφανιστεί και το μόνο που φαινόταν, ήταν ένα κερί που σιγοέκαιγε στο 

εσωτερικό της πετρόχτιστης εκκλησίας· μία ελπίδα που δεν θα έσβηνε ποτέ. Τη σιωπή τότε, διέκοψε μια φωνή 

κοφτή, τρεμάμενη, ανήσυχη που κάλεσε τους πολίτες να ανασυνταχτούν. Καιρός για σκέψη δεν είχε απομείνει, 

καθώς πλέον η ζωή είχε διφορούμενη έννοια. Στο κέντρο της πλακόστρωτης πλατείας στεκόταν ένας 

ταλαιπωρημένος στρατηγός, ο οποίος έδινε εντολές στους πολεμιστές αλλά και στον άμαχο πληθυσμό να 

συγκροτηθεί και να συμπυκνωθεί, ώστε να αποφευχθούν οι απώλειες, όσο ήταν αυτό δυνατό. Μπροστά στη 

γραμμή, που έμοιαζε με παρέλασης, τοποθετήθηκαν οι θαρραλέοι ένοπλοι υπερασπιστές και λίγο πιο πίσω τα 

γυναικόπαιδα και οι ηλικιωμένοι. Η εικόνα αποπνικτική. ∆εν μπορούσες να πάρεις ανάσα, σαν κομμάτια του ίδιου 

παζλ, τα οποία ήταν πιεσμένα και δεν μπορούσαν να ενωθούν. Η πύλη άνοιξε! Όσοι είχαν τη δυνατότητα έκαναν 

τον σταυρό τους, φίλησαν τις πέτρες που τους συντρόφευαν τους τελευταίους χρόνους και με γοργά, αλλά και 

συνάμα αθόρυβα, βήματα ένα πλήθος ανθρώπων ενωμένο αφέθηκε ελεύθερο. Εικόνες χειμάρρου, μόνο που 

αυτή τη φορά η βροχή είχε προκληθεί από τη δίψα για ελευθερία. 

Το ποτάμι αυτό στον δρόμο του ήταν προγραμματισμένο να περάσει και από την περιοχή, όπου είχαν 

στρατοπεδεύσει τα οθωμανικά στρατεύματα. Έμοιαζε με κίνηση απελπισίας, αλλά είχαν στενέψει πλέον τα 

περιθώρια, όσο ο οθωμανικός κλοιός εμπόδιζε κάθε δυνατή είσοδο για ανεφοδιασμό.

Η αυξημένη κίνηση, υπό το θολό από τα σύννεφα φως του φεγγαριού, κάποια στιγμή έγινε αντιληπτή από τους 

Τούρκους. Μια οχλοβοή δημιουργήθηκε. Κανονιές, οι οπλές των αλόγων να σκάβουν το χώμα στην προσπάθειά 

τους να κρατηθούν όρθια, και οι κραυγές των ανθρώπων ήταν πλέον ό,τι μπορούσε να ακουστεί, ενώ δεν 

άργησαν να πέφτουν νεκρά τα πρώτα σώματα. Η κλαγγή των αιματοβαμμένων σπαθιών και οι κραυγές των 

πληγωμένων ανθρώπων έκαναν τα άστρα να βγουν από την κρυψώνα τους. Οι άντρες είχαν ξεκρεμάσει από 

τους ώμους τα γιαταγάνια και έπεφταν ένας-ένας για την πατρίδα που ξεψυχούσε. Ένας πύρινος μανδύας 

σκέπασε το λίθινο τείχος και η εγκαταλελειμμένη πόλη του Μεσολογγίου τυλίχτηκε στις φλόγες, 

μεταμορφώνοντας τη νύχτα σε μέρα μόλις σε λίγα δευτερόλεπτα… Οι αναμνήσεις πέθαιναν σπαρταρώντας, μαζί 

τους και οι αγωνιστές της Ιεράς Πόλης. Παρόλα αυτά κάποιες ψυχές παρέμεναν ζωντανές. Ο θάνατος δεν έκανε 

διακρίσεις! Οθωμανοί και Έλληνες άφηναν την τελευταία τους ανάσα και πλάγιαζαν μαζί. Τουρκικά βόλια 

πετύχαιναν γαλανόλευκες καρδιές, οι οποίες πριν φύγουν μεταλαμπάδευαν τον πόθο τους για ελευθερία στο 

υγρό έδαφος.

Λίγο αριστερά από το πεδίο της μάχης, στο βαμμένο με αίμα χώμα, είχε πλαγιάσει η υπερήλικη γυναίκα με τον 

εγγονό της. Ο κορμός ενός πλατανιού, προσπαθούσε να δώσει στήριγμα στην πλάτη της, όσο η ίδια 

προσπαθούσε να καλύψει το μικρό αγόρι από τα εχθρικά πυρά, που πλέον ήταν ευδιάκριτα και μοιάζανε με 

φλεγόμενα πεφταστέρια. ∆άκρυα ξέπλεναν το γεμάτο στάχτη πρόσωπο της γυναίκας, καθώς σταματούσαν σε 

κάθε βαθούλωμα. Μια πληγή στο στέρνο της έκανε την καρδιά της να χτυπά όλο και πιο δυνατά. Ήταν πλέον 

βέβαιο ότι θα αντίκρυζε σύντομα έναν άλλο κόσμο, παρά τις αλλεπάλληλες, γεμάτες ταραχή, προσπάθειες του 

μικρού παιδιού να τη σώσει.

Όταν το δάκρυ πλέον είχε εξαντληθεί, γύρισα την πλάτη μου. ∆εν άντεχα να βλέπω τα παιδικά μου χρόνια να 

πεθαίνουν μέσα στο πύρινο φρούριο και ύστερα να ανεβαίνουν ψηλά στον ουρανό, με μόνο συνοδοιπόρο τους 

τον δυσδιάκριτο καπνό. Ένας διάλογος σημάδεψε εκείνη την ημέρα και ήταν προσωποποιημένη η ελπίδα μέσα 

στην απελπισία. Το μόνο που άκουγα, ήταν η παιδική φωνή τρομοκρατημένη να λέει:

_ «Γιαγιά, σήκω θα τα καταφέρεις. ∆εν θέλω να σε αφήσω εδώ. Μου υποσχέθηκες ότι θα δούμε μαζί την κυρία 

Ελευθερία. Μην με αφήνεις!». 

Η ηλικιωμένη γυναίκα ίσα που ακουγόταν μέσα στους ανυπόφερτους θορύβους της στιγμής, μα τα λόγια της 

άγγιζαν ακόμα και τα αποτελειωμένα σώματα που βρίσκονταν γαλήνια πεσμένα δίπλα τους. Η πολύπαθη γυναίκα 

άνοιξε τα στενά της χείλη και άφησε τα λόγια της να πετάξουν σαν πουλιά: 

_ «Μην ξεχάσεις ποτέ να φεύγεις με το κεφάλι ψηλά, να κλείνεις κάθε κεφάλαιο της ζωής σου χαμογελώντας. 

Γιατί εσύ ένιωσες, δεν κρύφτηκες· γιατί εσύ ό,τι είχες να δώσεις το έδωσες. Και γιατί πολύ απλά σε περιμένουν 

άλλα καλύτερα, που, μόνο όταν φύγεις, θα τα ανακαλύψεις. Οι αδύναμοι πάντα φωνάζουν και καυχιούνται, παιδί 

μου, οι δυνατοί σωπαίνουν και προχωρούν. Φύγε και άσε με εμένα...». 

Το κουράγιο βρέθηκε και η απάντηση ίσα που πρόλαβε να ακουστεί: 

_ «Και εσύ γιαγιά, δεν θα είσαι μαζί μου; Θα μείνω μόνος; Ποιος θα μου λέει ιστορίες; Ποιος θα με καθησυχάζει 

και θα με εμψυχώνει;», είπε το παιδί και δεν άντεξε. 

_ «Θα είμαι πίσω σου. Θα γυρνάς, δεν θα με βλέπεις, αλλά θα με αισθάνεσαι. ∆εν θα μιλάω, αλλά θα με ακούς. 

Θα σε στηρίζω με τον τρόπο που μου έχεις μάθει και μόνο εσύ ξέρεις. Προχώρα μπροστά και μην εξαρτάσαι από 

κανέναν και από τίποτα. Η εξάρτηση από το παρελθόν, όσο ανακουφιστική και αν είναι, το μόνο που κάνει είναι να 

κομματιάζει το μέλλον. Μπορεί εγώ να φύγω, αλλά η αγάπη είναι σαν τα αστέρια. Ποτέ δεν πεθαίνει και πάντα 

φωτίζει. Σε αγαπώ, παιδί μου, και μην το ξεχάσεις!», είπε η γυναίκα και, πριν κλείσει τα μάτια της, το μόνο που 

πρόλαβε να ακούσει, ήταν το «σε αγαπώ» του συγκινημένου αγοριού, το οποίο την αγκάλιαζε με τα κρυστάλλινά 

του μάτια να έχουν πλέον γίνει κόκκινα από τις αδυσώπητες στάχτες που αιωρούνταν στην ατμόσφαιρα. 

Το βλέμμα προσπαθούσε να αλλάξει κατεύθυνση, να δραπετεύσει. Όλα υποχωρούσαν, οι πυριτιδαποθήκες δεν 

άντεχαν και με ένα κύκνειο άσμα εξαφανίζονταν. Το κρύο, ένα τρέμουλο και δύο χαμένα μάτια ήταν τα μόνα που 

απέμεναν. Η καρδιά κόντευε να σπάσει και ζούσε με την ελπίδα ότι θα ξυπνούσε από τον εφιάλτη που 

παρακολουθούσε, θα ξέφευγε από το παρελθόν και θα προσγειωνόταν στο παρόν. Σιγά σιγά η φωτιά αποχωρούσε 

ξεψυχώντας και τα άστρα συνέχιζαν το παιχνίδι τους με τα σύννεφα. Το μόνο που είχε απομείνει στην έρημη γη 

ήταν δύο γδαρμένοι βράχοι και νεκρά σώματα. Η ξύλινη γέφυρα είχε γίνει σκόνη και πλέον όλα έγιναν μία 

ενωμένη χωμάτινη μάζα. Η τάφρος που περιέβαλλε την πόλη είχε εξαφανιστεί. Το χώμα υγρό και κόκκινο 

κατέρρεε, αναμειγνυόταν με τα χαλάσματα της πλακόστρωτης πλατείας και έπαιρνε μαζί του τα σπαθιά Ελλήνων 

και Τούρκων. Ένα πράγμα είχε μείνει μόνο· και δεν ήταν άλλο από το ακατάβλητο κερί της εκκλησίας που έλαμπε, 

σαν να μην είχε συμβεί τίποτα…

Το πεζό κείμενο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών με διδάσκουσα την καθηγήτρια Μαρία 

Φωτίου.

Το μάθημα της Λογοτεχνίας στο τμήμα Β2 συνδέθηκε με την επέτειο των διακοσίων ετών από την έναρξη της 

ελληνικής Επανάστασης μέσω των ποιημάτων του Σολωμού και του Κάλβου, αλλά και μέσω των δημοτικών 

τραγουδιών. Μελετήσαμε το ύφος, την ποίηση, τον κόσμο τους και, για να ολοκληρώσουμε την προσέγγισή μας, 

καλέσαμε τον Παντελή Μπουκάλα σε μια διαδικτυακή συνέντευξη, που με ιδιαίτερη χαρά μάς έδωσε στις 14 

Απριλίου. Ο Παντελής Μπουκάλας, πέρα από αρθρογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή», βιβλιοκριτικός, 

μεταφραστής αρχαίων ελληνικών κειμένων, επιμελητής λογοτεχνικών εκδόσεων και σημαντικός ποιητής, είναι  

ενδελεχής ερευνητής και γνώστης των δημοτικών τραγουδιών. Έχει ήδη εκδώσει τρία πολυσέλιδα δοκίμια για 

το δημοτικό τραγούδι (Α΄  «Όταν το ρήμα γίνεται όνομα: Η “αγαπώ” και το σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των 

δημοτικών», Β΄ «Το αίμα της αγάπης: Ο πόθος και ο φόνος στη δημοτική ποίηση», Γ’ «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα: Το 

ταξίδι του φιλιού και ο έρωτας σαν υπερβολή») και αναμένονται πολλά ακόμη. 

Η συνέντευξη είναι η μεγαλύτερη σε έκταση που παραχωρήθηκε στο «Νεογράφημα», στα επτά χρόνια της 

κυκλοφορίας του, και επεκτάθηκε σε πολλά ακόμη θέματα, πέρα από τα δημοτικά τραγούδια του ’21. Κατά τη 

διάρκειά της γεννήθηκαν αυθόρμητες ερωτήσεις και δόθηκαν απρόσμενες απαντήσεις. Προσπαθήσαμε, 

απομαγνητοφωνώντας τη συνέντευξη, να μην της στερήσουμε την πολύτιμη προφορικότητά της. Μάθαμε από τη 

συνέντευξη και ταυτόχρονα την απολαύσαμε. Σας προσκαλούμε να την απολαύσετε κι εσείς!

Νεογράφημα: Καλησπέρα σας κύριε Μπουκάλα! Είμαστε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος 

της Λογοτεχνίας διδαχθήκαμε τα δημοτικά τραγούδια και τον κόσμο τους. Από το σχολικό βιβλίο μας είδαμε 

δύο δημοτικά με απόσταση περίπου χιλίων ετών το ένα από το άλλο: το ακριτικό «Ο θάνατος του ∆ιγενή» και το 

κλέφτικο «Του Βασίλη».

Παντελής Μπουκάλας: Να διακόψω, αν μου επιτρέπετε. Θυμάται κάποιο από τα παιδιά πώς τελειώνει το 

τραγούδι «Του Βασίλη» («Βασίλη κάτσε φρόνιμα να γίνεις νοικοκύρης» και αυτός λέει: «δεν θα κάτσω φρόνιμα 

να γίνω νοικοκύρης να γίνω σκλάβος των Τούρκων»); Μετά τι λέει;

Αθανασία Μπαλάση: Λέει: «… να γίνω σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και στο τέλος, τον 

καλωσορίζουν τα βουνά «καλώς το παλικάρι».

Παντελής Μπουκάλας: Μπράβο! Αυτό ήθελα να μάθω, γιατί έτσι είναι το αυθεντικό τραγούδι «να γίνω 

σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και εννοεί κοπέλι στους προκρίτους, δηλαδή στους Έλληνες, 

όμως το τραγούδι υπέστη πολύ νωρίς μια, ας την πούμε έτσι, «εθνικού τύπου» λογοκρισία. Το 1852 έγινε «να 

γίνω σκλάβος των Τούρκων» και πάλι «κοπέλι των Τούρκων». Αποσβέστηκαν, δηλαδή, οι πρόκριτοι, για να μην 

φαίνεται ότι ο κλέφτης είχε διπλό μέτωπο. Αυτή είναι μία μόνο από τις πολλές εκδοχές, δυστυχώς, που 

νόθευσαν τα τραγούδια μας. Κυρίως τα κλέφτικα είναι αυτά που υπέστησαν περισσότερο τις νοθεύσεις, γιατί 

είναι και τα πιο κρίσιμα.

Αλέξης Αλεξίου: Όταν ήμασταν εμείς στο Γυμνάσιο, νομίζαμε ότι το «Μαύρ’ είν’ η νύχτα στα βουνά» είναι 

γνήσιο κλέφτικο.

Παντελής Μπουκάλας: Όλες οι προηγούμενες γενιές, όπως και η δική μου, είχαμε μάθει ότι το «Μάνα σου 

λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω, / θα πάρω το τουφέκι μου να πα να γίνω κλέφτης» είναι αυθεντικό 

κλέφτικο. ∆εν είναι όμως αυθεντικό κλέφτικο. Ξέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός του. Είναι ο Παύλος Λάμπρος, 

ο πατέρας του Σπυρίδωνος Λάμπρου. Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν εξέδωσε ο Νικόλαος Πολίτης το 1914 τις 

«Εκλογές από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού», ο Καβάφης, που αγαπούσε ιδιαίτερα τα δημοτικά και είχε μια 

από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες με συλλογές δημοτικών, είχε παρουσιάσει την έκδοση του Πολίτη σε 

εφημερίδα της Αλεξάνδρειας με θαυμασμό. Η παρουσίαση ομολογούσε την έκπληξή του: «Εγώ που πίστευα τόσα 

χρόνια ότι είναι ακραιφνώς δημοτικό και ωραίο ποίημα, μαθαίνω τώρα από τον Νικόλαο Πολίτη ότι είναι 

δημιούργημα ενός συγκεκριμένου λόγιου, είναι δημιούργημα γραφείου, δηλαδή». Παραμένει, πάντως, καλό 

τραγούδι, καλό ποίημα μάλλον. Έχουν περάσει από το 1914 τόσα χρόνια, πάνω από αιώνας, και ακόμα 

εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αυθεντικό δημοτικό. Ο Πολίτης έκανε την εξής 

παρατήρηση: Ο λαϊκός τραγουδιστής, ο λαός δηλαδή, δεν ξέρει το ρήμα «δουλεύω» με την έννοια είμαι 

υπόδουλος. Στο τραγούδι «Μάνα σου λέω δεν μπορώ στους Τούρκους να δουλεύω», το «δουλεύω» έχει τη 

σημασία «είμαι σκλάβος». Ο λαός το «δουλεύω» το ξέρει μόνο με τη σημασία «εργάζομαι». Άρα το τραγούδι δεν 

μπορεί να είναι λαϊκό. Έχει κι άλλα στοιχεία με τα οποία αποδείκνυε ότι δεν ήταν λαϊκό δημιούργημα. Γενικά η 

γλώσσα του λογίου από τη λαϊκή γλώσσα είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.

Νεογράφημα: Πόσο ιστορικά είναι τα δημοτικά τραγούδια; Ποια είναι η σχέση του δημοτικού τραγουδιού με την 

Ιστορία; Είναι μια αξιόπιστη πηγή ή δεν μπορούμε να βασιστούμε σ’ αυτήν; 

Παντελής Μπουκάλας: Να μιλήσουμε για όλο το εύρος των δημοτικών, δηλαδή για μια χιλιετία, ή να 

αναφερθούμε συγκεκριμένα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης;

Νεογράφημα: Πιο συγκεκριμένα στα τραγούδια της Επανάστασης.

Παντελής Μπουκάλας: Περισσότερο από το να είναι πληροφορητές τα τραγούδια για συγκεκριμένες μάχες, 

είναι πληροφορητές για τη νοοτροπία των προγόνων μας, για τα αισθήματά τους, για τα ήθη τους· δηλαδή, 

μάρτυρες νοοτροπίας περισσότερο. Είναι όμως και μάρτυρες για τη γλώσσα του λαού, είναι και μάρτυρες για τη 

στάση που είχαν απέναντι στο θρησκευτικό φαινόμενο ή στην Εκκλησία. Αυτό, για παράδειγμα, για το οποίο και 

σήμερα παραπονούνται οι ιερείς της εκκλησίας, να μην μιλάμε στην ώρα της Λειτουργίας, το έχουν πει τα δημοτικά 

τραγούδια εδώ και δύο, τρεις ή και περισσότερους αιώνες, γιατί η συμπεριφορά μας ήταν ακριβώς η ίδια. ∆ηλαδή, 

πολύ συχνά μετατρέπουμε τη χριστιανική εκκλησία σε εκκλησία του ∆ήμου. Νομίζω ότι έτσι κερδίζει και η 

Εκκλησία, κερδίζουμε κι εμείς.

Να μείνουμε στα τραγούδια της Επανάστασης. Το τραγούδι για τον θάνατο του ∆ιάκου, για παράδειγμα, 

δημιουργήθηκε δύο ή τρεις ή τέσσερεις το πολύ μήνες μετά το μαρτυρικό θάνατο του ∆ιάκου και διασώζει 

χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες τις ξέρουμε και από άλλες πηγές, προφορικές και γραπτές, από συμπολεμιστές 

του ∆ιάκου που κατάφεραν να διασωθούν. Ξέρουμε ότι αυτό που αναφέρει το τραγούδι (ότι, όταν του έγινε η 

πρόταση να γίνει Τούρκος και να σωθεί και ν’ αποκτήσει και αξιώματα, ο ∆ιάκος έστριψε το μουστάκι του) είναι 

μία πληροφορία περισσότερο λυρική παρά ιστορική. Και όμως την επιβεβαιώνουν γραπτές πηγές, γιατί την έχουμε 

και σε πολλά άλλα δημοτικά τραγούδια: Το στρίψιμο του μουστακιού είναι εκδήλωση λεβεντιάς, όταν είναι 

πολιορκημένος ο πολεμιστής. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι ο πατέρας του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο Ανδρίτσος, 

όταν βρέθηκε σε μία περίσταση πολιορκημένος σε μοναστήρι από τους Τούρκους και του είπαν να παραδοθεί, 

έστριψε το μουστάκι του. Ακόμη και ο αριθμός των 18.000 που λέει ότι ήταν ο στρατός των Τούρκων, ήταν 

πράγματι 18.000 ή περίπου 18.000. ∆εν απομακρύνεται από την ιστορική αλήθεια το δημοτικό τραγούδι της 

Επανάστασης, γιατί δημιουργείται πολύ κοντά στο γεγονός και διασώζει τις κρισιμότερες πτυχές, τα κρισιμότερα 

σημεία. Αυτά που θέλει να διασώσει το τραγούδι είναι πάντα η λεβεντιά, η καρτερία με την οποία αποδέχεται τον 

θάνατό του ο θνήσκων πολεμιστής ή ο θρήνος της μάνας του, όπως στην περίπτωση του Οδυσσέα Ανδρούτσου, 

που έχουμε έναν θάνατο που ατιμάζει τον Ανδρούτσο. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Ανδρούτσος αναγνωρίστηκε 

ως εθνικός ήρωας το 1862. Το τραγούδι έχει ηρωίδα τη μάνα του. Η μάνα του λέει ότι «σε έφαγε η Βουλή και 

οι καλαμαράδες». Η μάνα του παρουσιάζεται όπως την πλάθει ο λαός. Ο λαός παίρνει το μέρος του Ανδρούτσου. 

Ας πούμε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη, για να πάμε και αλλού. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές του τραγουδιού 

του τέλους του Καραϊσκάκη. Το πληρέστερο είναι το ηρωϊκό τραγούδι, και ταυτόχρονα μοιρολόϊ, που έφτιαξε ο 

Μακρυγιάννης γι’ αυτόν. Και είναι χαρακτηριστικό –για να γυρίσουμε και στην ερώτηση αν το τραγούδι έχει μέσα 

του ιστορική πληροφορία– ότι όσα λέει ο Μακρυγιάννης ως αυτόπτης μάρτυρας και συμπολεμιστής στην κρίσιμη 

στιγμή του Καραϊσκάκη, όσα λέει στα Απομνημονεύματά του, τα επαναλαμβάνει έμμετρα στο τραγούδι που 

έφτιαξε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη. Για το πώς ξεκίνησε η μικρή αψιμαχία που ανάγκασε τον Καραϊσκάκη να 

σηκωθεί από το κρεβάτι. Κι όταν λέμε για κρεβάτι –ουσιαστικά, κατάχαμα θα ήταν– θα του είχαν απλώσει δύο ή 

τρία ρούχα για να ξαπλώσει· στον πόλεμο βρισκότανε… Όμως οι Τούρκοι τους περίμεναν και τους χτύπησαν. 

Ήρθαν ακόμη περισσότεροι Τούρκοι και η μικρή αψιμαχία έγινε μάχη. Αναγκάστηκε ο Καραϊσκάκης να σηκωθεί, 

να φωνάξει τον ιπποκόμο του να φέρει το άλογό του. Όλα αυτά τα περιγράφει, τα ιστορεί, ο Μακρυγιάννης στο 

τραγούδι του αυτό, ακριβώς όπως τα ιστορεί και στα Απομνημονεύματά του. Να στηριχτούμε μόνο στο τραγούδι 

για την επιστήμη της Ιστορίας, δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε και άλλες μαρτυρίες. Υπάρχει μία παραλλαγή του 

δημοτικού τραγουδιού (θεσσαλική παραλλαγή), που ρίχνει το φταίξιμο για τον σκοτωμό του Καραϊσκάκη στην 

ελληνική πλευρά –γιατί ακόμη δεν ξέρουμε ποιος σκότωσε τον Καραϊσκάκη. Η επίσημη ιστοριογραφία λέει ότι 

σκοτώθηκε από τους Τούρκους, όμως ήδη από εκείνη τη στιγμή έχουν σωθεί μαρτυρίες –πέρα από το τραγούδι 

που λέω– συμπολεμιστών του Καραϊσκάκη αλλά και του Κασομούλη κάποια λόγια, που αφήνουν το περιθώριο να 

σκεφτούμε ότι ο θάνατός του ίσως και να ήταν προϊόν παγίδας, σκευωρίας εις βάρος του. Σε λίγο καιρό 

κυκλοφορεί και ένα σχετικό βιβλίο μου για τον Καραϊσκάκη.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια θα ήταν ωφέλιμο να τροποποιηθούν με κάποιον τρόπο έτσι 

ώστε να είναι ευκολότερα προσεγγίσιμα στα παιδιά ή να εκμοντερνιστούν, ίσως, στον λόγο;

Παντελής Μπουκάλας: Όχι. Όσα τραγούδια επιζήσουν, θα επιζήσουν έτσι όπως είναι, έτσι όπως μας έχουν 

παραδοθεί. Τώρα, εμείς τα περισσότερα τραγούδια τα ξέρουμε γραπτά. ∆εν τα ξέρουμε τραγουδημένα και αυτό 

είναι ένα πρόβλημα, ότι για τα περισσότερα τραγούδια δεν έχει σωθεί η μουσική τους, γιατί κατέγραφαν τα λόγια 

μόνο. ∆εν κατέγραφαν τη μουσική, δεν ήξεραν να την καταγράψουν, δεν ήταν αυτό το αίτημα της εποχής. Το 

αίτημα της εποχής, έτσι όπως το έθεσε ο ίδιος ο ∆ιονύσιος Σολωμός στους γνώριμούς του (στους μαθητές του, 

στους αδερφούς Τυπάλδους, στον Λασκαράτο) ήταν το εξής: «Πηγαίνετε στον λαό και συγκεντρώστε ελληνικά 

τραγούδια πριν χαθούνε». Γιατί την είχε αυτή την αγωνία ο Σολωμός· έβλεπε ότι ο προφορικός πολιτισμός θα 

αρχίσει να χάνεται, να σβήνει. Είχε αρχίσει ήδη ο πολιτισμός της εγγραματοσύνης, δηλαδή, ο πολιτισμός του 

χαρτιού όχι της ακοής. Τη μουσική δεν μπορούσαν να την καταγράψουν. ∆εν ξέρανε τη σημειογραφία οι 

δάσκαλοι, οι λαογράφοι. Μπήκαμε στον 20ο αιώνα πια για να αρχίσει σε κάποια τραγούδια η καταγραφή τους, 

όταν είχαμε πλέον στη διάθεσή μας και τα μηχανικά μέσα.

Όχι, δεν χρειάζεται να τα εκμοντερνίσουμε, να τα “καθαρίσουμε” γλωσσικά, για παράδειγμα. Ο οποιοσδήποτε 

γλωσσικός καθαρισμός ήταν να γίνει, έγινε από την αρχή. Κάποιοι από τους συλλογείς δημοτικών τραγουδιών 

είχαν την άστοχη ιδέα να τα “καθαρίσουν” γλωσσικά. Να πετάξουν κάποιες τούρκικες ή αρβανίτικες λέξεις. Αυτή 

η νόθευση μάς δίνει λανθασμένες πληροφορίες για το πώς μιλούσαν οι πρόγονοί μας, για το ποιο ήταν το εύρος 

της γλώσσας τους, η ποικιλία της, η ικανότητά της να αντλεί ξένες λέξεις και να τις ιδιοποιείται. Κάθε γλώσσα που 

μπορεί να δανειστεί, είναι πολύ δυνατή γλώσσα. Η γλώσσα που δεν μπορεί να δανειστεί, είναι αδύναμη γλώσσα. 

Η ελληνική δανείζεται από την πρώτη στιγμή που υπήρξε, από την αρχαιότητα –και το παραδέχονταν και οι ίδιοι οι 

αρχαίοι. Ο Πλάτωνας έλεγε πως ό,τι δανειζόμαστε οι Έλληνες το κάνουμε καλύτερο. Μερικές φορές ναι, όχι 

πάντα.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια περιέχουν υψηλή ποίηση;

Παντελής Μπουκάλας: ∆ύσκολα θα λέγαμε ότι όλα τα δημοτικά τραγούδια είναι υψηλή ποίηση. Μην το 

παραβλέπουμε αυτό. Ακόμη και στο έργο του ίδιου ποιητή, του ίδιου μεγάλου ποιητή, θα βρούμε υποδεέστερα 

ποιήματα. Στη μεγάλη έκταση του Παλαμά, στη μεγάλη έκταση του Ρίτσου θα βρούμε και υποδεέστερα ποιήματα. 

Το αναγνωρίζουνε και οι ίδιοι οι ποιητές. Το ξέρουνε, αλλά χρειάζονται και τα υποδεέστερα για να προχωρήσουν 

παραπέρα. Η ποίηση υπάρχει και με τους λεγόμενους «ελάσσονες» ποιητές. ∆εν μπορεί να υπάρχει μόνο με τους 

μείζονες. Καμία γλώσσα δεν έφτιαξε μόνο μείζονες ποιητές και κανένας ποιητής δεν έφτιαξε μόνο μείζονα έργα. 

Βγάζουμε έξω μόνο τον Όμηρο, τον ∆άντη και τον Σαίξπηρ. Όλοι οι άλλοι έχουν και ατυχή ποιήματα ή στίχους 

ατυχείς. 

Αυτά τα δημοτικά τραγούδια που σώθηκαν, που ζούνε ακόμα –έστω μέσα από το χαρτί– πιστεύω ότι είναι και τα 

εντελέστερα, τα τελειότερα από τη λογοτεχνική σκοπιά, την ποιητική σκοπιά. Μην φοβόμαστε να αποκαλούμε τα 

δημοτικά τραγούδια «ποιήματα», γιατί περάσανε αρκετές γενιές που τα υποτιμούσαν, τα θεωρούσαν απλώς 

τραγούδια. Ως τραγούδια πλάστηκαν και μάλιστα με την τριπλή τους σημασία: δηλαδή, ήτανε λόγος, μέλος και 

χορός. Τα περισσότερα χορεύονταν. Αν εξαιρέσουμε τα μοιρολόγια και τα τραγούδια της ταύλας, όλα τα άλλα 

τραγούδια χορεύονταν και αυτό το επεσήμαναν οι περιηγητές ήδη από τους προεπαναστατικούς αιώνες: ότι οι 

Έλληνες φτιάχνουν τραγούδια για κάθε περίσταση και χορεύουν σε κάθε περίσταση. Και θλιμμένοι που ήταν 

–στην Τουρκοκρατία ζούσαν– εκμεταλλεύονταν κάθε περίσταση: μία γιορτή, έναν γάμο, μία βάπτιση, για να 

αναζητήσουν στο δημοτικό τραγούδι μία παρηγοριά. 

Ο λαϊκός τραγουδιστής είναι φιλοσοφημένος. Λέει ας πούμε: «Και τα τραγούδια λόγια είναι, ψάχνουν να 

βγάλουν το κακό, πάσχουν να βγάλουν το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει». Εδώ ο Καβάφης μας έχει πει: «Εις σε 

προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως, που κάπως ξέρεις από φάρμακα». Η παλαιότερη σχολή, η Σχολή του Θεόκριτου, 

του βουκολικού ποιητή, υποστηρίζει ότι η ποίηση είναι το απόλυτο φάρμακο. Όσο περνούν οι αιώνες, οι ποιητές 

γίνονται λιγότερο ενθουσιώδεις, λιγότερο σίγουροι για την αξία της ποίησης σαν γιατρικού. Αυτό που βλέπουμε 

από τον υψηλά στοχαστικό ποιητή, τον Καβάφη, ότι λίγο ξέρει η ποίηση και λίγο, και για λίγο, μπορεί να μας 

παρηγορήσει, ο λαϊκός ποιητής, με το ένστικτό του περισσότερο, το καταλαβαίνει: ότι το τραγούδι προσπαθεί, 

ψάχνει να βγάλει το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει. Παρ΄ όλα αυτά συνεχίζει να τραγουδάει, γιατί δεν έχει άλλον 

τρόπο. Τραγουδάει και τον καημό του και βλέπουμε από τις πολλές κατηγορίες την δημοτικών τραγουδιών ότι δεν 

υπάρχει καμία πτυχή του κοινωνικού βίου ή του προσωπικού ή του εθνικού βίου, που να μην έχει καλύψει οι λαϊκός 

τραγουδιστής, «η λαϊκή μούσα» όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε.

Νεογράφημα: Τα δημοτικά τραγούδια έχουν αίσθηση της έννοιας της πατρίδας;

Παντελής Μπουκάλας: Της έννοιας της πατρίδας... Αυτή θα την αναζητήσουμε βεβαίως στα ακριτικά τραγούδια 

καταρχάς και ύστερα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης αλλά και στα τραγούδια που συνεχίστηκαν 

να γράφονται μετά την Επανάσταση. Τη λέξη «πατρίδα» δεν θα τη συναντήσουμε στα ακριτικά. Θα συναντήσουμε 

τον πόλεμο του Ακρίτα εναντίον των Σαρακηνών. Είναι οι προσωπικές παλικαριές περισσότερο. Ο ∆ιγενής όμως 

έχει ένα χαρακτηριστικό σπάνιο. Είναι γιος Σαρακινού, ο οποίος είναι ο εχθρός μας, και Βυζαντινής πριγκιποπούλας. 

Αυτό είναι ένα εξαιρετικό γνώρισμα, πώς ο λαϊκός τραγουδιστής αποφασίζει να πλάσει τον κατεξοχήν ήρωά του. 

Ο ∆ιγενής είναι σύνοψη. Συνοψίζει τον Αχιλλέα ή τον Λεωνίδα και τον Μέγα Αλέξανδρο· και όμως έχει 

γνωρίσματα διγενούς ήρωα. Είναι μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη του λαϊκού τραγουδιστή. Τα ακριτικά 

ξέρουμε ότι είναι τα πρώτα δημοτικά τραγούδια, τα οποία δεν ήταν του γούστου ούτε της Εκκλησίας στο Βυζάντιο 

ούτε της κρατικής εξουσίας. ∆εν τα άρεζαν για πολλούς λόγους. Ο ένας εκ των οποίων είναι ότι τα τραγουδούσαν 

οι ραψωδοί που γυρνούσαν από πόρτα σε πόρτα για να επιβιώσουν. Μιας μορφής επαιτεία ήτανε, αλλά επαιτεία με 

αξιοπρέπεια. ∆εν ήθελαν να πάρουνε ψωμί χωρίς να δώσουνε και εκείνοι κάτι. Αυτό που δίνανε ήτανε το τραγούδι 

τους. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά στην ύπαρξη δημοτικών τραγουδιών και στη χρήση τους, στην κοινωνική τους 

χρήση, από τον επίσκοπο Αρέθα, ο οποίος αναφέρεται σε Παφλαγόνες τραγουδιστές που γυρνάνε στους δρόμους 

–όχι ζητιανεύοντας, αλλά δίνοντας το τραγούδι τους– για να πάρουν έναν οβολό ή ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή η 

μορφή διάδοσης των τραγουδιών συνεχίστηκε μέχρι και τα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τον 

Κολοκοτρώνη, ο οποίος στα Απομνημονεύματά του («∆ιήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής») λέει ότι «τα 

τραγούδια τα φτιάχνουν οι στραβοί, οι τυφλοί δηλαδή, με τις λύρες». Η παράδοση των τυφλών ραψωδών ή των 

τυφλών αοιδών πάει στον Όμηρο, που και αυτός ήταν τυφλός. Ξέρουμε ότι τυφλοί αοιδοί και ραψωδοί υπήρχαν και 

στα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τους περιηγητές και από ιστορικούς. Αλλά υπήρχαν και στις διπλανές 

μας χώρες· για παράδειγμα στην τωρινή Σερβία, που έχει μελετηθεί η δημοτική της ποίηση αρκετά πριν από τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νεογράφημα: Ποια είναι η θέση που παίρνουν τα δημοτικά τραγούδια σε διάφορες αστοχίες και λάθη των 

επαναστατημένων Ελλήνων; Υπάρχει αντικειμενικότητα στα τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Αναφέρθηκα ήδη στο δημοτικό που έχει θέμα του τη μάνα του Ανδρούτσου· που κατηγορεί 

τη Βουλή και τους καλαμαράδες (έτσι τους λέγαν τους πολιτικούς) που πήραν στο λαιμό τους τον γιο της και μάλιστα 

με εκτελεστικό όργανο το πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου, τον Γιάννη Γκούρα, ο οποίος σκοτώθηκε και αυτός στην 

πολιορκία της Ακρόπολης από ένα βόλι που τον χτύπησε στο κεφάλι. Μην περιμένουμε από τα τραγούδια να 

ασκήσουν κριτική την ώρα της επαναστατικής δράσης. Και όμως: έτσι όπως καταγράφουν τα αισθήματα της στιγμής 

(όχι ιδέες, αισθήματα συνθέτουν), μας δίνουν κάποια μαθήματα. Τα τραγούδια τα δημοτικά, αναγνωρίζουν την 

παλικαριά του αντιπάλου. ∆εν είναι μικρό γεγονός αυτό, είναι σπουδαίο γεγονός. Βλέπουν το λάθος στην 

περίπτωση του Ανδρούτσου, αφήνουν την πιθανότητα, τον υπαινιγμό ότι κάτι δεν πήγε καλά με τον θάνατο του 

Καραϊσκάκη. 

Ένα από τα συγκινητικότερα, για εμένα, τραγούδια είναι το «Μοιρολόι της Τούρκισσας», που πλάστηκε πολύ λίγο 

μετά την άλωση της Τριπολιτσάς για την οποία κάποια στιγμή, σε κάποια γενιά, θα αποφασίσουμε να τη δούμε λίγο 

ειλικρινέστερα και να πούμε ότι η σφαγή που υπήρξε, ήταν λίγο μεγαλύτερη από αυτήν που είναι ανεκτή. ∆εν ξέρω 

σε ποια τάξη του γυμνασίου ή του λυκείου θα το κάνετε, η Επανάσταση μετά την άλωση της Τριπολιτσάς βρέθηκε σε 

εξαιρετικά δύσκολη θέση διεθνώς –στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, όπως λέμε σήμερα– γιατί είπαν οι Ευρωπαίοι ότι 

αυτοί (εμείς, δηλαδή, οι Έλληνες) είναι κατσαπλιάδες που σφάζουν. Και αναγκάστηκε η τότε Κυβέρνηση να 

δημοσιεύσει σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού, κυρίως του Λονδίνου, μια τεράστια, ολοσέλιδη ας πούμε, επί 

πληρωμή καταχώρηση, όπου εξηγούσαμε ως ελληνική Επανάσταση ότι έπειτα από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς 

υπήρχε μια συσσωρευμένη οργή, ένας άγριος θυμός, ο οποίος ήτανε των αδυνάτων αδύνατο να συγκρατηθεί. 

Ξέρουμε ότι μέσα στην Τρίπολη ο Κολοκοτρώνης και άλλα παλικάρια του προσπάθησαν να συγκρατήσουν την 

ανελέητη σφαγή, γιατί, εκτός όλων των άλλων, ο Κολοκοτρώνης είχε κλείσει συμφωνίες μπέσας με Αρβανίτες  και  

Εβραίους που ζούσαν μέσα στην Τρίπολη. «Μπέσα» σημαίνει προσωπική δέσμευση, που ήταν αυστηρότερη από δέκα 

χιλιάδες γραμμένα κείμενα. Η λέξη «μπέσα» είναι αρβανίτικη, αλλά επικράτησε και στα ελληνικά· είναι απολύτως 

ελληνική πια. Έκανε τις προσπάθειες αυτές στο όνομα της προσωπικής του λεβεντιάς ο Κολοκοτρώνης, καθώς είχε 

εξαιρετικές σχέσεις με Αρβανίτες, είχε συμπολεμήσει με Αρβανίτες, με αυτούς που λέμε «Τουρκαλβανούς», όχι 

τους χριστιανούς Αρβανίτες. 

∆εν είχαν εξισλαμιστεί όλοι οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί που έμειναν χριστιανοί, και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι, 

ήταν αυτοί που συμπολέμησαν με τους Έλληνες, γιατί έτσι κατανοούσαν την Επανάσταση: οι χριστιανοί εναντίον των 

μουσουλμάνων. Επί τέσσερεις αιώνες ή πέντε ή πεντέμισι ο χωρισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν γινόταν 

με βάση τα έθνη (από εδώ οι Τούρκοι, από κει οι Βούλγαροι, οι Έλληνες, οι Αλβανοί)· γινότανε με βάση τη θρησκεία 

(από δω οι μουσουλμάνοι –που δεν είναι μόνο Τούρκοι, μπορεί να είναι και Άραβες μπορεί να είναι και Σαρακηνοί 

μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο– και από κείνη την πλευρά οι χριστιανοί, που οι περισσότεροι στα Βαλκάνια είναι 

χριστιανοί ορθόδοξοι). 

Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, που έλεγα πριν («Της Τούρκισσας») είναι το μοιρολόι της μάνας· το φτιάχνει η Ελληνίδα 

ή ο Έλληνας. Είναι πιθανότερο να το φτιάχνει Ελληνίδα, γιατί η συμμετοχή των Ελληνίδων στη δημιουργία των 

δημοτικών τραγουδιών είναι, περίπου αποδεδειγμένα, πάνω από πενήντα τοις εκατό. Ο Κυριακίδης, που είναι και από 

τα βόρεια μέρη, έλεγε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα ότι «το δημοτικό είναι το βασίλειο της γυναίκας», γιατί η 

γυναίκα θα μοιρολογήσει, η γυναίκα θα νανουρίσει το μωρό, η γυναίκα θα αποχαιρετήσει αυτόν (τον άντρα της) που 

φεύγει για την ξενιτιά. Άρα λοιπόν η γυναίκα έχει τεράστια συμμετοχή στο τραγούδι. Στο συγκεκριμένο, η Ελληνίδα 

δίνει τη φωνή της και το κλάμα της στην Τούρκισσα μάνα, για να μοιρολογήσει τον γιο της που σκοτώνεται. Πρέπει 

να πω εδώ το εξής. Η Ελληνίδα μάνα εκείνης της εποχής (και όποιος Έλληνας ή Ελληνίδα του 19ου αιώνα, όταν 

φτιάχνονταν τα τραγούδια) δεν μπορούσε, φυσικά, να έχει διαβάσει τους «Πέρσες» του Αισχύλου ούτε τις 

«Τρωάδες» του Ευριπίδη ή την «Εκάβη», για να πάρει ένα παράδειγμα ότι τον ξένο πόνο τον συμμεριζόμαστε. Ναι, 

είμαστε οι νικητές, αλλά δεν αλαζονευόμαστε. Σεβόμαστε και τον ξένο πόνο, ας είναι και ο πόνος του εθνικού μας 

αντιπάλου (του Πέρση στην αρχαιότητα, του Τούρκου στους νεότερους αιώνες). Τον πόνο τον συμμεριζόμαστε, ιδίως 

όταν είναι ο πόνος της μάνας για το παιδί της. Το τραγούδι αυτό δείχνει τη μάνα να έχει τα ίδια αισθήματα για το 

παιδί της, την ίδια συμπόνια με την Ελληνίδα, όχι επειδή μιμείται την αρχαιότητα, αλλά επειδή εξ αρχής νιώθει έτσι 

–και αυτό για εμένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. 

Στο δημοτικό τραγούδι «Του ∆ιάκου» –παρότι η Αλαμάνα είναι στο σημείο περίπου όπου βρίσκονταν οι 

Θερμοπύλες και παρότι ο ∆ιάκος πολεμάει και πεθαίνει, έχοντας να αντιμετωπίσει έναν τεράστιο στρατό, όπως ο 

Λεωνίδας– δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε στις Θερμοπύλες ούτε στον Λεωνίδα. Ο συσχετισμός του ∆ιάκου με 

τον Λεωνίδα και της Αλαμάνας με τις Θερμοπύλες αρχίζει να γίνεται από τους ιστορικούς. Πρώτος είναι ο 

Σπυρίδων Τρικούπης, που κάνει αυτή τη συσχέτιση και η οποία σταδιακά επιβάλλεται. Την παίρνει από εκείνον ο 

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης στο ποιητικό δράμα «Θανάσης ∆ιάκος» και την απαθανατίζει.

Νεογράφημα: Αναφέρατε ότι το δημοτικό τραγούδι μάς διδάσκει. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν αφήνει κάποιο 

ηθικό δίδαγμα.

Παντελής Μπουκάλας: Αν κατάλαβα καλά, ρωτάτε αν στα δημοτικά τραγούδια υπάρχει ηθικό δίδαγμα στο τέλος. 

Το ηθικό δίδαγμα συνήθως το βάζουμε στο τέλος της έκθεσης. Τουλάχιστον στις δικές μου δεκαετίες έτσι μας 

έλεγαν. Όχι, το δημοτικό τραγούδι δεν επιδιώκει να διδάξει. ∆εν θέλει να πει «θα κάνεις ετούτο, θα πεθάνεις για 

την πατρίδα κ.τ.ό.». Εξυμνώντας τον ήρωα, εξυμνώντας τον πολεμιστή, σου δείχνει τον δρόμο από μόνο του· δεν σου 

λέει τι να κάνεις, δεν είναι οδηγός ζωής. Είναι υμνητής ζωής, υμνητής καρτερίας, υμνητής λεβεντιάς ή επικριτής της 

δειλίας, χωρίς να σου λέει τι θα κάνεις. ∆εν σου λέει το δημοτικό τραγούδια, για παράδειγμα, «εάν θα αγαπήσεις 

ή δεν θα αγαπήσεις Φράγκο, Εβραίο, Βούλγαρο ή Βουλγαροπούλα ή Τουρκοπούλα». Ιστορεί με τα λόγια του, με τη 

μουσική του· ιστορεί όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν στον βίο, όπως εκτυλίχτηκαν μέσα σε πέντε αιώνες. Η 

πλειονότητα των τραγουδιών δείχνει ηρωίδες που αρνούνται τον γάμο αυτής της εκδοχής, τον διεθνικό, αλλά 

υπάρχουν και τραγούδια που μας δείχνουν καθαρά τον έρωτα για έναν αλλοεθνή ή αλλόθρησκο και δεν τον 

καταδικάζουν. ∆εν έχουν αυτή τη λογική του κατηχητή ή του δασκάλου, που θέλουν να σου πουν τι θα κάνεις στη ζωή

· δεν το κάνουν αυτό. Ο ακροατής τους αποσπά το νόημα ή το ηθικό δίδαγμα μόνος του, αν έχει την όρεξη. ∆εν δίνει 

μασημένη τροφή το δημοτικό τραγούδι. 

Νεογράφημα: Πώς παρουσιάζουν τα δημοτικά τραγούδια τους Τούρκους;

Παντελής Μπουκάλας: Το είπα και πριν. ∆εν παραλείπουν να τιμήσουν τη λεβεντιά τους, όταν υπάρχει λεβεντιά, 

όπως δεν παραλείπουν να δείξουν λεπτομερώς τη βαρβαρότητα ή την πονηρία ή την προδοσία, όπου υπάρχει. Την 

προδοσία την απαθανατίζουν, ειδικά στα κλέφτικα, όταν ο προδότης του καπετάνιου είναι κάποιος κουμπάρος του, 

ομοεθνής και ομόθρησκος. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Το τραγούδι δεν θέλει να λογοκρίνει τίποτα από 

αυτά που βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του ο τραγουδιστής. Αυτά που επιλέγει να τραγουδήσει ο 

ανώνυμος τραγουδιστής είναι η λεβεντιά και ο μαρτυρικός θάνατος. Η λεβεντιά την ώρα της μάχης. ∆εν τον 

ενδιαφέρει τόσο να δείξει τον εχθρό, όσο να δείξει τον δικό του ήρωα μέσα από τη σύγκρουση: πως, και ψυχικά και 

ηθικά, είναι νικητής ο ήρωάς του, ακόμη και αν ηττάται. Τη λέξη «ελευθερία» επίσης δεν θα τη συναντήσουμε συχνά 

στα τραγούδια. Θα τη συναντήσουμε σε άλλου είδους δημοτικά. Για παράδειγμα, αυτά που έφτιαχνε ο Τσοπανάκος, 

που ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής, Πελοποννήσιος, από την ∆ημητσάνα. Τσοπανάκος ήταν το ψευδώνυμό του, το 

παρατσούκλι του. Υπάρχει ένα πουλί που λέγεται «τσοπανάκος», που τραγουδάει γλυκά και τον είχαν ονομάσει και 

αυτόν Τσοπανάκο. Αυτός ήταν με τα παλικάρια του Νικηταρά στη διάρκεια της Επανάστασης. Είχε βγάλει μερικές 

τάξεις σχολείου, οπότε ήξερε και λίγα για τους αρχαίους Έλληνες· και αυτά τα λίγα που ήξερε, τα είχε βάλει στα 

τραγούδια του, τα οποία τα έλεγε στα παλικάρια στο βουνό. Τα παλικάρια τον προστάτευαν γιατί ήταν πολύ 

αδύνατος, ήταν σκυφτός, ήταν καμπούρης, η υγεία του ήταν πάντα πολύ τραυματισμένη. Τα τραγούδια του τα 

τραγουδάγανε ακόμα και αν δεν καταλαβαίνανε ποιος είναι ο Θεμιστοκλής. Ο Τσοπανάκος πέθανε το 1825, 

δηλαδή δεν την πρόλαβε την ελευθερία.

Νεογράφημα: Συνέβαλαν τα δημοτικά τραγούδια στον φιλελληνισμό;

Παντελής Μπουκάλας: Συνέβαλαν πολύ! Θα πω το εξής σημαντικό: Η πρώτη έκδοση δημοτικών τραγουδιών έγινε 

έξω από την Ελλάδα το 1824-1825, όταν ο νεοελληνιστής Κλωντ Φωριέλ (Claude Fauriel) εξέδωσε στο Παρίσι τα 

τραγούδια που είχε συγκεντρώσει μέχρι τότε. Αρκετά από αυτά του τα είχε δώσει ο Αδαμάντιος Κοραής και τον 

ευχαριστεί στον πρόλογό του. Ήταν τότε ο Κοραής γιατρός στο Παρίσι, (λόγιος, διαφωτιστής, «∆άσκαλος του 

Γένους», όπως λέμε), ο οποίος –παρόλο που δεν αγαπούσε τα δημοτικά τραγούδια– τα συγκέντρωνε. Συγκεκριμένα, 

τα συγκέντρωναν φίλοι του και αυτός τα προωθούσε. Για αυτό αρκετά από αυτά ο Κοραής τα είχε δώσει στον 

Φωριέλ. Η έκδοση αυτή έγινε στο Παρίσι, σε μια εποχή που, εξαιτίας των εμφυλίων πολέμων των Ελλήνων, οι 

φιλέλληνες είχαν αρχίσει να αποστασιοποιούνται και να κάνουν αρνητικές σκέψεις για εμάς, για τους νεότερους 

Έλληνες. Χάρις και στα εκτενέστατα προλεγόμενα του Φωριέλ –ο οποίος, παρεμπιπτόντως, δεν ήρθε ποτέ στην 

Ελλάδα, δεν τα είχε συγκεντρώσει ο ίδιος με αυτοψία εδώ αυτά τα τραγούδια– είπε προς τους λογίους της Ευρώπης, 

και μάλιστα με επιθετικό τόνο: «∆είτε, αυτός ο λαός ξέρει να δημιουργεί τόσο σπουδαία ποίηση! Άρα για να 

δημιουργεί μια τόσο σπουδαία ποίηση, δεν είναι τόσο παρακατιανός, όσο εσείς νομίζετε». Μέχρι τότε οι 

περισσότεροι Ευρωπαίοι λόγιοι πίστευαν ότι οι Νεοέλληνες στέκονται πολύ πιο χαμηλά από τους προγόνους τους 

και είναι περίπου βάρβαροι. «Αν φτιάχνει αυτός ο λαός τέτοια ποίηση, αξίζει να τον βοηθήσετε να κατακτήσει την 

ελευθερία του όχι μόνο εν ονόματι των αρχαίων προγόνων του, αλλά και για τη δική του αξία, την τωρινή αξία!». Το 

είδαν αυτό πολλοί λόγιοι και τα τραγούδια μεταφράστηκαν αμέσως σε τέσσερεις-πέντε κρίσιμες ευρωπαϊκές 

γλώσσες. Στα Γερμανικά, ορισμένα κλέφτικα τα μετέφρασε ο Γκαίτε και άλλα ο Βίλχελμ Μύλλερ (ένας ενθουσιώδης 

φιλέλληνας, σπουδαίος ποιητής, Γερμανός που δυστυχώς πέθανε μικρός στην ηλικία των τριάντα περίπου). 

Μεταφράστηκαν επίσης στα Αγγλικά, στα Ιταλικά, στα Ρωσικά και αναζωπύρωσαν το φιλελληνικό κίνημα. Είδαμε, 

μετά την έκδοση των δημοτικών τραγουδιών, ότι οι όμιλοι των φιλελλήνων άρχισαν να δραστηριοποιούνται πάλι, 

να ξαναφτιάχνουν βάζα με ελληνικές παραστάσεις (για παράδειγμα, με μια νησιώτισσα πάνω), να γίνονται έρανοι. 

Οι ζωγράφοι κινητοποιούνται πάλι. Η γνώμη μου είναι ότι ήταν αρκετά σημαντική η έκδοση αυτή· μαζί με την Έξοδο 

του Μεσολογγίου, που πράγματι έπεισε τους Ευρωπαίους ότι ως λαός αξίζουμε την ελευθερία μας. Αυτά τα δύο 

γεγονότα λειτούργησαν καθοριστικά για την κατάκτηση της ελευθερίας μας και τη δημιουργία του νεοελληνικού 

κράτους. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η συμβολή της έκδοσης των δημοτικών τραγουδιών και την έχουν ήδη 

επισημάνει από παλιά. 

Νεογράφημα: Οι πρωταγωνιστές του 1821 συνέθεταν οι ίδιοι τα δημοτικά τραγούδια; Κατά πόσο ευσταθεί αυτό και 

πώς συνυπάρχει ο ρόλος του πολεμιστή με αυτόν του ποιητή;

Παντελής Μπουκάλας: Χάρις στον Βλαχογιάννη έχουν σωθεί τέσσερα-πέντε δημοτικά τραγούδια που είχε 

φτιάξει ο Μακρυγιάννης. Ξέρουμε επίσης ότι ο Κολοκοτρώνης είχε φτιάξει ένα, επειδή το χρειάστηκε σε μια 

συγκεκριμένη περίσταση, για να εμψυχώσει τα παλικάρια του. Προεπαναστατική περίοδος, ψηλά στα βουνά της 

Πελοποννήσου, Πάσχα, και περνάει το τουρκικό στράτευμα των δύο χιλιάδων στρατιωτών και σέρνει πολλούς 

αιχμαλώτους Έλληνες. Έχει διασωθεί η αφήγηση του ίδιου του Κολοκοτρώνη, ο οποίος παρότρυνε τα παλικάρια 

του πρώτα σε πεζό λόγο και έπειτα έφτιαξε και τραγούδι. Αυτό που έκανε ήταν να πάρει ένα παλαιότερο τραγούδι 

και να το προσαρμόσει στην περίσταση: «Καλά τρώμε και πίνουμε και σιγοτραγουδάμε δεν κάνουμε και ένα καλό 

για την ψυχή μας»; Πράγματι ήταν αποτελεσματική η ομιλία του και το τραγούδι του και σε αυτό συνέβαλε και το 

γεγονός ότι ήταν Πάσχα. Τέλος επιτέθηκαν στους Τούρκους, παρότι ήταν μόλις ογδόντα, και κατάφεραν να 

ελευθερώσουν τους αιχμαλώτους Έλληνες, με μόνο ένα θύμα από την πλευρά των Ελλήνων, συγκεκριμένα έναν 

ξάδελφο του Κολοκοτρώνη. Αυτό ήταν το μοναδικό που χρειάστηκε να φτιάξει ο Κολοκοτρώνης και πράγματι ήταν 

αποτελεσματικό. ∆εν είναι πολλοί οι καπεταναίοι που φτιάχνουν δημοτικά τραγούδια. Κάποιος ακόμα που 

γνωρίζουμε, είναι ο Θεοδωράκης Γρίβας και μάλιστα είναι και ο μόνος που ξέρουμε ότι το κατέγραψε κάποια 

στιγμή, όταν πια ελευθερωθήκαμε. Έτσι πήγε και το έδωσε σε έναν γερμανό καθηγητή στο πανεπιστήμιο Αθηνών, 

γύρω στο 1840-1850, που με τη σειρά του το έδωσε στο γαμπρό του, τον Πάσοβ, ο οποίος το εξέδωσε το 

1860. Ήταν μια αρκετά μεγάλη ανθολογία, γιατί συνάθροισε όλα τα προηγούμενα τραγούδια μαζί με αυτά που 

του έδωσε ο πεθερός του. Με αυτή την έκδοση του Πάσοβ άρχισαν οι έλληνες λόγιοι να σκέφτονται λίγο πιο 

σοβαρά τι σημαίνει δημοτικό τραγούδι.

Νεογράφημα: Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι υπάρχουν τόσο λίγα επίθετα στα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Γενικά η γλώσσα των δημοτικών τραγουδιών είναι η απλούστερη δυνατή. Είναι επινοητική. 

Επινοεί λέξεις, ρήματα, επίθετα, όταν τα χρειάζεται, κυρίως στα μοιρολόγια και στα ερωτικά. Η οικονομία και η 

λιτότητα είναι το κύριο γνώρισμά της. Το ότι κάνει πολύ μικρή χρήση των επιθέτων έχει παρατηρηθεί από έναν 

από τους σπουδαιότερους μελετητές του δημοτικού τραγουδιού, τον Γιάννη Αποστολάκη. Ήταν λόγιος του 

Μεσοπολέμου και ξάδελφος του Νικολάου Πολίτη.

Αλέξης Αλεξίου: Ήταν και καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ένας από τους ιδρυτές του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το1926.

Παντελής Μπουκάλας: Έλεγαν πως ήταν λίγο δύστροπος, εκτιμούσε μόνο την ποίηση του Σολωμού και τα 

δημοτικά τραγούδια· τίποτε άλλο! Ούτε τον Παλαμά τον θεωρούσε σοβαρό ποιητή, αξιόλογο, ούτε τον Καβάφη. 

Ήταν αρκετά της υπερβολής ως προς αυτό. Έχει παρατηρηθεί ότι τα δημοτικά τραγούδια οδηγούν την αφήγησή 

τους με όχημα το ρήμα. Στο ρήμα και το όνομα, σε αυτά τα δύο εστιάζουν· τα επιρρήματα και τα επίθετα 

πλεονάζουν. Ο λαϊκός τραγουδιστής κάνει πράξη αυτό που έλεγε ο Εμπειρίκος σε ένα ποίημά του, για τα επίθετα: 

«θετά παιδιά της μορφώσεως και του διακοσμημένου ψεύδους»· δηλαδή στολίδια της ψευτιάς. Πράγματι, όταν 

μας ζητάνε στις εκθέσεις να προσθέσουμε πολλά φιλολογικά στοιχεία και αρχίζουμε και βάζουμε πολλά επίθετα 

για να μεγαλώσει η έκθεση, τότε αρχίζουμε και ψευτίζουμε.

Νεογράφημα: Πώς συνεχίζεται το ιστορικό δημοτικό τραγούδι μετά την Επανάσταση; 

Παντελής Μπουκάλας: Με την Επανάσταση δεν ελευθερώθηκε όλη η πατρίδα· το ξέρουμε. Μείνανε πολλά 

τμήματά της υπό τον τουρκικό ζυγό. Σε κάποια από τα μέρη αυτά, σχεδόν σε όλα τα μέρη αυτά, το δημοτικό 

τραγούδι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνεχίστηκε. Βλέπουμε στην Ήπειρο το παράπονο του δημοτικού 

τραγουδιού, που η Ήπειρος δεν συμπεριελήφθη στην ελεύθερη Ελλάδα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις στην Κρήτη 

που συνεχίζεται η παραγωγή δημοτικών τραγουδιών. Είναι τα λεγόμενα «ηρωικά άσματα», τα οποία ιστορούν τις 

αλλεπάλληλες επαναστάσεις, εξεγέρσεις του κρητικού πληθυσμού εναντίον των κατακτητών τους. Σιγά σιγά στην 

Κρήτη αρχίζει να εμφανίζεται ο επώνυμος τραγουδιστής. Τα κρητικά τραγούδια –που λέγονται και «ρίμες»– είναι 

εκτενέστατα, δεν είναι σύντομα, όπως είναι τα περισσότερα κλέφτικα. Άρα, εκεί αρχίζουμε να υποθέτουμε πως 

υπάρχει κάποιος προσωπικός τραγουδιστής, ποιητής, δημιουργός, στιχουργός, όπως και τον πούμε, ο οποίος 

χρησιμοποιεί πια και χαρτί, δηλαδή γράφει κιόλας. Γιατί δεν είναι εύκολο να φτιάξεις τριακόσιους στίχους χωρίς 

χαρτί, σε μία εποχή που ο προφορικός πολιτισμός αρχίζει πια να υποχωρεί. Και στον εικοστό αιώνα υπάρχουν 

δημοτικά. Καταρχάς τα λεγόμενα «ληστρικά» τραγούδια, που εξυμνούσαν παλικαριές των ληστών. Οι ληστές τι ήταν; 

Κάποιοι από τους προηγούμενους αρματολούς και τους κλέφτες, τους πολεμιστές του ‘21, που δεν βρήκαν τρόπο 

να βιοποριστούν (ίσως διότι δεν τους έδωσαν τους αγρούς που τους είχαν υποσχεθεί, για να τους καλλιεργήσουν). 

Θα έχετε ακούσει του Νταβέλη ή την Μαρία την Πενταγιώτισσα. Το «και στης Μαρίας την ποδιά σφάζονται 

παλικάρια» είναι ληστρικό τραγούδι. Η Μαρία Πενταγιώτισσα ήταν η πρώτη Ελληνίδα που τόλμησε να μπει στην 

Εκκλησία χωρίς μαντίλα. Καταλαβαίνετε πώς την αντιμετωπίσανε στη γενιά της…

Νεογράφημα: Στις ισλαμικές χώρες δεν έχει γίνει ακόμα αυτό.

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν έχει γίνει ακόμα, ναι, γιατί ο Ισλαμισμός έχει πέντε αιώνες καθυστέρηση από τον 

Χριστιανισμό.

Νεογράφημα: Και στις σλαβικές…

Παντελής Μπουκάλας: Και στις σλαβικές, ναι. Και στα χωριά μας επίσης. Τα ληστρικά τραγούδια, λοιπόν, 

βασίστηκαν στα παλαιότερα κλέφτικα και προσάρμοσαν τα ονόματα, τις πράξεις, τα επεισόδια, τον ήρωα. 

Φτιάχτηκαν, επίσης, κάποια για τον θάνατο του Παύλου Μελά. Φτιάχτηκαν κάποια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 

και, κυρίως, με τη Μικρασιατική Καταστροφή, που ήταν κυρίως μοιρολόγια Μανιάτικα. Την εποχή που όλος ο 

υπόλοιπος λαός πίστευε στον Βενιζέλο σαν θεό, οι Μανιάτισσες κλαίγαν τα παλικάρια τους και καταριόταν τον 

Βενιζέλο, γιατί χάναν τα παιδιά τους στον πόλεμο. Το αίσθημα της μάνας δεν λογοκρίνεται εύκολα. Στη διάρκεια 

της γερμανικής Κατοχής, έχουμε μία αναζωπύρωση του δημοτικού τραγουδιού στα βουνά. Ο βίος των εξεγερμένων 

εναντίον των Γερμανών έχει την παραλληλία του με τον βίο των κλεφτών και, εκτός από τα καινούργια τραγούδια 

που φτιάχνονται, ξανατραγουδιούνται τα παλιά κλέφτικα. Φτιάχτηκαν, επίσης, τραγούδια της Κατοχής, που έχουν 

καταγραφεί και έχουν εκδοθεί. Όπως φτιάχτηκαν τραγούδια σατιρικά για το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της 

Κατοχής –το πρώτο ήταν η έλλειψη της ελευθερίας– την πείνα, δηλαδή, που σε πολλά σημεία έφτασε σε επίπεδα 

πείνας του πολιορκημένου Μεσολογγίου. Υπάρχουν, λοιπόν, χαριτωμένα, σατιρικά δημοτικά, που φτιάχτηκαν στη 

Νάξο, στην Κάρπαθο, γενικά στα νησιά του Αιγαίου, που περάσαν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και ανακούφιζαν 

τον πόνο τους και τον καημό τους με σατιρικούς στίχους για την πείνα. Έχουν εκδοθεί ένα-δύο βιβλία, που 

περιέχουν τα τραγούδια των επόμενων από την Επανάσταση του ’21 εθνικών αγώνων. Είχαν εκδοθεί και τα 

δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες στα βουνά της Αλβανίας. 

Εδώ κάτι ακόμα να προσθέσω, που είναι εξαιρετικό και είναι και σπανιότατο: δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες 

πολεμιστές του ‘40 φτιάχθηκαν και από τους Αλβανούς, στην αλβανική γλώσσα και όχι σε δεκαπεντασύλλαβο, 

γιατί τα δημοτικά των Αλβανών και άλλων Βαλκανικών χωρών είναι οκτασύλλαβα και όχι δεκαπεντασύλλαβα. Οι 

Αλβανοί είχαν ξαναφτιάξει δημοτικά για να τιμήσουν τον αγώνα των Ελλήνων, πάλι στη δική τους γλώσσα, το 
1821. Υπάρχουν τραγούδια για το Μεσολόγγι, για τον Μπότσαρη, για τον Κανάρη, για την καταστροφή της Χίου. 

Είναι σπάνιο ένας λαός να τραγουδάει στη δική του γλώσσα, τα τραγούδια του διπλανού του, με τον οποίο μάλιστα 

δεν έχει ιδιαίτερα φιλική σχέση…

Νεογράφημα: Πώς νιώθετε τη σχέση του σημερινού Έλληνα με το δημοτικό τραγούδι; Εκτιμά και αντιλαμβάνεται 

την αξία του; 

Παντελής Μπουκάλας: Κάποιο κομμάτι του κόσμου την αντιλαμβάνεται, γιατί την έχει ζήσει· γιατί δεν μπορεί να 

νιώσει το πανηγύρι του και τον γάμο του, χωρίς να χορέψει δημοτικά τραγούδια. Μπορεί να αρχίσει με ζεϊμπέκικα, 

αλλά θα καταλήξει με δημοτικά. Ένα άλλο κομμάτι, οι νεότερες γενιές, προφανώς και βρίσκονται μακριά. Υπήρξε 

και ένα κακό που συνέβη εις βάρος των δημοτικών τραγουδιών: Η παρεμβολή της Χούντας, η οποία μαγάρισε το 

δημοτικό τραγούδι με κάποια ψευτοτράγουδα που έφτιαξε τότε, που υμνούσαν τους συνταγματάρχες. Και έτσι 

πολύς κόσμος, πάρα πολύς, ένιωσε μία αποστροφή προς το δημοτικό· την ίδια αποστροφή που ένιωσε και προς 

τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, επειδή και αυτός υπέστη καπήλευση από την Χούντα. Εκείνο που έχω δει γυρνώντας 

σε πολλά μέρη της Ελλάδας, εξαιτίας των βιβλίων που έχω βγάλει για το δημοτικό, είναι ότι υπάρχουν νέες γενιές 

που έχουν μάθει τα μουσικά όργανα στα μουσικά γυμνάσια και τα λύκεια και τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρουν 

να τραγουδάνε πια και να παίζουν όλο και πιο δύσκολα όργανα, όλο και πιο απωθημένα μέχρι και ασκομαντούρα!

Νεογράφημα: Πως το είπατε;

Παντελής Μπουκάλας: «Ασκομαντούρα», είναι χιώτικη, νησιώτικη λέξη. Βλέπω, λοιπόν τις νέες γενιές, τα νέα 

συγκροτήματα, τις νέες μουσικές παρέες, που βγάζουν δίσκους τραγουδώντας δημοτικά. Λίγο πειραγμένα, 

βεβαίως, μα δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Υπάρχουν οι Thrax Punks, που παίζουν θρακιώτικα, οι Villagers που 

παίζουν ηπειρώτικα, οι Χαΐνηδες που τραγουδάν κρητικά. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και εμφανίζονται όλο και 

νεότεροι. ∆εν ντρέπονται, έχει αποενοχοποιηθεί η σχέση με το δημοτικό τραγούδι, δεν θεωρείται κάτι το... 

«βλάχικο», όπως λέγανε, το απολίτιστο ή το μισοπολιτισμένο. Πρέπει να τα αγαπάμε χωρίς να τα υποτιμάμε.

Νεογράφημα: Πότε και πώς ξεκινήσατε την ενασχόληση σας με τα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Όταν γεννήθηκα! Το πρώτο μου γραπτό, όμως, για τα δημοτικά τραγούδια είναι του 

1992, δηλαδή πριν από τριάντα χρόνια. Όταν πάντως ξεκίνησα να γράφω αυτήν τη σειρά για το δημοτικό 

τραγούδι, δεν ήμουν καθόλου έτοιμος… ∆εν υποψιαζόμουνα ότι, όταν τελειώσει, θα είναι δέκα τόμοι τουλάχιστον. 

Κάθε φορά που το λέω τρομάζω, γιατί είναι ένας τεράστιος κόπος αλλά και μία τεράστια απόλαυση! Οπότε, όσο 

ζω, το συνεχίζω. Έχει τριάντα χρόνια τουλάχιστον αυτή η γραπτή σχέση, γιατί στο προφορικό επίπεδο υπήρχε 

σχέση και από πριν· έγινε γραπτή εδώ και τριάντα χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα έγραφα σε εφημερίδες και 

περιοδικά ή μιλούσα σε συνέδρια για το δημοτικό τραγούδι. Κάποια στιγμή αποφάσισα να τα βάλω κάτω. Ξεκίνησα 

για έναν-δύο τόμους και αυγατίσαμε στη διαδρομή. Φέτος θα βγει ένα δίτομο, μάλλον, έργο μου για τα δημοτικά 

τραγούδια, η διδακτορική μου διατριβή.

Νεογράφημα: Σε ποιο πανεπιστήμιο την κάνατε;

Παντελής Μπουκάλας: Στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Νεογράφημα: Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο δημοτικό τραγούδι;

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν μπορώ να πω ένα, θα πω δύο: «Το μοιρολόι της Τούρκισας», που ανέφερα και 

προηγουμένως, και το «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα», για τη δική του ασύλληπτη δύναμη· θα το έχετε ακούσει 

τραγουδημένο. Επειδή δεν είχε σωθεί η μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού, έχει τραγουδηθεί με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους· όλοι καλοί είναι! 

Νεογράφημα: Είστε ποιητής, ερευνητής, δημοσιογράφος, μεταφραστής. Αν, όμως, έπρεπε έναν μόνο τίτλο να 

βάλετε δίπλα στο όνομα σας ποια από όλες αυτές τις ιδιότητες θα επιλέγατε; 

Παντελής Μπουκάλας: Γραφιάς, που τα πιάνει όλα. Ή... αποτυχημένος οδοντίατρος! 

Νεογράφημα: Γιατί επιλέξατε την Οδοντιατρική; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν τη διάλεξα, με διάλεξε. Είχα περάσει στην Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης, αλλά 

κατέβηκα στην Αθήνα. Ήταν δύσκολο να μείνω και οικονομικά και ερωτικά.

Νεογράφημα: Τι σας οδήγησε στη γραφή; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν ξέρω. Στην τρίτη γυμνασίου έγραφα στιχάκια Μ’ άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω. Η 

γραφή ξεκινά από το διάβασμα. Εάν δεν διαβάσεις, δεν θα σου ‘ρθει η γραφή· εκτός και αν συναντήσεις τις 

Μούσες, όπως ο Ησίοδος στα βουνά, τότε που η Μούσα ήταν αγροδίαιτος. Ο Ησίοδος συνάντησε τις Μούσες 

βοσκώντας τα πρόβατα του στον Ελικώνα, ο Αισχύλος συνάντησε τον ∆ιόνυσο σε ένα αμπέλι έξω από την Αθηνά, 

αλλά αυτά, δυστυχώς, σταματήσανε!

 Αλέξης Αλεξίου: Λέω στα παιδιά πως όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, θέλουν και να παίξουν· πως όσοι αγαπούν 

το μπάσκετ και βλέπουν μια πορτοκαλί μπάλα, θέλουν να την πάρουν και να τη σουτάρουν στο καλάθι. Έτσι και 

όσοι αγαπούν το διάβασμα, θέλουν κάποια στιγμή να γράψουν κιόλας κάτι. 

Παντελής Μπουκάλας: Κι εγώ αγαπούσα το ποδόσφαιρο, αλλά τραυματίστηκα νωρίς και δεν μπόρεσα να 

συνεχίσω… Ξέρουμε πως πολλοί ποιητές γράφουν την ώρα που διαβάζουν ή λίγο μετά. Ο κατεξοχήν ποιητής που 

ξέρουμε ότι έγραφε καθώς διάβαζε, ήταν ο Καβάφης. Στον «Καισαρίωνα» βλέπουμε πως δημιουργεί τα ποιήματά 

του, συχνά ξεσκονίζοντας τον Πλούταρχο. Συμβαίνει και με άλλους ποιητές: Όταν βλέπεις τη σύλληψη ενός 

βαθύτατου νοήματος με πέντε λέξεις ή μιας όμορφης ιδέας, μπαίνεις στον πειρασμό, γίνεσαι μιμητής και καμία 

φορά γράφεις και καλό ποίημα. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουκάλα!

Παντελής Μπουκάλας: Εγώ σας ευχαριστώ! Έχω μεγάλη χαρά, κάθε φορά που μιλώ με παιδιά σε σχολεία.



10-11 Απριλίου 1826

Ο ήλιος έπαιζε ανέμελα κρυφτό με τα σύννεφα στην πόλη του Μεσολογγίου και ο ουρανός είχε πάρει ένα 

ρόδινο χρώμα που θύμιζε μία ηλιοκαμένη, καλοκαιριάτικη σκεπή. Οι συνήθως ζωντανές, κατακόκκινες 

παπαρούνες είχαν μαραζώσει, καθώς η δυστυχία και η αγωνία των ανθρώπων ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά στη 

ζωή τους, και το κελάηδισμα ενός πουλιού ήταν πλέον ακριβοθώρητο. Νεκρική σιγή, βουρκωμένα μάτια, ανήσυχα 

βλέμματα, ταραγμένες ψυχές. Τα φωτεινά χαμόγελα, πλέον, έσβηναν και υποτάσσονταν σε με μία ψυχρή ριπή 

ανέμου, η οποία έκανε την καθημερινή της επιθεώρηση στα γραφικά στενάκια της πόλης. Το προαύλιο της 

εκκλησίας είχε γεμίσει πια, καθώς η ώρα της ηρωικής εξόδου όλο και πλησίαζε. Ακόμα και οι δείκτες των 

ρολογιών έμοιαζαν να έχουν παγώσει. Μία χούφτα ανθρώπων ήταν έτοιμη να αντισταθεί σε μία ολόκληρη 

αυτοκρατορία. 

Αποκαμωμένοι αγωνιστές πλαγιασμένοι παντού. Ήταν τα χρόνια και οι συνθήκες που τους λύγιζαν, ήταν οι 

ασθένειες που τους περιόριζαν, ήταν όμως και οι αναμνήσεις που αποτελούσαν αστείρευτη πηγή ψυχικών 

αποθεμάτων. Λίγο πιο αριστερά, δάκρυα κυλούσανε στα χλωμά μάγουλα μιας ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία 

έχει εγκλωβίσει στην παλάμη της το χέρι του οκτάχρονου εγγονού της. Στο πρόσωπο του μικρού παιδιού 

μπορούσαν να αποτυπωθούν τα συναισθήματα όλων των Μεσολογγιτών. ∆εν ήταν τα γαλανά κρυστάλλινα μάτια 

του, αλλά η αθωότητά του που φανέρωνε την άθλια αντανάκλαση της πόλης. Βιώματα, αναμνήσεις, αγκαλιές, 

δάκρυα χαράς και λύπης, η ανάσα της ελευθερίας και του θανάτου βρίσκονταν όλα κλεισμένα στα τείχη του 

πολιορκημένου Μεσολογγίου, το οποίο –καλώς ή κακώς– οι κάτοικοι του θα έπρεπε να εγκαταλείψουν. Φαινόταν 

δύσκολη και επώδυνη η απαγκίστρωση των ανθρώπων του από την ίδια τους τη ζωή. ∆εξιά, ένας νεαρός Ελβετός 

κρατούσε κάποιες τελευταίες σημειώσεις. Μετά βίας μπορούσε να σηκώσει το ξύλινο μολύβι. Η δίψα, οι 

ασθένειες και μία πληγή στον ώμο δυσχεραίναν τη ζωή του. Αριστερά αποδεκατισμένες οικογένειες και ό,τι ζώα 

είχαν απομείνει. Και πάνω ο Παντοδύναμος, στον οποίον οι κάτοικοι προσεύχονταν να τους δικαιώσει. 

Είχαν περάσει ώρες, μέρες, μήνες που οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» επιβίωναν, με την πείνα να στέκεται δίπλα 

τους και να τους ψιθυρίζει ύπουλα στο αυτί ότι δεν θα τα καταφέρουν, και τώρα το μόνο που περίμεναν ήταν να 

νυχτώσει. Μία ξύλινη γέφυρα χώριζε το τείχος της Ιεράς Πόλεως από τα οθωμανικά στρατεύματα, τη ζωή από 

τον θάνατο, την ελευθερία από τη σκλαβιά, το θεϊκό από το ανθρώπινο, το φως από το σκοτάδι, τον γαλανόλευκο 

σταυρό από την ερυθρόλευκη ημισέληνο.

Είχε φτάσει εκείνη η στιγμή, που το μαγνητικό πεδίο της κρυστάλλινης θάλασσας, τραβούσε ολοένα και πιο 

επίμονα προς το μέρος του τον φλεγόμενο αστέρα, ο οποίος είχε αρχίσει να μοιράζεται τα μυστικά του με το 

απέραντο γαλάζιο. Ο ουρανός είχε εξαφανιστεί και το μόνο που φαινόταν, ήταν ένα κερί που σιγοέκαιγε στο 

εσωτερικό της πετρόχτιστης εκκλησίας· μία ελπίδα που δεν θα έσβηνε ποτέ. Τη σιωπή τότε, διέκοψε μια φωνή 

κοφτή, τρεμάμενη, ανήσυχη που κάλεσε τους πολίτες να ανασυνταχτούν. Καιρός για σκέψη δεν είχε απομείνει, 

καθώς πλέον η ζωή είχε διφορούμενη έννοια. Στο κέντρο της πλακόστρωτης πλατείας στεκόταν ένας 

ταλαιπωρημένος στρατηγός, ο οποίος έδινε εντολές στους πολεμιστές αλλά και στον άμαχο πληθυσμό να 

συγκροτηθεί και να συμπυκνωθεί, ώστε να αποφευχθούν οι απώλειες, όσο ήταν αυτό δυνατό. Μπροστά στη 

γραμμή, που έμοιαζε με παρέλασης, τοποθετήθηκαν οι θαρραλέοι ένοπλοι υπερασπιστές και λίγο πιο πίσω τα 

γυναικόπαιδα και οι ηλικιωμένοι. Η εικόνα αποπνικτική. ∆εν μπορούσες να πάρεις ανάσα, σαν κομμάτια του ίδιου 

παζλ, τα οποία ήταν πιεσμένα και δεν μπορούσαν να ενωθούν. Η πύλη άνοιξε! Όσοι είχαν τη δυνατότητα έκαναν 

τον σταυρό τους, φίλησαν τις πέτρες που τους συντρόφευαν τους τελευταίους χρόνους και με γοργά, αλλά και 

συνάμα αθόρυβα, βήματα ένα πλήθος ανθρώπων ενωμένο αφέθηκε ελεύθερο. Εικόνες χειμάρρου, μόνο που 

αυτή τη φορά η βροχή είχε προκληθεί από τη δίψα για ελευθερία. 

Το ποτάμι αυτό στον δρόμο του ήταν προγραμματισμένο να περάσει και από την περιοχή, όπου είχαν 

στρατοπεδεύσει τα οθωμανικά στρατεύματα. Έμοιαζε με κίνηση απελπισίας, αλλά είχαν στενέψει πλέον τα 

περιθώρια, όσο ο οθωμανικός κλοιός εμπόδιζε κάθε δυνατή είσοδο για ανεφοδιασμό.

Η αυξημένη κίνηση, υπό το θολό από τα σύννεφα φως του φεγγαριού, κάποια στιγμή έγινε αντιληπτή από τους 

Τούρκους. Μια οχλοβοή δημιουργήθηκε. Κανονιές, οι οπλές των αλόγων να σκάβουν το χώμα στην προσπάθειά 

τους να κρατηθούν όρθια, και οι κραυγές των ανθρώπων ήταν πλέον ό,τι μπορούσε να ακουστεί, ενώ δεν 

άργησαν να πέφτουν νεκρά τα πρώτα σώματα. Η κλαγγή των αιματοβαμμένων σπαθιών και οι κραυγές των 

πληγωμένων ανθρώπων έκαναν τα άστρα να βγουν από την κρυψώνα τους. Οι άντρες είχαν ξεκρεμάσει από 

τους ώμους τα γιαταγάνια και έπεφταν ένας-ένας για την πατρίδα που ξεψυχούσε. Ένας πύρινος μανδύας 

σκέπασε το λίθινο τείχος και η εγκαταλελειμμένη πόλη του Μεσολογγίου τυλίχτηκε στις φλόγες, 

μεταμορφώνοντας τη νύχτα σε μέρα μόλις σε λίγα δευτερόλεπτα… Οι αναμνήσεις πέθαιναν σπαρταρώντας, μαζί 

τους και οι αγωνιστές της Ιεράς Πόλης. Παρόλα αυτά κάποιες ψυχές παρέμεναν ζωντανές. Ο θάνατος δεν έκανε 

διακρίσεις! Οθωμανοί και Έλληνες άφηναν την τελευταία τους ανάσα και πλάγιαζαν μαζί. Τουρκικά βόλια 

πετύχαιναν γαλανόλευκες καρδιές, οι οποίες πριν φύγουν μεταλαμπάδευαν τον πόθο τους για ελευθερία στο 

υγρό έδαφος.

Λίγο αριστερά από το πεδίο της μάχης, στο βαμμένο με αίμα χώμα, είχε πλαγιάσει η υπερήλικη γυναίκα με τον 

εγγονό της. Ο κορμός ενός πλατανιού, προσπαθούσε να δώσει στήριγμα στην πλάτη της, όσο η ίδια 

προσπαθούσε να καλύψει το μικρό αγόρι από τα εχθρικά πυρά, που πλέον ήταν ευδιάκριτα και μοιάζανε με 

φλεγόμενα πεφταστέρια. ∆άκρυα ξέπλεναν το γεμάτο στάχτη πρόσωπο της γυναίκας, καθώς σταματούσαν σε 

κάθε βαθούλωμα. Μια πληγή στο στέρνο της έκανε την καρδιά της να χτυπά όλο και πιο δυνατά. Ήταν πλέον 

βέβαιο ότι θα αντίκρυζε σύντομα έναν άλλο κόσμο, παρά τις αλλεπάλληλες, γεμάτες ταραχή, προσπάθειες του 

μικρού παιδιού να τη σώσει.

Όταν το δάκρυ πλέον είχε εξαντληθεί, γύρισα την πλάτη μου. ∆εν άντεχα να βλέπω τα παιδικά μου χρόνια να 

πεθαίνουν μέσα στο πύρινο φρούριο και ύστερα να ανεβαίνουν ψηλά στον ουρανό, με μόνο συνοδοιπόρο τους 

τον δυσδιάκριτο καπνό. Ένας διάλογος σημάδεψε εκείνη την ημέρα και ήταν προσωποποιημένη η ελπίδα μέσα 

στην απελπισία. Το μόνο που άκουγα, ήταν η παιδική φωνή τρομοκρατημένη να λέει:

_ «Γιαγιά, σήκω θα τα καταφέρεις. ∆εν θέλω να σε αφήσω εδώ. Μου υποσχέθηκες ότι θα δούμε μαζί την κυρία 

Ελευθερία. Μην με αφήνεις!». 

Η ηλικιωμένη γυναίκα ίσα που ακουγόταν μέσα στους ανυπόφερτους θορύβους της στιγμής, μα τα λόγια της 

άγγιζαν ακόμα και τα αποτελειωμένα σώματα που βρίσκονταν γαλήνια πεσμένα δίπλα τους. Η πολύπαθη γυναίκα 

άνοιξε τα στενά της χείλη και άφησε τα λόγια της να πετάξουν σαν πουλιά: 

_ «Μην ξεχάσεις ποτέ να φεύγεις με το κεφάλι ψηλά, να κλείνεις κάθε κεφάλαιο της ζωής σου χαμογελώντας. 

Γιατί εσύ ένιωσες, δεν κρύφτηκες· γιατί εσύ ό,τι είχες να δώσεις το έδωσες. Και γιατί πολύ απλά σε περιμένουν 

άλλα καλύτερα, που, μόνο όταν φύγεις, θα τα ανακαλύψεις. Οι αδύναμοι πάντα φωνάζουν και καυχιούνται, παιδί 

μου, οι δυνατοί σωπαίνουν και προχωρούν. Φύγε και άσε με εμένα...». 

Το κουράγιο βρέθηκε και η απάντηση ίσα που πρόλαβε να ακουστεί: 

_ «Και εσύ γιαγιά, δεν θα είσαι μαζί μου; Θα μείνω μόνος; Ποιος θα μου λέει ιστορίες; Ποιος θα με καθησυχάζει 

και θα με εμψυχώνει;», είπε το παιδί και δεν άντεξε. 

_ «Θα είμαι πίσω σου. Θα γυρνάς, δεν θα με βλέπεις, αλλά θα με αισθάνεσαι. ∆εν θα μιλάω, αλλά θα με ακούς. 

Θα σε στηρίζω με τον τρόπο που μου έχεις μάθει και μόνο εσύ ξέρεις. Προχώρα μπροστά και μην εξαρτάσαι από 

κανέναν και από τίποτα. Η εξάρτηση από το παρελθόν, όσο ανακουφιστική και αν είναι, το μόνο που κάνει είναι να 

κομματιάζει το μέλλον. Μπορεί εγώ να φύγω, αλλά η αγάπη είναι σαν τα αστέρια. Ποτέ δεν πεθαίνει και πάντα 

φωτίζει. Σε αγαπώ, παιδί μου, και μην το ξεχάσεις!», είπε η γυναίκα και, πριν κλείσει τα μάτια της, το μόνο που 

πρόλαβε να ακούσει, ήταν το «σε αγαπώ» του συγκινημένου αγοριού, το οποίο την αγκάλιαζε με τα κρυστάλλινά 

του μάτια να έχουν πλέον γίνει κόκκινα από τις αδυσώπητες στάχτες που αιωρούνταν στην ατμόσφαιρα. 

Το βλέμμα προσπαθούσε να αλλάξει κατεύθυνση, να δραπετεύσει. Όλα υποχωρούσαν, οι πυριτιδαποθήκες δεν 

άντεχαν και με ένα κύκνειο άσμα εξαφανίζονταν. Το κρύο, ένα τρέμουλο και δύο χαμένα μάτια ήταν τα μόνα που 

απέμεναν. Η καρδιά κόντευε να σπάσει και ζούσε με την ελπίδα ότι θα ξυπνούσε από τον εφιάλτη που 

παρακολουθούσε, θα ξέφευγε από το παρελθόν και θα προσγειωνόταν στο παρόν. Σιγά σιγά η φωτιά αποχωρούσε 

ξεψυχώντας και τα άστρα συνέχιζαν το παιχνίδι τους με τα σύννεφα. Το μόνο που είχε απομείνει στην έρημη γη 

ήταν δύο γδαρμένοι βράχοι και νεκρά σώματα. Η ξύλινη γέφυρα είχε γίνει σκόνη και πλέον όλα έγιναν μία 

ενωμένη χωμάτινη μάζα. Η τάφρος που περιέβαλλε την πόλη είχε εξαφανιστεί. Το χώμα υγρό και κόκκινο 

κατέρρεε, αναμειγνυόταν με τα χαλάσματα της πλακόστρωτης πλατείας και έπαιρνε μαζί του τα σπαθιά Ελλήνων 

και Τούρκων. Ένα πράγμα είχε μείνει μόνο· και δεν ήταν άλλο από το ακατάβλητο κερί της εκκλησίας που έλαμπε, 

σαν να μην είχε συμβεί τίποτα…

Το πεζό κείμενο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών με διδάσκουσα την καθηγήτρια Μαρία 

Φωτίου.

Το μάθημα της Λογοτεχνίας στο τμήμα Β2 συνδέθηκε με την επέτειο των διακοσίων ετών από την έναρξη της 

ελληνικής Επανάστασης μέσω των ποιημάτων του Σολωμού και του Κάλβου, αλλά και μέσω των δημοτικών 

τραγουδιών. Μελετήσαμε το ύφος, την ποίηση, τον κόσμο τους και, για να ολοκληρώσουμε την προσέγγισή μας, 

καλέσαμε τον Παντελή Μπουκάλα σε μια διαδικτυακή συνέντευξη, που με ιδιαίτερη χαρά μάς έδωσε στις 14 

Απριλίου. Ο Παντελής Μπουκάλας, πέρα από αρθρογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή», βιβλιοκριτικός, 

μεταφραστής αρχαίων ελληνικών κειμένων, επιμελητής λογοτεχνικών εκδόσεων και σημαντικός ποιητής, είναι  

ενδελεχής ερευνητής και γνώστης των δημοτικών τραγουδιών. Έχει ήδη εκδώσει τρία πολυσέλιδα δοκίμια για 

το δημοτικό τραγούδι (Α΄  «Όταν το ρήμα γίνεται όνομα: Η “αγαπώ” και το σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των 

δημοτικών», Β΄ «Το αίμα της αγάπης: Ο πόθος και ο φόνος στη δημοτική ποίηση», Γ’ «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα: Το 

ταξίδι του φιλιού και ο έρωτας σαν υπερβολή») και αναμένονται πολλά ακόμη. 

Η συνέντευξη είναι η μεγαλύτερη σε έκταση που παραχωρήθηκε στο «Νεογράφημα», στα επτά χρόνια της 

κυκλοφορίας του, και επεκτάθηκε σε πολλά ακόμη θέματα, πέρα από τα δημοτικά τραγούδια του ’21. Κατά τη 

διάρκειά της γεννήθηκαν αυθόρμητες ερωτήσεις και δόθηκαν απρόσμενες απαντήσεις. Προσπαθήσαμε, 

απομαγνητοφωνώντας τη συνέντευξη, να μην της στερήσουμε την πολύτιμη προφορικότητά της. Μάθαμε από τη 

συνέντευξη και ταυτόχρονα την απολαύσαμε. Σας προσκαλούμε να την απολαύσετε κι εσείς!

Νεογράφημα: Καλησπέρα σας κύριε Μπουκάλα! Είμαστε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος 

της Λογοτεχνίας διδαχθήκαμε τα δημοτικά τραγούδια και τον κόσμο τους. Από το σχολικό βιβλίο μας είδαμε 

δύο δημοτικά με απόσταση περίπου χιλίων ετών το ένα από το άλλο: το ακριτικό «Ο θάνατος του ∆ιγενή» και το 

κλέφτικο «Του Βασίλη».

Παντελής Μπουκάλας: Να διακόψω, αν μου επιτρέπετε. Θυμάται κάποιο από τα παιδιά πώς τελειώνει το 

τραγούδι «Του Βασίλη» («Βασίλη κάτσε φρόνιμα να γίνεις νοικοκύρης» και αυτός λέει: «δεν θα κάτσω φρόνιμα 

να γίνω νοικοκύρης να γίνω σκλάβος των Τούρκων»); Μετά τι λέει;

Αθανασία Μπαλάση: Λέει: «… να γίνω σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και στο τέλος, τον 

καλωσορίζουν τα βουνά «καλώς το παλικάρι».

Παντελής Μπουκάλας: Μπράβο! Αυτό ήθελα να μάθω, γιατί έτσι είναι το αυθεντικό τραγούδι «να γίνω 

σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και εννοεί κοπέλι στους προκρίτους, δηλαδή στους Έλληνες, 

όμως το τραγούδι υπέστη πολύ νωρίς μια, ας την πούμε έτσι, «εθνικού τύπου» λογοκρισία. Το 1852 έγινε «να 

γίνω σκλάβος των Τούρκων» και πάλι «κοπέλι των Τούρκων». Αποσβέστηκαν, δηλαδή, οι πρόκριτοι, για να μην 

φαίνεται ότι ο κλέφτης είχε διπλό μέτωπο. Αυτή είναι μία μόνο από τις πολλές εκδοχές, δυστυχώς, που 

νόθευσαν τα τραγούδια μας. Κυρίως τα κλέφτικα είναι αυτά που υπέστησαν περισσότερο τις νοθεύσεις, γιατί 

είναι και τα πιο κρίσιμα.

Αλέξης Αλεξίου: Όταν ήμασταν εμείς στο Γυμνάσιο, νομίζαμε ότι το «Μαύρ’ είν’ η νύχτα στα βουνά» είναι 

γνήσιο κλέφτικο.

Παντελής Μπουκάλας: Όλες οι προηγούμενες γενιές, όπως και η δική μου, είχαμε μάθει ότι το «Μάνα σου 

λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω, / θα πάρω το τουφέκι μου να πα να γίνω κλέφτης» είναι αυθεντικό 

κλέφτικο. ∆εν είναι όμως αυθεντικό κλέφτικο. Ξέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός του. Είναι ο Παύλος Λάμπρος, 

ο πατέρας του Σπυρίδωνος Λάμπρου. Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν εξέδωσε ο Νικόλαος Πολίτης το 1914 τις 

«Εκλογές από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού», ο Καβάφης, που αγαπούσε ιδιαίτερα τα δημοτικά και είχε μια 

από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες με συλλογές δημοτικών, είχε παρουσιάσει την έκδοση του Πολίτη σε 

εφημερίδα της Αλεξάνδρειας με θαυμασμό. Η παρουσίαση ομολογούσε την έκπληξή του: «Εγώ που πίστευα τόσα 

χρόνια ότι είναι ακραιφνώς δημοτικό και ωραίο ποίημα, μαθαίνω τώρα από τον Νικόλαο Πολίτη ότι είναι 

δημιούργημα ενός συγκεκριμένου λόγιου, είναι δημιούργημα γραφείου, δηλαδή». Παραμένει, πάντως, καλό 

τραγούδι, καλό ποίημα μάλλον. Έχουν περάσει από το 1914 τόσα χρόνια, πάνω από αιώνας, και ακόμα 

εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αυθεντικό δημοτικό. Ο Πολίτης έκανε την εξής 

παρατήρηση: Ο λαϊκός τραγουδιστής, ο λαός δηλαδή, δεν ξέρει το ρήμα «δουλεύω» με την έννοια είμαι 

υπόδουλος. Στο τραγούδι «Μάνα σου λέω δεν μπορώ στους Τούρκους να δουλεύω», το «δουλεύω» έχει τη 

σημασία «είμαι σκλάβος». Ο λαός το «δουλεύω» το ξέρει μόνο με τη σημασία «εργάζομαι». Άρα το τραγούδι δεν 

μπορεί να είναι λαϊκό. Έχει κι άλλα στοιχεία με τα οποία αποδείκνυε ότι δεν ήταν λαϊκό δημιούργημα. Γενικά η 

γλώσσα του λογίου από τη λαϊκή γλώσσα είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.

Νεογράφημα: Πόσο ιστορικά είναι τα δημοτικά τραγούδια; Ποια είναι η σχέση του δημοτικού τραγουδιού με την 

Ιστορία; Είναι μια αξιόπιστη πηγή ή δεν μπορούμε να βασιστούμε σ’ αυτήν; 

Παντελής Μπουκάλας: Να μιλήσουμε για όλο το εύρος των δημοτικών, δηλαδή για μια χιλιετία, ή να 

αναφερθούμε συγκεκριμένα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης;

Νεογράφημα: Πιο συγκεκριμένα στα τραγούδια της Επανάστασης.

Παντελής Μπουκάλας: Περισσότερο από το να είναι πληροφορητές τα τραγούδια για συγκεκριμένες μάχες, 

είναι πληροφορητές για τη νοοτροπία των προγόνων μας, για τα αισθήματά τους, για τα ήθη τους· δηλαδή, 

μάρτυρες νοοτροπίας περισσότερο. Είναι όμως και μάρτυρες για τη γλώσσα του λαού, είναι και μάρτυρες για τη 

στάση που είχαν απέναντι στο θρησκευτικό φαινόμενο ή στην Εκκλησία. Αυτό, για παράδειγμα, για το οποίο και 

σήμερα παραπονούνται οι ιερείς της εκκλησίας, να μην μιλάμε στην ώρα της Λειτουργίας, το έχουν πει τα δημοτικά 

τραγούδια εδώ και δύο, τρεις ή και περισσότερους αιώνες, γιατί η συμπεριφορά μας ήταν ακριβώς η ίδια. ∆ηλαδή, 

πολύ συχνά μετατρέπουμε τη χριστιανική εκκλησία σε εκκλησία του ∆ήμου. Νομίζω ότι έτσι κερδίζει και η 

Εκκλησία, κερδίζουμε κι εμείς.

Να μείνουμε στα τραγούδια της Επανάστασης. Το τραγούδι για τον θάνατο του ∆ιάκου, για παράδειγμα, 

δημιουργήθηκε δύο ή τρεις ή τέσσερεις το πολύ μήνες μετά το μαρτυρικό θάνατο του ∆ιάκου και διασώζει 

χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες τις ξέρουμε και από άλλες πηγές, προφορικές και γραπτές, από συμπολεμιστές 

του ∆ιάκου που κατάφεραν να διασωθούν. Ξέρουμε ότι αυτό που αναφέρει το τραγούδι (ότι, όταν του έγινε η 

πρόταση να γίνει Τούρκος και να σωθεί και ν’ αποκτήσει και αξιώματα, ο ∆ιάκος έστριψε το μουστάκι του) είναι 

μία πληροφορία περισσότερο λυρική παρά ιστορική. Και όμως την επιβεβαιώνουν γραπτές πηγές, γιατί την έχουμε 

και σε πολλά άλλα δημοτικά τραγούδια: Το στρίψιμο του μουστακιού είναι εκδήλωση λεβεντιάς, όταν είναι 

πολιορκημένος ο πολεμιστής. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι ο πατέρας του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο Ανδρίτσος, 

όταν βρέθηκε σε μία περίσταση πολιορκημένος σε μοναστήρι από τους Τούρκους και του είπαν να παραδοθεί, 

έστριψε το μουστάκι του. Ακόμη και ο αριθμός των 18.000 που λέει ότι ήταν ο στρατός των Τούρκων, ήταν 

πράγματι 18.000 ή περίπου 18.000. ∆εν απομακρύνεται από την ιστορική αλήθεια το δημοτικό τραγούδι της 

Επανάστασης, γιατί δημιουργείται πολύ κοντά στο γεγονός και διασώζει τις κρισιμότερες πτυχές, τα κρισιμότερα 

σημεία. Αυτά που θέλει να διασώσει το τραγούδι είναι πάντα η λεβεντιά, η καρτερία με την οποία αποδέχεται τον 

θάνατό του ο θνήσκων πολεμιστής ή ο θρήνος της μάνας του, όπως στην περίπτωση του Οδυσσέα Ανδρούτσου, 

που έχουμε έναν θάνατο που ατιμάζει τον Ανδρούτσο. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Ανδρούτσος αναγνωρίστηκε 

ως εθνικός ήρωας το 1862. Το τραγούδι έχει ηρωίδα τη μάνα του. Η μάνα του λέει ότι «σε έφαγε η Βουλή και 

οι καλαμαράδες». Η μάνα του παρουσιάζεται όπως την πλάθει ο λαός. Ο λαός παίρνει το μέρος του Ανδρούτσου. 

Ας πούμε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη, για να πάμε και αλλού. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές του τραγουδιού 

του τέλους του Καραϊσκάκη. Το πληρέστερο είναι το ηρωϊκό τραγούδι, και ταυτόχρονα μοιρολόϊ, που έφτιαξε ο 

Μακρυγιάννης γι’ αυτόν. Και είναι χαρακτηριστικό –για να γυρίσουμε και στην ερώτηση αν το τραγούδι έχει μέσα 

του ιστορική πληροφορία– ότι όσα λέει ο Μακρυγιάννης ως αυτόπτης μάρτυρας και συμπολεμιστής στην κρίσιμη 

στιγμή του Καραϊσκάκη, όσα λέει στα Απομνημονεύματά του, τα επαναλαμβάνει έμμετρα στο τραγούδι που 

έφτιαξε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη. Για το πώς ξεκίνησε η μικρή αψιμαχία που ανάγκασε τον Καραϊσκάκη να 

σηκωθεί από το κρεβάτι. Κι όταν λέμε για κρεβάτι –ουσιαστικά, κατάχαμα θα ήταν– θα του είχαν απλώσει δύο ή 

τρία ρούχα για να ξαπλώσει· στον πόλεμο βρισκότανε… Όμως οι Τούρκοι τους περίμεναν και τους χτύπησαν. 

Ήρθαν ακόμη περισσότεροι Τούρκοι και η μικρή αψιμαχία έγινε μάχη. Αναγκάστηκε ο Καραϊσκάκης να σηκωθεί, 

να φωνάξει τον ιπποκόμο του να φέρει το άλογό του. Όλα αυτά τα περιγράφει, τα ιστορεί, ο Μακρυγιάννης στο 

τραγούδι του αυτό, ακριβώς όπως τα ιστορεί και στα Απομνημονεύματά του. Να στηριχτούμε μόνο στο τραγούδι 

για την επιστήμη της Ιστορίας, δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε και άλλες μαρτυρίες. Υπάρχει μία παραλλαγή του 

δημοτικού τραγουδιού (θεσσαλική παραλλαγή), που ρίχνει το φταίξιμο για τον σκοτωμό του Καραϊσκάκη στην 

ελληνική πλευρά –γιατί ακόμη δεν ξέρουμε ποιος σκότωσε τον Καραϊσκάκη. Η επίσημη ιστοριογραφία λέει ότι 

σκοτώθηκε από τους Τούρκους, όμως ήδη από εκείνη τη στιγμή έχουν σωθεί μαρτυρίες –πέρα από το τραγούδι 

που λέω– συμπολεμιστών του Καραϊσκάκη αλλά και του Κασομούλη κάποια λόγια, που αφήνουν το περιθώριο να 

σκεφτούμε ότι ο θάνατός του ίσως και να ήταν προϊόν παγίδας, σκευωρίας εις βάρος του. Σε λίγο καιρό 

κυκλοφορεί και ένα σχετικό βιβλίο μου για τον Καραϊσκάκη.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια θα ήταν ωφέλιμο να τροποποιηθούν με κάποιον τρόπο έτσι 

ώστε να είναι ευκολότερα προσεγγίσιμα στα παιδιά ή να εκμοντερνιστούν, ίσως, στον λόγο;

Παντελής Μπουκάλας: Όχι. Όσα τραγούδια επιζήσουν, θα επιζήσουν έτσι όπως είναι, έτσι όπως μας έχουν 

παραδοθεί. Τώρα, εμείς τα περισσότερα τραγούδια τα ξέρουμε γραπτά. ∆εν τα ξέρουμε τραγουδημένα και αυτό 

είναι ένα πρόβλημα, ότι για τα περισσότερα τραγούδια δεν έχει σωθεί η μουσική τους, γιατί κατέγραφαν τα λόγια 

μόνο. ∆εν κατέγραφαν τη μουσική, δεν ήξεραν να την καταγράψουν, δεν ήταν αυτό το αίτημα της εποχής. Το 

αίτημα της εποχής, έτσι όπως το έθεσε ο ίδιος ο ∆ιονύσιος Σολωμός στους γνώριμούς του (στους μαθητές του, 

στους αδερφούς Τυπάλδους, στον Λασκαράτο) ήταν το εξής: «Πηγαίνετε στον λαό και συγκεντρώστε ελληνικά 

τραγούδια πριν χαθούνε». Γιατί την είχε αυτή την αγωνία ο Σολωμός· έβλεπε ότι ο προφορικός πολιτισμός θα 

αρχίσει να χάνεται, να σβήνει. Είχε αρχίσει ήδη ο πολιτισμός της εγγραματοσύνης, δηλαδή, ο πολιτισμός του 

χαρτιού όχι της ακοής. Τη μουσική δεν μπορούσαν να την καταγράψουν. ∆εν ξέρανε τη σημειογραφία οι 

δάσκαλοι, οι λαογράφοι. Μπήκαμε στον 20ο αιώνα πια για να αρχίσει σε κάποια τραγούδια η καταγραφή τους, 

όταν είχαμε πλέον στη διάθεσή μας και τα μηχανικά μέσα.

Όχι, δεν χρειάζεται να τα εκμοντερνίσουμε, να τα “καθαρίσουμε” γλωσσικά, για παράδειγμα. Ο οποιοσδήποτε 

γλωσσικός καθαρισμός ήταν να γίνει, έγινε από την αρχή. Κάποιοι από τους συλλογείς δημοτικών τραγουδιών 

είχαν την άστοχη ιδέα να τα “καθαρίσουν” γλωσσικά. Να πετάξουν κάποιες τούρκικες ή αρβανίτικες λέξεις. Αυτή 

η νόθευση μάς δίνει λανθασμένες πληροφορίες για το πώς μιλούσαν οι πρόγονοί μας, για το ποιο ήταν το εύρος 

της γλώσσας τους, η ποικιλία της, η ικανότητά της να αντλεί ξένες λέξεις και να τις ιδιοποιείται. Κάθε γλώσσα που 

μπορεί να δανειστεί, είναι πολύ δυνατή γλώσσα. Η γλώσσα που δεν μπορεί να δανειστεί, είναι αδύναμη γλώσσα. 

Η ελληνική δανείζεται από την πρώτη στιγμή που υπήρξε, από την αρχαιότητα –και το παραδέχονταν και οι ίδιοι οι 

αρχαίοι. Ο Πλάτωνας έλεγε πως ό,τι δανειζόμαστε οι Έλληνες το κάνουμε καλύτερο. Μερικές φορές ναι, όχι 

πάντα.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια περιέχουν υψηλή ποίηση;

Παντελής Μπουκάλας: ∆ύσκολα θα λέγαμε ότι όλα τα δημοτικά τραγούδια είναι υψηλή ποίηση. Μην το 

παραβλέπουμε αυτό. Ακόμη και στο έργο του ίδιου ποιητή, του ίδιου μεγάλου ποιητή, θα βρούμε υποδεέστερα 

ποιήματα. Στη μεγάλη έκταση του Παλαμά, στη μεγάλη έκταση του Ρίτσου θα βρούμε και υποδεέστερα ποιήματα. 

Το αναγνωρίζουνε και οι ίδιοι οι ποιητές. Το ξέρουνε, αλλά χρειάζονται και τα υποδεέστερα για να προχωρήσουν 

παραπέρα. Η ποίηση υπάρχει και με τους λεγόμενους «ελάσσονες» ποιητές. ∆εν μπορεί να υπάρχει μόνο με τους 

μείζονες. Καμία γλώσσα δεν έφτιαξε μόνο μείζονες ποιητές και κανένας ποιητής δεν έφτιαξε μόνο μείζονα έργα. 

Βγάζουμε έξω μόνο τον Όμηρο, τον ∆άντη και τον Σαίξπηρ. Όλοι οι άλλοι έχουν και ατυχή ποιήματα ή στίχους 

ατυχείς. 

Αυτά τα δημοτικά τραγούδια που σώθηκαν, που ζούνε ακόμα –έστω μέσα από το χαρτί– πιστεύω ότι είναι και τα 

εντελέστερα, τα τελειότερα από τη λογοτεχνική σκοπιά, την ποιητική σκοπιά. Μην φοβόμαστε να αποκαλούμε τα 

δημοτικά τραγούδια «ποιήματα», γιατί περάσανε αρκετές γενιές που τα υποτιμούσαν, τα θεωρούσαν απλώς 

τραγούδια. Ως τραγούδια πλάστηκαν και μάλιστα με την τριπλή τους σημασία: δηλαδή, ήτανε λόγος, μέλος και 

χορός. Τα περισσότερα χορεύονταν. Αν εξαιρέσουμε τα μοιρολόγια και τα τραγούδια της ταύλας, όλα τα άλλα 

τραγούδια χορεύονταν και αυτό το επεσήμαναν οι περιηγητές ήδη από τους προεπαναστατικούς αιώνες: ότι οι 

Έλληνες φτιάχνουν τραγούδια για κάθε περίσταση και χορεύουν σε κάθε περίσταση. Και θλιμμένοι που ήταν 

–στην Τουρκοκρατία ζούσαν– εκμεταλλεύονταν κάθε περίσταση: μία γιορτή, έναν γάμο, μία βάπτιση, για να 

αναζητήσουν στο δημοτικό τραγούδι μία παρηγοριά. 

Ο λαϊκός τραγουδιστής είναι φιλοσοφημένος. Λέει ας πούμε: «Και τα τραγούδια λόγια είναι, ψάχνουν να 

βγάλουν το κακό, πάσχουν να βγάλουν το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει». Εδώ ο Καβάφης μας έχει πει: «Εις σε 

προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως, που κάπως ξέρεις από φάρμακα». Η παλαιότερη σχολή, η Σχολή του Θεόκριτου, 

του βουκολικού ποιητή, υποστηρίζει ότι η ποίηση είναι το απόλυτο φάρμακο. Όσο περνούν οι αιώνες, οι ποιητές 

γίνονται λιγότερο ενθουσιώδεις, λιγότερο σίγουροι για την αξία της ποίησης σαν γιατρικού. Αυτό που βλέπουμε 

από τον υψηλά στοχαστικό ποιητή, τον Καβάφη, ότι λίγο ξέρει η ποίηση και λίγο, και για λίγο, μπορεί να μας 

παρηγορήσει, ο λαϊκός ποιητής, με το ένστικτό του περισσότερο, το καταλαβαίνει: ότι το τραγούδι προσπαθεί, 

ψάχνει να βγάλει το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει. Παρ΄ όλα αυτά συνεχίζει να τραγουδάει, γιατί δεν έχει άλλον 

τρόπο. Τραγουδάει και τον καημό του και βλέπουμε από τις πολλές κατηγορίες την δημοτικών τραγουδιών ότι δεν 

υπάρχει καμία πτυχή του κοινωνικού βίου ή του προσωπικού ή του εθνικού βίου, που να μην έχει καλύψει οι λαϊκός 

τραγουδιστής, «η λαϊκή μούσα» όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε.

Νεογράφημα: Τα δημοτικά τραγούδια έχουν αίσθηση της έννοιας της πατρίδας;

Παντελής Μπουκάλας: Της έννοιας της πατρίδας... Αυτή θα την αναζητήσουμε βεβαίως στα ακριτικά τραγούδια 

καταρχάς και ύστερα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης αλλά και στα τραγούδια που συνεχίστηκαν 

να γράφονται μετά την Επανάσταση. Τη λέξη «πατρίδα» δεν θα τη συναντήσουμε στα ακριτικά. Θα συναντήσουμε 

τον πόλεμο του Ακρίτα εναντίον των Σαρακηνών. Είναι οι προσωπικές παλικαριές περισσότερο. Ο ∆ιγενής όμως 

έχει ένα χαρακτηριστικό σπάνιο. Είναι γιος Σαρακινού, ο οποίος είναι ο εχθρός μας, και Βυζαντινής πριγκιποπούλας. 

Αυτό είναι ένα εξαιρετικό γνώρισμα, πώς ο λαϊκός τραγουδιστής αποφασίζει να πλάσει τον κατεξοχήν ήρωά του. 

Ο ∆ιγενής είναι σύνοψη. Συνοψίζει τον Αχιλλέα ή τον Λεωνίδα και τον Μέγα Αλέξανδρο· και όμως έχει 

γνωρίσματα διγενούς ήρωα. Είναι μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη του λαϊκού τραγουδιστή. Τα ακριτικά 

ξέρουμε ότι είναι τα πρώτα δημοτικά τραγούδια, τα οποία δεν ήταν του γούστου ούτε της Εκκλησίας στο Βυζάντιο 

ούτε της κρατικής εξουσίας. ∆εν τα άρεζαν για πολλούς λόγους. Ο ένας εκ των οποίων είναι ότι τα τραγουδούσαν 

οι ραψωδοί που γυρνούσαν από πόρτα σε πόρτα για να επιβιώσουν. Μιας μορφής επαιτεία ήτανε, αλλά επαιτεία με 

αξιοπρέπεια. ∆εν ήθελαν να πάρουνε ψωμί χωρίς να δώσουνε και εκείνοι κάτι. Αυτό που δίνανε ήτανε το τραγούδι 

τους. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά στην ύπαρξη δημοτικών τραγουδιών και στη χρήση τους, στην κοινωνική τους 

χρήση, από τον επίσκοπο Αρέθα, ο οποίος αναφέρεται σε Παφλαγόνες τραγουδιστές που γυρνάνε στους δρόμους 

–όχι ζητιανεύοντας, αλλά δίνοντας το τραγούδι τους– για να πάρουν έναν οβολό ή ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή η 

μορφή διάδοσης των τραγουδιών συνεχίστηκε μέχρι και τα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τον 

Κολοκοτρώνη, ο οποίος στα Απομνημονεύματά του («∆ιήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής») λέει ότι «τα 

τραγούδια τα φτιάχνουν οι στραβοί, οι τυφλοί δηλαδή, με τις λύρες». Η παράδοση των τυφλών ραψωδών ή των 

τυφλών αοιδών πάει στον Όμηρο, που και αυτός ήταν τυφλός. Ξέρουμε ότι τυφλοί αοιδοί και ραψωδοί υπήρχαν και 

στα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τους περιηγητές και από ιστορικούς. Αλλά υπήρχαν και στις διπλανές 

μας χώρες· για παράδειγμα στην τωρινή Σερβία, που έχει μελετηθεί η δημοτική της ποίηση αρκετά πριν από τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νεογράφημα: Ποια είναι η θέση που παίρνουν τα δημοτικά τραγούδια σε διάφορες αστοχίες και λάθη των 

επαναστατημένων Ελλήνων; Υπάρχει αντικειμενικότητα στα τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Αναφέρθηκα ήδη στο δημοτικό που έχει θέμα του τη μάνα του Ανδρούτσου· που κατηγορεί 

τη Βουλή και τους καλαμαράδες (έτσι τους λέγαν τους πολιτικούς) που πήραν στο λαιμό τους τον γιο της και μάλιστα 

με εκτελεστικό όργανο το πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου, τον Γιάννη Γκούρα, ο οποίος σκοτώθηκε και αυτός στην 

πολιορκία της Ακρόπολης από ένα βόλι που τον χτύπησε στο κεφάλι. Μην περιμένουμε από τα τραγούδια να 

ασκήσουν κριτική την ώρα της επαναστατικής δράσης. Και όμως: έτσι όπως καταγράφουν τα αισθήματα της στιγμής 

(όχι ιδέες, αισθήματα συνθέτουν), μας δίνουν κάποια μαθήματα. Τα τραγούδια τα δημοτικά, αναγνωρίζουν την 

παλικαριά του αντιπάλου. ∆εν είναι μικρό γεγονός αυτό, είναι σπουδαίο γεγονός. Βλέπουν το λάθος στην 

περίπτωση του Ανδρούτσου, αφήνουν την πιθανότητα, τον υπαινιγμό ότι κάτι δεν πήγε καλά με τον θάνατο του 

Καραϊσκάκη. 

Ένα από τα συγκινητικότερα, για εμένα, τραγούδια είναι το «Μοιρολόι της Τούρκισσας», που πλάστηκε πολύ λίγο 

μετά την άλωση της Τριπολιτσάς για την οποία κάποια στιγμή, σε κάποια γενιά, θα αποφασίσουμε να τη δούμε λίγο 

ειλικρινέστερα και να πούμε ότι η σφαγή που υπήρξε, ήταν λίγο μεγαλύτερη από αυτήν που είναι ανεκτή. ∆εν ξέρω 

σε ποια τάξη του γυμνασίου ή του λυκείου θα το κάνετε, η Επανάσταση μετά την άλωση της Τριπολιτσάς βρέθηκε σε 

εξαιρετικά δύσκολη θέση διεθνώς –στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, όπως λέμε σήμερα– γιατί είπαν οι Ευρωπαίοι ότι 

αυτοί (εμείς, δηλαδή, οι Έλληνες) είναι κατσαπλιάδες που σφάζουν. Και αναγκάστηκε η τότε Κυβέρνηση να 

δημοσιεύσει σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού, κυρίως του Λονδίνου, μια τεράστια, ολοσέλιδη ας πούμε, επί 

πληρωμή καταχώρηση, όπου εξηγούσαμε ως ελληνική Επανάσταση ότι έπειτα από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς 

υπήρχε μια συσσωρευμένη οργή, ένας άγριος θυμός, ο οποίος ήτανε των αδυνάτων αδύνατο να συγκρατηθεί. 

Ξέρουμε ότι μέσα στην Τρίπολη ο Κολοκοτρώνης και άλλα παλικάρια του προσπάθησαν να συγκρατήσουν την 

ανελέητη σφαγή, γιατί, εκτός όλων των άλλων, ο Κολοκοτρώνης είχε κλείσει συμφωνίες μπέσας με Αρβανίτες  και  

Εβραίους που ζούσαν μέσα στην Τρίπολη. «Μπέσα» σημαίνει προσωπική δέσμευση, που ήταν αυστηρότερη από δέκα 

χιλιάδες γραμμένα κείμενα. Η λέξη «μπέσα» είναι αρβανίτικη, αλλά επικράτησε και στα ελληνικά· είναι απολύτως 

ελληνική πια. Έκανε τις προσπάθειες αυτές στο όνομα της προσωπικής του λεβεντιάς ο Κολοκοτρώνης, καθώς είχε 

εξαιρετικές σχέσεις με Αρβανίτες, είχε συμπολεμήσει με Αρβανίτες, με αυτούς που λέμε «Τουρκαλβανούς», όχι 

τους χριστιανούς Αρβανίτες. 

∆εν είχαν εξισλαμιστεί όλοι οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί που έμειναν χριστιανοί, και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι, 

ήταν αυτοί που συμπολέμησαν με τους Έλληνες, γιατί έτσι κατανοούσαν την Επανάσταση: οι χριστιανοί εναντίον των 

μουσουλμάνων. Επί τέσσερεις αιώνες ή πέντε ή πεντέμισι ο χωρισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν γινόταν 

με βάση τα έθνη (από εδώ οι Τούρκοι, από κει οι Βούλγαροι, οι Έλληνες, οι Αλβανοί)· γινότανε με βάση τη θρησκεία 

(από δω οι μουσουλμάνοι –που δεν είναι μόνο Τούρκοι, μπορεί να είναι και Άραβες μπορεί να είναι και Σαρακηνοί 

μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο– και από κείνη την πλευρά οι χριστιανοί, που οι περισσότεροι στα Βαλκάνια είναι 

χριστιανοί ορθόδοξοι). 

Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, που έλεγα πριν («Της Τούρκισσας») είναι το μοιρολόι της μάνας· το φτιάχνει η Ελληνίδα 

ή ο Έλληνας. Είναι πιθανότερο να το φτιάχνει Ελληνίδα, γιατί η συμμετοχή των Ελληνίδων στη δημιουργία των 

δημοτικών τραγουδιών είναι, περίπου αποδεδειγμένα, πάνω από πενήντα τοις εκατό. Ο Κυριακίδης, που είναι και από 

τα βόρεια μέρη, έλεγε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα ότι «το δημοτικό είναι το βασίλειο της γυναίκας», γιατί η 

γυναίκα θα μοιρολογήσει, η γυναίκα θα νανουρίσει το μωρό, η γυναίκα θα αποχαιρετήσει αυτόν (τον άντρα της) που 

φεύγει για την ξενιτιά. Άρα λοιπόν η γυναίκα έχει τεράστια συμμετοχή στο τραγούδι. Στο συγκεκριμένο, η Ελληνίδα 

δίνει τη φωνή της και το κλάμα της στην Τούρκισσα μάνα, για να μοιρολογήσει τον γιο της που σκοτώνεται. Πρέπει 

να πω εδώ το εξής. Η Ελληνίδα μάνα εκείνης της εποχής (και όποιος Έλληνας ή Ελληνίδα του 19ου αιώνα, όταν 

φτιάχνονταν τα τραγούδια) δεν μπορούσε, φυσικά, να έχει διαβάσει τους «Πέρσες» του Αισχύλου ούτε τις 

«Τρωάδες» του Ευριπίδη ή την «Εκάβη», για να πάρει ένα παράδειγμα ότι τον ξένο πόνο τον συμμεριζόμαστε. Ναι, 

είμαστε οι νικητές, αλλά δεν αλαζονευόμαστε. Σεβόμαστε και τον ξένο πόνο, ας είναι και ο πόνος του εθνικού μας 

αντιπάλου (του Πέρση στην αρχαιότητα, του Τούρκου στους νεότερους αιώνες). Τον πόνο τον συμμεριζόμαστε, ιδίως 

όταν είναι ο πόνος της μάνας για το παιδί της. Το τραγούδι αυτό δείχνει τη μάνα να έχει τα ίδια αισθήματα για το 

παιδί της, την ίδια συμπόνια με την Ελληνίδα, όχι επειδή μιμείται την αρχαιότητα, αλλά επειδή εξ αρχής νιώθει έτσι 

–και αυτό για εμένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. 

Στο δημοτικό τραγούδι «Του ∆ιάκου» –παρότι η Αλαμάνα είναι στο σημείο περίπου όπου βρίσκονταν οι 

Θερμοπύλες και παρότι ο ∆ιάκος πολεμάει και πεθαίνει, έχοντας να αντιμετωπίσει έναν τεράστιο στρατό, όπως ο 

Λεωνίδας– δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε στις Θερμοπύλες ούτε στον Λεωνίδα. Ο συσχετισμός του ∆ιάκου με 

τον Λεωνίδα και της Αλαμάνας με τις Θερμοπύλες αρχίζει να γίνεται από τους ιστορικούς. Πρώτος είναι ο 

Σπυρίδων Τρικούπης, που κάνει αυτή τη συσχέτιση και η οποία σταδιακά επιβάλλεται. Την παίρνει από εκείνον ο 

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης στο ποιητικό δράμα «Θανάσης ∆ιάκος» και την απαθανατίζει.

Νεογράφημα: Αναφέρατε ότι το δημοτικό τραγούδι μάς διδάσκει. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν αφήνει κάποιο 

ηθικό δίδαγμα.

Παντελής Μπουκάλας: Αν κατάλαβα καλά, ρωτάτε αν στα δημοτικά τραγούδια υπάρχει ηθικό δίδαγμα στο τέλος. 

Το ηθικό δίδαγμα συνήθως το βάζουμε στο τέλος της έκθεσης. Τουλάχιστον στις δικές μου δεκαετίες έτσι μας 

έλεγαν. Όχι, το δημοτικό τραγούδι δεν επιδιώκει να διδάξει. ∆εν θέλει να πει «θα κάνεις ετούτο, θα πεθάνεις για 

την πατρίδα κ.τ.ό.». Εξυμνώντας τον ήρωα, εξυμνώντας τον πολεμιστή, σου δείχνει τον δρόμο από μόνο του· δεν σου 

λέει τι να κάνεις, δεν είναι οδηγός ζωής. Είναι υμνητής ζωής, υμνητής καρτερίας, υμνητής λεβεντιάς ή επικριτής της 

δειλίας, χωρίς να σου λέει τι θα κάνεις. ∆εν σου λέει το δημοτικό τραγούδια, για παράδειγμα, «εάν θα αγαπήσεις 

ή δεν θα αγαπήσεις Φράγκο, Εβραίο, Βούλγαρο ή Βουλγαροπούλα ή Τουρκοπούλα». Ιστορεί με τα λόγια του, με τη 

μουσική του· ιστορεί όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν στον βίο, όπως εκτυλίχτηκαν μέσα σε πέντε αιώνες. Η 

πλειονότητα των τραγουδιών δείχνει ηρωίδες που αρνούνται τον γάμο αυτής της εκδοχής, τον διεθνικό, αλλά 

υπάρχουν και τραγούδια που μας δείχνουν καθαρά τον έρωτα για έναν αλλοεθνή ή αλλόθρησκο και δεν τον 

καταδικάζουν. ∆εν έχουν αυτή τη λογική του κατηχητή ή του δασκάλου, που θέλουν να σου πουν τι θα κάνεις στη ζωή

· δεν το κάνουν αυτό. Ο ακροατής τους αποσπά το νόημα ή το ηθικό δίδαγμα μόνος του, αν έχει την όρεξη. ∆εν δίνει 

μασημένη τροφή το δημοτικό τραγούδι. 

Νεογράφημα: Πώς παρουσιάζουν τα δημοτικά τραγούδια τους Τούρκους;

Παντελής Μπουκάλας: Το είπα και πριν. ∆εν παραλείπουν να τιμήσουν τη λεβεντιά τους, όταν υπάρχει λεβεντιά, 

όπως δεν παραλείπουν να δείξουν λεπτομερώς τη βαρβαρότητα ή την πονηρία ή την προδοσία, όπου υπάρχει. Την 

προδοσία την απαθανατίζουν, ειδικά στα κλέφτικα, όταν ο προδότης του καπετάνιου είναι κάποιος κουμπάρος του, 

ομοεθνής και ομόθρησκος. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Το τραγούδι δεν θέλει να λογοκρίνει τίποτα από 

αυτά που βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του ο τραγουδιστής. Αυτά που επιλέγει να τραγουδήσει ο 

ανώνυμος τραγουδιστής είναι η λεβεντιά και ο μαρτυρικός θάνατος. Η λεβεντιά την ώρα της μάχης. ∆εν τον 

ενδιαφέρει τόσο να δείξει τον εχθρό, όσο να δείξει τον δικό του ήρωα μέσα από τη σύγκρουση: πως, και ψυχικά και 

ηθικά, είναι νικητής ο ήρωάς του, ακόμη και αν ηττάται. Τη λέξη «ελευθερία» επίσης δεν θα τη συναντήσουμε συχνά 

στα τραγούδια. Θα τη συναντήσουμε σε άλλου είδους δημοτικά. Για παράδειγμα, αυτά που έφτιαχνε ο Τσοπανάκος, 

που ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής, Πελοποννήσιος, από την ∆ημητσάνα. Τσοπανάκος ήταν το ψευδώνυμό του, το 

παρατσούκλι του. Υπάρχει ένα πουλί που λέγεται «τσοπανάκος», που τραγουδάει γλυκά και τον είχαν ονομάσει και 

αυτόν Τσοπανάκο. Αυτός ήταν με τα παλικάρια του Νικηταρά στη διάρκεια της Επανάστασης. Είχε βγάλει μερικές 

τάξεις σχολείου, οπότε ήξερε και λίγα για τους αρχαίους Έλληνες· και αυτά τα λίγα που ήξερε, τα είχε βάλει στα 

τραγούδια του, τα οποία τα έλεγε στα παλικάρια στο βουνό. Τα παλικάρια τον προστάτευαν γιατί ήταν πολύ 

αδύνατος, ήταν σκυφτός, ήταν καμπούρης, η υγεία του ήταν πάντα πολύ τραυματισμένη. Τα τραγούδια του τα 

τραγουδάγανε ακόμα και αν δεν καταλαβαίνανε ποιος είναι ο Θεμιστοκλής. Ο Τσοπανάκος πέθανε το 1825, 

δηλαδή δεν την πρόλαβε την ελευθερία.

Νεογράφημα: Συνέβαλαν τα δημοτικά τραγούδια στον φιλελληνισμό;

Παντελής Μπουκάλας: Συνέβαλαν πολύ! Θα πω το εξής σημαντικό: Η πρώτη έκδοση δημοτικών τραγουδιών έγινε 

έξω από την Ελλάδα το 1824-1825, όταν ο νεοελληνιστής Κλωντ Φωριέλ (Claude Fauriel) εξέδωσε στο Παρίσι τα 

τραγούδια που είχε συγκεντρώσει μέχρι τότε. Αρκετά από αυτά του τα είχε δώσει ο Αδαμάντιος Κοραής και τον 

ευχαριστεί στον πρόλογό του. Ήταν τότε ο Κοραής γιατρός στο Παρίσι, (λόγιος, διαφωτιστής, «∆άσκαλος του 

Γένους», όπως λέμε), ο οποίος –παρόλο που δεν αγαπούσε τα δημοτικά τραγούδια– τα συγκέντρωνε. Συγκεκριμένα, 

τα συγκέντρωναν φίλοι του και αυτός τα προωθούσε. Για αυτό αρκετά από αυτά ο Κοραής τα είχε δώσει στον 

Φωριέλ. Η έκδοση αυτή έγινε στο Παρίσι, σε μια εποχή που, εξαιτίας των εμφυλίων πολέμων των Ελλήνων, οι 

φιλέλληνες είχαν αρχίσει να αποστασιοποιούνται και να κάνουν αρνητικές σκέψεις για εμάς, για τους νεότερους 

Έλληνες. Χάρις και στα εκτενέστατα προλεγόμενα του Φωριέλ –ο οποίος, παρεμπιπτόντως, δεν ήρθε ποτέ στην 

Ελλάδα, δεν τα είχε συγκεντρώσει ο ίδιος με αυτοψία εδώ αυτά τα τραγούδια– είπε προς τους λογίους της Ευρώπης, 

και μάλιστα με επιθετικό τόνο: «∆είτε, αυτός ο λαός ξέρει να δημιουργεί τόσο σπουδαία ποίηση! Άρα για να 

δημιουργεί μια τόσο σπουδαία ποίηση, δεν είναι τόσο παρακατιανός, όσο εσείς νομίζετε». Μέχρι τότε οι 

περισσότεροι Ευρωπαίοι λόγιοι πίστευαν ότι οι Νεοέλληνες στέκονται πολύ πιο χαμηλά από τους προγόνους τους 

και είναι περίπου βάρβαροι. «Αν φτιάχνει αυτός ο λαός τέτοια ποίηση, αξίζει να τον βοηθήσετε να κατακτήσει την 

ελευθερία του όχι μόνο εν ονόματι των αρχαίων προγόνων του, αλλά και για τη δική του αξία, την τωρινή αξία!». Το 

είδαν αυτό πολλοί λόγιοι και τα τραγούδια μεταφράστηκαν αμέσως σε τέσσερεις-πέντε κρίσιμες ευρωπαϊκές 

γλώσσες. Στα Γερμανικά, ορισμένα κλέφτικα τα μετέφρασε ο Γκαίτε και άλλα ο Βίλχελμ Μύλλερ (ένας ενθουσιώδης 

φιλέλληνας, σπουδαίος ποιητής, Γερμανός που δυστυχώς πέθανε μικρός στην ηλικία των τριάντα περίπου). 

Μεταφράστηκαν επίσης στα Αγγλικά, στα Ιταλικά, στα Ρωσικά και αναζωπύρωσαν το φιλελληνικό κίνημα. Είδαμε, 

μετά την έκδοση των δημοτικών τραγουδιών, ότι οι όμιλοι των φιλελλήνων άρχισαν να δραστηριοποιούνται πάλι, 

να ξαναφτιάχνουν βάζα με ελληνικές παραστάσεις (για παράδειγμα, με μια νησιώτισσα πάνω), να γίνονται έρανοι. 

Οι ζωγράφοι κινητοποιούνται πάλι. Η γνώμη μου είναι ότι ήταν αρκετά σημαντική η έκδοση αυτή· μαζί με την Έξοδο 

του Μεσολογγίου, που πράγματι έπεισε τους Ευρωπαίους ότι ως λαός αξίζουμε την ελευθερία μας. Αυτά τα δύο 

γεγονότα λειτούργησαν καθοριστικά για την κατάκτηση της ελευθερίας μας και τη δημιουργία του νεοελληνικού 

κράτους. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η συμβολή της έκδοσης των δημοτικών τραγουδιών και την έχουν ήδη 

επισημάνει από παλιά. 

Νεογράφημα: Οι πρωταγωνιστές του 1821 συνέθεταν οι ίδιοι τα δημοτικά τραγούδια; Κατά πόσο ευσταθεί αυτό και 

πώς συνυπάρχει ο ρόλος του πολεμιστή με αυτόν του ποιητή;

Παντελής Μπουκάλας: Χάρις στον Βλαχογιάννη έχουν σωθεί τέσσερα-πέντε δημοτικά τραγούδια που είχε 

φτιάξει ο Μακρυγιάννης. Ξέρουμε επίσης ότι ο Κολοκοτρώνης είχε φτιάξει ένα, επειδή το χρειάστηκε σε μια 

συγκεκριμένη περίσταση, για να εμψυχώσει τα παλικάρια του. Προεπαναστατική περίοδος, ψηλά στα βουνά της 

Πελοποννήσου, Πάσχα, και περνάει το τουρκικό στράτευμα των δύο χιλιάδων στρατιωτών και σέρνει πολλούς 

αιχμαλώτους Έλληνες. Έχει διασωθεί η αφήγηση του ίδιου του Κολοκοτρώνη, ο οποίος παρότρυνε τα παλικάρια 

του πρώτα σε πεζό λόγο και έπειτα έφτιαξε και τραγούδι. Αυτό που έκανε ήταν να πάρει ένα παλαιότερο τραγούδι 

και να το προσαρμόσει στην περίσταση: «Καλά τρώμε και πίνουμε και σιγοτραγουδάμε δεν κάνουμε και ένα καλό 

για την ψυχή μας»; Πράγματι ήταν αποτελεσματική η ομιλία του και το τραγούδι του και σε αυτό συνέβαλε και το 

γεγονός ότι ήταν Πάσχα. Τέλος επιτέθηκαν στους Τούρκους, παρότι ήταν μόλις ογδόντα, και κατάφεραν να 

ελευθερώσουν τους αιχμαλώτους Έλληνες, με μόνο ένα θύμα από την πλευρά των Ελλήνων, συγκεκριμένα έναν 

ξάδελφο του Κολοκοτρώνη. Αυτό ήταν το μοναδικό που χρειάστηκε να φτιάξει ο Κολοκοτρώνης και πράγματι ήταν 

αποτελεσματικό. ∆εν είναι πολλοί οι καπεταναίοι που φτιάχνουν δημοτικά τραγούδια. Κάποιος ακόμα που 

γνωρίζουμε, είναι ο Θεοδωράκης Γρίβας και μάλιστα είναι και ο μόνος που ξέρουμε ότι το κατέγραψε κάποια 

στιγμή, όταν πια ελευθερωθήκαμε. Έτσι πήγε και το έδωσε σε έναν γερμανό καθηγητή στο πανεπιστήμιο Αθηνών, 

γύρω στο 1840-1850, που με τη σειρά του το έδωσε στο γαμπρό του, τον Πάσοβ, ο οποίος το εξέδωσε το 

1860. Ήταν μια αρκετά μεγάλη ανθολογία, γιατί συνάθροισε όλα τα προηγούμενα τραγούδια μαζί με αυτά που 

του έδωσε ο πεθερός του. Με αυτή την έκδοση του Πάσοβ άρχισαν οι έλληνες λόγιοι να σκέφτονται λίγο πιο 

σοβαρά τι σημαίνει δημοτικό τραγούδι.

Νεογράφημα: Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι υπάρχουν τόσο λίγα επίθετα στα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Γενικά η γλώσσα των δημοτικών τραγουδιών είναι η απλούστερη δυνατή. Είναι επινοητική. 

Επινοεί λέξεις, ρήματα, επίθετα, όταν τα χρειάζεται, κυρίως στα μοιρολόγια και στα ερωτικά. Η οικονομία και η 

λιτότητα είναι το κύριο γνώρισμά της. Το ότι κάνει πολύ μικρή χρήση των επιθέτων έχει παρατηρηθεί από έναν 

από τους σπουδαιότερους μελετητές του δημοτικού τραγουδιού, τον Γιάννη Αποστολάκη. Ήταν λόγιος του 

Μεσοπολέμου και ξάδελφος του Νικολάου Πολίτη.

Αλέξης Αλεξίου: Ήταν και καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ένας από τους ιδρυτές του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το1926.

Παντελής Μπουκάλας: Έλεγαν πως ήταν λίγο δύστροπος, εκτιμούσε μόνο την ποίηση του Σολωμού και τα 

δημοτικά τραγούδια· τίποτε άλλο! Ούτε τον Παλαμά τον θεωρούσε σοβαρό ποιητή, αξιόλογο, ούτε τον Καβάφη. 

Ήταν αρκετά της υπερβολής ως προς αυτό. Έχει παρατηρηθεί ότι τα δημοτικά τραγούδια οδηγούν την αφήγησή 

τους με όχημα το ρήμα. Στο ρήμα και το όνομα, σε αυτά τα δύο εστιάζουν· τα επιρρήματα και τα επίθετα 

πλεονάζουν. Ο λαϊκός τραγουδιστής κάνει πράξη αυτό που έλεγε ο Εμπειρίκος σε ένα ποίημά του, για τα επίθετα: 

«θετά παιδιά της μορφώσεως και του διακοσμημένου ψεύδους»· δηλαδή στολίδια της ψευτιάς. Πράγματι, όταν 

μας ζητάνε στις εκθέσεις να προσθέσουμε πολλά φιλολογικά στοιχεία και αρχίζουμε και βάζουμε πολλά επίθετα 

για να μεγαλώσει η έκθεση, τότε αρχίζουμε και ψευτίζουμε.

Νεογράφημα: Πώς συνεχίζεται το ιστορικό δημοτικό τραγούδι μετά την Επανάσταση; 

Παντελής Μπουκάλας: Με την Επανάσταση δεν ελευθερώθηκε όλη η πατρίδα· το ξέρουμε. Μείνανε πολλά 

τμήματά της υπό τον τουρκικό ζυγό. Σε κάποια από τα μέρη αυτά, σχεδόν σε όλα τα μέρη αυτά, το δημοτικό 

τραγούδι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνεχίστηκε. Βλέπουμε στην Ήπειρο το παράπονο του δημοτικού 

τραγουδιού, που η Ήπειρος δεν συμπεριελήφθη στην ελεύθερη Ελλάδα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις στην Κρήτη 

που συνεχίζεται η παραγωγή δημοτικών τραγουδιών. Είναι τα λεγόμενα «ηρωικά άσματα», τα οποία ιστορούν τις 

αλλεπάλληλες επαναστάσεις, εξεγέρσεις του κρητικού πληθυσμού εναντίον των κατακτητών τους. Σιγά σιγά στην 

Κρήτη αρχίζει να εμφανίζεται ο επώνυμος τραγουδιστής. Τα κρητικά τραγούδια –που λέγονται και «ρίμες»– είναι 

εκτενέστατα, δεν είναι σύντομα, όπως είναι τα περισσότερα κλέφτικα. Άρα, εκεί αρχίζουμε να υποθέτουμε πως 

υπάρχει κάποιος προσωπικός τραγουδιστής, ποιητής, δημιουργός, στιχουργός, όπως και τον πούμε, ο οποίος 

χρησιμοποιεί πια και χαρτί, δηλαδή γράφει κιόλας. Γιατί δεν είναι εύκολο να φτιάξεις τριακόσιους στίχους χωρίς 

χαρτί, σε μία εποχή που ο προφορικός πολιτισμός αρχίζει πια να υποχωρεί. Και στον εικοστό αιώνα υπάρχουν 

δημοτικά. Καταρχάς τα λεγόμενα «ληστρικά» τραγούδια, που εξυμνούσαν παλικαριές των ληστών. Οι ληστές τι ήταν; 

Κάποιοι από τους προηγούμενους αρματολούς και τους κλέφτες, τους πολεμιστές του ‘21, που δεν βρήκαν τρόπο 

να βιοποριστούν (ίσως διότι δεν τους έδωσαν τους αγρούς που τους είχαν υποσχεθεί, για να τους καλλιεργήσουν). 

Θα έχετε ακούσει του Νταβέλη ή την Μαρία την Πενταγιώτισσα. Το «και στης Μαρίας την ποδιά σφάζονται 

παλικάρια» είναι ληστρικό τραγούδι. Η Μαρία Πενταγιώτισσα ήταν η πρώτη Ελληνίδα που τόλμησε να μπει στην 

Εκκλησία χωρίς μαντίλα. Καταλαβαίνετε πώς την αντιμετωπίσανε στη γενιά της…

Νεογράφημα: Στις ισλαμικές χώρες δεν έχει γίνει ακόμα αυτό.

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν έχει γίνει ακόμα, ναι, γιατί ο Ισλαμισμός έχει πέντε αιώνες καθυστέρηση από τον 

Χριστιανισμό.

Νεογράφημα: Και στις σλαβικές…

Παντελής Μπουκάλας: Και στις σλαβικές, ναι. Και στα χωριά μας επίσης. Τα ληστρικά τραγούδια, λοιπόν, 

βασίστηκαν στα παλαιότερα κλέφτικα και προσάρμοσαν τα ονόματα, τις πράξεις, τα επεισόδια, τον ήρωα. 

Φτιάχτηκαν, επίσης, κάποια για τον θάνατο του Παύλου Μελά. Φτιάχτηκαν κάποια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 

και, κυρίως, με τη Μικρασιατική Καταστροφή, που ήταν κυρίως μοιρολόγια Μανιάτικα. Την εποχή που όλος ο 

υπόλοιπος λαός πίστευε στον Βενιζέλο σαν θεό, οι Μανιάτισσες κλαίγαν τα παλικάρια τους και καταριόταν τον 

Βενιζέλο, γιατί χάναν τα παιδιά τους στον πόλεμο. Το αίσθημα της μάνας δεν λογοκρίνεται εύκολα. Στη διάρκεια 

της γερμανικής Κατοχής, έχουμε μία αναζωπύρωση του δημοτικού τραγουδιού στα βουνά. Ο βίος των εξεγερμένων 

εναντίον των Γερμανών έχει την παραλληλία του με τον βίο των κλεφτών και, εκτός από τα καινούργια τραγούδια 

που φτιάχνονται, ξανατραγουδιούνται τα παλιά κλέφτικα. Φτιάχτηκαν, επίσης, τραγούδια της Κατοχής, που έχουν 

καταγραφεί και έχουν εκδοθεί. Όπως φτιάχτηκαν τραγούδια σατιρικά για το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της 

Κατοχής –το πρώτο ήταν η έλλειψη της ελευθερίας– την πείνα, δηλαδή, που σε πολλά σημεία έφτασε σε επίπεδα 

πείνας του πολιορκημένου Μεσολογγίου. Υπάρχουν, λοιπόν, χαριτωμένα, σατιρικά δημοτικά, που φτιάχτηκαν στη 

Νάξο, στην Κάρπαθο, γενικά στα νησιά του Αιγαίου, που περάσαν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και ανακούφιζαν 

τον πόνο τους και τον καημό τους με σατιρικούς στίχους για την πείνα. Έχουν εκδοθεί ένα-δύο βιβλία, που 

περιέχουν τα τραγούδια των επόμενων από την Επανάσταση του ’21 εθνικών αγώνων. Είχαν εκδοθεί και τα 

δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες στα βουνά της Αλβανίας. 

Εδώ κάτι ακόμα να προσθέσω, που είναι εξαιρετικό και είναι και σπανιότατο: δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες 

πολεμιστές του ‘40 φτιάχθηκαν και από τους Αλβανούς, στην αλβανική γλώσσα και όχι σε δεκαπεντασύλλαβο, 

γιατί τα δημοτικά των Αλβανών και άλλων Βαλκανικών χωρών είναι οκτασύλλαβα και όχι δεκαπεντασύλλαβα. Οι 

Αλβανοί είχαν ξαναφτιάξει δημοτικά για να τιμήσουν τον αγώνα των Ελλήνων, πάλι στη δική τους γλώσσα, το 
1821. Υπάρχουν τραγούδια για το Μεσολόγγι, για τον Μπότσαρη, για τον Κανάρη, για την καταστροφή της Χίου. 

Είναι σπάνιο ένας λαός να τραγουδάει στη δική του γλώσσα, τα τραγούδια του διπλανού του, με τον οποίο μάλιστα 

δεν έχει ιδιαίτερα φιλική σχέση…

Νεογράφημα: Πώς νιώθετε τη σχέση του σημερινού Έλληνα με το δημοτικό τραγούδι; Εκτιμά και αντιλαμβάνεται 

την αξία του; 

Παντελής Μπουκάλας: Κάποιο κομμάτι του κόσμου την αντιλαμβάνεται, γιατί την έχει ζήσει· γιατί δεν μπορεί να 

νιώσει το πανηγύρι του και τον γάμο του, χωρίς να χορέψει δημοτικά τραγούδια. Μπορεί να αρχίσει με ζεϊμπέκικα, 

αλλά θα καταλήξει με δημοτικά. Ένα άλλο κομμάτι, οι νεότερες γενιές, προφανώς και βρίσκονται μακριά. Υπήρξε 

και ένα κακό που συνέβη εις βάρος των δημοτικών τραγουδιών: Η παρεμβολή της Χούντας, η οποία μαγάρισε το 

δημοτικό τραγούδι με κάποια ψευτοτράγουδα που έφτιαξε τότε, που υμνούσαν τους συνταγματάρχες. Και έτσι 

πολύς κόσμος, πάρα πολύς, ένιωσε μία αποστροφή προς το δημοτικό· την ίδια αποστροφή που ένιωσε και προς 

τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, επειδή και αυτός υπέστη καπήλευση από την Χούντα. Εκείνο που έχω δει γυρνώντας 

σε πολλά μέρη της Ελλάδας, εξαιτίας των βιβλίων που έχω βγάλει για το δημοτικό, είναι ότι υπάρχουν νέες γενιές 

που έχουν μάθει τα μουσικά όργανα στα μουσικά γυμνάσια και τα λύκεια και τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρουν 

να τραγουδάνε πια και να παίζουν όλο και πιο δύσκολα όργανα, όλο και πιο απωθημένα μέχρι και ασκομαντούρα!

Νεογράφημα: Πως το είπατε;

Παντελής Μπουκάλας: «Ασκομαντούρα», είναι χιώτικη, νησιώτικη λέξη. Βλέπω, λοιπόν τις νέες γενιές, τα νέα 

συγκροτήματα, τις νέες μουσικές παρέες, που βγάζουν δίσκους τραγουδώντας δημοτικά. Λίγο πειραγμένα, 

βεβαίως, μα δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Υπάρχουν οι Thrax Punks, που παίζουν θρακιώτικα, οι Villagers που 

παίζουν ηπειρώτικα, οι Χαΐνηδες που τραγουδάν κρητικά. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και εμφανίζονται όλο και 

νεότεροι. ∆εν ντρέπονται, έχει αποενοχοποιηθεί η σχέση με το δημοτικό τραγούδι, δεν θεωρείται κάτι το... 

«βλάχικο», όπως λέγανε, το απολίτιστο ή το μισοπολιτισμένο. Πρέπει να τα αγαπάμε χωρίς να τα υποτιμάμε.

Νεογράφημα: Πότε και πώς ξεκινήσατε την ενασχόληση σας με τα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Όταν γεννήθηκα! Το πρώτο μου γραπτό, όμως, για τα δημοτικά τραγούδια είναι του 

1992, δηλαδή πριν από τριάντα χρόνια. Όταν πάντως ξεκίνησα να γράφω αυτήν τη σειρά για το δημοτικό 

τραγούδι, δεν ήμουν καθόλου έτοιμος… ∆εν υποψιαζόμουνα ότι, όταν τελειώσει, θα είναι δέκα τόμοι τουλάχιστον. 

Κάθε φορά που το λέω τρομάζω, γιατί είναι ένας τεράστιος κόπος αλλά και μία τεράστια απόλαυση! Οπότε, όσο 

ζω, το συνεχίζω. Έχει τριάντα χρόνια τουλάχιστον αυτή η γραπτή σχέση, γιατί στο προφορικό επίπεδο υπήρχε 

σχέση και από πριν· έγινε γραπτή εδώ και τριάντα χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα έγραφα σε εφημερίδες και 

περιοδικά ή μιλούσα σε συνέδρια για το δημοτικό τραγούδι. Κάποια στιγμή αποφάσισα να τα βάλω κάτω. Ξεκίνησα 

για έναν-δύο τόμους και αυγατίσαμε στη διαδρομή. Φέτος θα βγει ένα δίτομο, μάλλον, έργο μου για τα δημοτικά 

τραγούδια, η διδακτορική μου διατριβή.

Νεογράφημα: Σε ποιο πανεπιστήμιο την κάνατε;

Παντελής Μπουκάλας: Στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Νεογράφημα: Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο δημοτικό τραγούδι;

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν μπορώ να πω ένα, θα πω δύο: «Το μοιρολόι της Τούρκισας», που ανέφερα και 

προηγουμένως, και το «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα», για τη δική του ασύλληπτη δύναμη· θα το έχετε ακούσει 

τραγουδημένο. Επειδή δεν είχε σωθεί η μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού, έχει τραγουδηθεί με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους· όλοι καλοί είναι! 

Νεογράφημα: Είστε ποιητής, ερευνητής, δημοσιογράφος, μεταφραστής. Αν, όμως, έπρεπε έναν μόνο τίτλο να 

βάλετε δίπλα στο όνομα σας ποια από όλες αυτές τις ιδιότητες θα επιλέγατε; 

Παντελής Μπουκάλας: Γραφιάς, που τα πιάνει όλα. Ή... αποτυχημένος οδοντίατρος! 

Νεογράφημα: Γιατί επιλέξατε την Οδοντιατρική; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν τη διάλεξα, με διάλεξε. Είχα περάσει στην Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης, αλλά 

κατέβηκα στην Αθήνα. Ήταν δύσκολο να μείνω και οικονομικά και ερωτικά.

Νεογράφημα: Τι σας οδήγησε στη γραφή; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν ξέρω. Στην τρίτη γυμνασίου έγραφα στιχάκια Μ’ άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω. Η 

γραφή ξεκινά από το διάβασμα. Εάν δεν διαβάσεις, δεν θα σου ‘ρθει η γραφή· εκτός και αν συναντήσεις τις 

Μούσες, όπως ο Ησίοδος στα βουνά, τότε που η Μούσα ήταν αγροδίαιτος. Ο Ησίοδος συνάντησε τις Μούσες 

βοσκώντας τα πρόβατα του στον Ελικώνα, ο Αισχύλος συνάντησε τον ∆ιόνυσο σε ένα αμπέλι έξω από την Αθηνά, 

αλλά αυτά, δυστυχώς, σταματήσανε!

 Αλέξης Αλεξίου: Λέω στα παιδιά πως όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, θέλουν και να παίξουν· πως όσοι αγαπούν 

το μπάσκετ και βλέπουν μια πορτοκαλί μπάλα, θέλουν να την πάρουν και να τη σουτάρουν στο καλάθι. Έτσι και 

όσοι αγαπούν το διάβασμα, θέλουν κάποια στιγμή να γράψουν κιόλας κάτι. 

Παντελής Μπουκάλας: Κι εγώ αγαπούσα το ποδόσφαιρο, αλλά τραυματίστηκα νωρίς και δεν μπόρεσα να 

συνεχίσω… Ξέρουμε πως πολλοί ποιητές γράφουν την ώρα που διαβάζουν ή λίγο μετά. Ο κατεξοχήν ποιητής που 

ξέρουμε ότι έγραφε καθώς διάβαζε, ήταν ο Καβάφης. Στον «Καισαρίωνα» βλέπουμε πως δημιουργεί τα ποιήματά 

του, συχνά ξεσκονίζοντας τον Πλούταρχο. Συμβαίνει και με άλλους ποιητές: Όταν βλέπεις τη σύλληψη ενός 

βαθύτατου νοήματος με πέντε λέξεις ή μιας όμορφης ιδέας, μπαίνεις στον πειρασμό, γίνεσαι μιμητής και καμία 

φορά γράφεις και καλό ποίημα. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουκάλα!

Παντελής Μπουκάλας: Εγώ σας ευχαριστώ! Έχω μεγάλη χαρά, κάθε φορά που μιλώ με παιδιά σε σχολεία.



«Ελευθερία»
Χριστίνα Κυριαζοπούλου (Α2)

Τραγουδώ,

τραγουδώ απεγνωσμένα.

Τραγουδώ μέσα στη νύχτα που φεύγει.

Τραγουδώ για να τη βρω.

Εκεί είναι!

Ξεπροβάλλει!

Είναι καλλίγραμμη, πολύ όμορφη

η κόμη της κοπέλας, που φθάνει τρέχοντας

με πόθο να με φτάσει.

«Ελευθερία» τη λένε.

Τα ξανθά της τα μαλλιά ανεμίζουν.

Τα χέρια της μυρίζουν δεντρολίβανο και δάφνη.

Τα βήματά της ανοίγουν ποτάμια και δρόμους,

για να έρθει η ελπίδα.

Τα δάχτυλά της ανάβουν τ’ αστέρια,

για να φωτίσει τον ταλαίπωρο κόσμο.

Θέλει γαλήνη και ηρεμία.

Μου χαϊδεύει τα μαλλιά.

Με ταξιδεύει στα δικά της όνειρα,

χωρίς βάσανα και ανησυχίες.

Τα όνειρά της μοσχοβολούν

ρίγανη, βασιλικό και δυόσμο.

Πέρασαν διακόσια χρόνια μα δεν την ξέχασα.

Το ποίημα γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών 

με διδάσκουσα την καθηγήτρια Μαρία Φωτίου.

Το μάθημα της Λογοτεχνίας στο τμήμα Β2 συνδέθηκε με την επέτειο των διακοσίων ετών από την έναρξη της 

ελληνικής Επανάστασης μέσω των ποιημάτων του Σολωμού και του Κάλβου, αλλά και μέσω των δημοτικών 

τραγουδιών. Μελετήσαμε το ύφος, την ποίηση, τον κόσμο τους και, για να ολοκληρώσουμε την προσέγγισή μας, 

καλέσαμε τον Παντελή Μπουκάλα σε μια διαδικτυακή συνέντευξη, που με ιδιαίτερη χαρά μάς έδωσε στις 14 

Απριλίου. Ο Παντελής Μπουκάλας, πέρα από αρθρογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή», βιβλιοκριτικός, 

μεταφραστής αρχαίων ελληνικών κειμένων, επιμελητής λογοτεχνικών εκδόσεων και σημαντικός ποιητής, είναι  

ενδελεχής ερευνητής και γνώστης των δημοτικών τραγουδιών. Έχει ήδη εκδώσει τρία πολυσέλιδα δοκίμια για 

το δημοτικό τραγούδι (Α΄  «Όταν το ρήμα γίνεται όνομα: Η “αγαπώ” και το σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των 

δημοτικών», Β΄ «Το αίμα της αγάπης: Ο πόθος και ο φόνος στη δημοτική ποίηση», Γ’ «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα: Το 

ταξίδι του φιλιού και ο έρωτας σαν υπερβολή») και αναμένονται πολλά ακόμη. 

Η συνέντευξη είναι η μεγαλύτερη σε έκταση που παραχωρήθηκε στο «Νεογράφημα», στα επτά χρόνια της 

κυκλοφορίας του, και επεκτάθηκε σε πολλά ακόμη θέματα, πέρα από τα δημοτικά τραγούδια του ’21. Κατά τη 

διάρκειά της γεννήθηκαν αυθόρμητες ερωτήσεις και δόθηκαν απρόσμενες απαντήσεις. Προσπαθήσαμε, 

απομαγνητοφωνώντας τη συνέντευξη, να μην της στερήσουμε την πολύτιμη προφορικότητά της. Μάθαμε από τη 

συνέντευξη και ταυτόχρονα την απολαύσαμε. Σας προσκαλούμε να την απολαύσετε κι εσείς!

Νεογράφημα: Καλησπέρα σας κύριε Μπουκάλα! Είμαστε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος 

της Λογοτεχνίας διδαχθήκαμε τα δημοτικά τραγούδια και τον κόσμο τους. Από το σχολικό βιβλίο μας είδαμε 

δύο δημοτικά με απόσταση περίπου χιλίων ετών το ένα από το άλλο: το ακριτικό «Ο θάνατος του ∆ιγενή» και το 

κλέφτικο «Του Βασίλη».

Παντελής Μπουκάλας: Να διακόψω, αν μου επιτρέπετε. Θυμάται κάποιο από τα παιδιά πώς τελειώνει το 

τραγούδι «Του Βασίλη» («Βασίλη κάτσε φρόνιμα να γίνεις νοικοκύρης» και αυτός λέει: «δεν θα κάτσω φρόνιμα 

να γίνω νοικοκύρης να γίνω σκλάβος των Τούρκων»); Μετά τι λέει;

Αθανασία Μπαλάση: Λέει: «… να γίνω σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και στο τέλος, τον 

καλωσορίζουν τα βουνά «καλώς το παλικάρι».

Παντελής Μπουκάλας: Μπράβο! Αυτό ήθελα να μάθω, γιατί έτσι είναι το αυθεντικό τραγούδι «να γίνω 

σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και εννοεί κοπέλι στους προκρίτους, δηλαδή στους Έλληνες, 

όμως το τραγούδι υπέστη πολύ νωρίς μια, ας την πούμε έτσι, «εθνικού τύπου» λογοκρισία. Το 1852 έγινε «να 

γίνω σκλάβος των Τούρκων» και πάλι «κοπέλι των Τούρκων». Αποσβέστηκαν, δηλαδή, οι πρόκριτοι, για να μην 

φαίνεται ότι ο κλέφτης είχε διπλό μέτωπο. Αυτή είναι μία μόνο από τις πολλές εκδοχές, δυστυχώς, που 

νόθευσαν τα τραγούδια μας. Κυρίως τα κλέφτικα είναι αυτά που υπέστησαν περισσότερο τις νοθεύσεις, γιατί 

είναι και τα πιο κρίσιμα.

Αλέξης Αλεξίου: Όταν ήμασταν εμείς στο Γυμνάσιο, νομίζαμε ότι το «Μαύρ’ είν’ η νύχτα στα βουνά» είναι 

γνήσιο κλέφτικο.

Παντελής Μπουκάλας: Όλες οι προηγούμενες γενιές, όπως και η δική μου, είχαμε μάθει ότι το «Μάνα σου 

λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω, / θα πάρω το τουφέκι μου να πα να γίνω κλέφτης» είναι αυθεντικό 

κλέφτικο. ∆εν είναι όμως αυθεντικό κλέφτικο. Ξέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός του. Είναι ο Παύλος Λάμπρος, 

ο πατέρας του Σπυρίδωνος Λάμπρου. Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν εξέδωσε ο Νικόλαος Πολίτης το 1914 τις 

«Εκλογές από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού», ο Καβάφης, που αγαπούσε ιδιαίτερα τα δημοτικά και είχε μια 

από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες με συλλογές δημοτικών, είχε παρουσιάσει την έκδοση του Πολίτη σε 

εφημερίδα της Αλεξάνδρειας με θαυμασμό. Η παρουσίαση ομολογούσε την έκπληξή του: «Εγώ που πίστευα τόσα 

χρόνια ότι είναι ακραιφνώς δημοτικό και ωραίο ποίημα, μαθαίνω τώρα από τον Νικόλαο Πολίτη ότι είναι 

δημιούργημα ενός συγκεκριμένου λόγιου, είναι δημιούργημα γραφείου, δηλαδή». Παραμένει, πάντως, καλό 

τραγούδι, καλό ποίημα μάλλον. Έχουν περάσει από το 1914 τόσα χρόνια, πάνω από αιώνας, και ακόμα 

εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αυθεντικό δημοτικό. Ο Πολίτης έκανε την εξής 

παρατήρηση: Ο λαϊκός τραγουδιστής, ο λαός δηλαδή, δεν ξέρει το ρήμα «δουλεύω» με την έννοια είμαι 

υπόδουλος. Στο τραγούδι «Μάνα σου λέω δεν μπορώ στους Τούρκους να δουλεύω», το «δουλεύω» έχει τη 

σημασία «είμαι σκλάβος». Ο λαός το «δουλεύω» το ξέρει μόνο με τη σημασία «εργάζομαι». Άρα το τραγούδι δεν 

μπορεί να είναι λαϊκό. Έχει κι άλλα στοιχεία με τα οποία αποδείκνυε ότι δεν ήταν λαϊκό δημιούργημα. Γενικά η 

γλώσσα του λογίου από τη λαϊκή γλώσσα είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.

Νεογράφημα: Πόσο ιστορικά είναι τα δημοτικά τραγούδια; Ποια είναι η σχέση του δημοτικού τραγουδιού με την 

Ιστορία; Είναι μια αξιόπιστη πηγή ή δεν μπορούμε να βασιστούμε σ’ αυτήν; 

Παντελής Μπουκάλας: Να μιλήσουμε για όλο το εύρος των δημοτικών, δηλαδή για μια χιλιετία, ή να 

αναφερθούμε συγκεκριμένα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης;

Νεογράφημα: Πιο συγκεκριμένα στα τραγούδια της Επανάστασης.

Παντελής Μπουκάλας: Περισσότερο από το να είναι πληροφορητές τα τραγούδια για συγκεκριμένες μάχες, 

είναι πληροφορητές για τη νοοτροπία των προγόνων μας, για τα αισθήματά τους, για τα ήθη τους· δηλαδή, 

μάρτυρες νοοτροπίας περισσότερο. Είναι όμως και μάρτυρες για τη γλώσσα του λαού, είναι και μάρτυρες για τη 

στάση που είχαν απέναντι στο θρησκευτικό φαινόμενο ή στην Εκκλησία. Αυτό, για παράδειγμα, για το οποίο και 

σήμερα παραπονούνται οι ιερείς της εκκλησίας, να μην μιλάμε στην ώρα της Λειτουργίας, το έχουν πει τα δημοτικά 

τραγούδια εδώ και δύο, τρεις ή και περισσότερους αιώνες, γιατί η συμπεριφορά μας ήταν ακριβώς η ίδια. ∆ηλαδή, 

πολύ συχνά μετατρέπουμε τη χριστιανική εκκλησία σε εκκλησία του ∆ήμου. Νομίζω ότι έτσι κερδίζει και η 

Εκκλησία, κερδίζουμε κι εμείς.

Να μείνουμε στα τραγούδια της Επανάστασης. Το τραγούδι για τον θάνατο του ∆ιάκου, για παράδειγμα, 

δημιουργήθηκε δύο ή τρεις ή τέσσερεις το πολύ μήνες μετά το μαρτυρικό θάνατο του ∆ιάκου και διασώζει 

χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες τις ξέρουμε και από άλλες πηγές, προφορικές και γραπτές, από συμπολεμιστές 

του ∆ιάκου που κατάφεραν να διασωθούν. Ξέρουμε ότι αυτό που αναφέρει το τραγούδι (ότι, όταν του έγινε η 

πρόταση να γίνει Τούρκος και να σωθεί και ν’ αποκτήσει και αξιώματα, ο ∆ιάκος έστριψε το μουστάκι του) είναι 

μία πληροφορία περισσότερο λυρική παρά ιστορική. Και όμως την επιβεβαιώνουν γραπτές πηγές, γιατί την έχουμε 

και σε πολλά άλλα δημοτικά τραγούδια: Το στρίψιμο του μουστακιού είναι εκδήλωση λεβεντιάς, όταν είναι 

πολιορκημένος ο πολεμιστής. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι ο πατέρας του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο Ανδρίτσος, 

όταν βρέθηκε σε μία περίσταση πολιορκημένος σε μοναστήρι από τους Τούρκους και του είπαν να παραδοθεί, 

έστριψε το μουστάκι του. Ακόμη και ο αριθμός των 18.000 που λέει ότι ήταν ο στρατός των Τούρκων, ήταν 

πράγματι 18.000 ή περίπου 18.000. ∆εν απομακρύνεται από την ιστορική αλήθεια το δημοτικό τραγούδι της 

Επανάστασης, γιατί δημιουργείται πολύ κοντά στο γεγονός και διασώζει τις κρισιμότερες πτυχές, τα κρισιμότερα 

σημεία. Αυτά που θέλει να διασώσει το τραγούδι είναι πάντα η λεβεντιά, η καρτερία με την οποία αποδέχεται τον 

θάνατό του ο θνήσκων πολεμιστής ή ο θρήνος της μάνας του, όπως στην περίπτωση του Οδυσσέα Ανδρούτσου, 

που έχουμε έναν θάνατο που ατιμάζει τον Ανδρούτσο. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Ανδρούτσος αναγνωρίστηκε 

ως εθνικός ήρωας το 1862. Το τραγούδι έχει ηρωίδα τη μάνα του. Η μάνα του λέει ότι «σε έφαγε η Βουλή και 

οι καλαμαράδες». Η μάνα του παρουσιάζεται όπως την πλάθει ο λαός. Ο λαός παίρνει το μέρος του Ανδρούτσου. 

Ας πούμε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη, για να πάμε και αλλού. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές του τραγουδιού 

του τέλους του Καραϊσκάκη. Το πληρέστερο είναι το ηρωϊκό τραγούδι, και ταυτόχρονα μοιρολόϊ, που έφτιαξε ο 

Μακρυγιάννης γι’ αυτόν. Και είναι χαρακτηριστικό –για να γυρίσουμε και στην ερώτηση αν το τραγούδι έχει μέσα 

του ιστορική πληροφορία– ότι όσα λέει ο Μακρυγιάννης ως αυτόπτης μάρτυρας και συμπολεμιστής στην κρίσιμη 

στιγμή του Καραϊσκάκη, όσα λέει στα Απομνημονεύματά του, τα επαναλαμβάνει έμμετρα στο τραγούδι που 

έφτιαξε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη. Για το πώς ξεκίνησε η μικρή αψιμαχία που ανάγκασε τον Καραϊσκάκη να 

σηκωθεί από το κρεβάτι. Κι όταν λέμε για κρεβάτι –ουσιαστικά, κατάχαμα θα ήταν– θα του είχαν απλώσει δύο ή 

τρία ρούχα για να ξαπλώσει· στον πόλεμο βρισκότανε… Όμως οι Τούρκοι τους περίμεναν και τους χτύπησαν. 

Ήρθαν ακόμη περισσότεροι Τούρκοι και η μικρή αψιμαχία έγινε μάχη. Αναγκάστηκε ο Καραϊσκάκης να σηκωθεί, 

να φωνάξει τον ιπποκόμο του να φέρει το άλογό του. Όλα αυτά τα περιγράφει, τα ιστορεί, ο Μακρυγιάννης στο 

τραγούδι του αυτό, ακριβώς όπως τα ιστορεί και στα Απομνημονεύματά του. Να στηριχτούμε μόνο στο τραγούδι 

για την επιστήμη της Ιστορίας, δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε και άλλες μαρτυρίες. Υπάρχει μία παραλλαγή του 

δημοτικού τραγουδιού (θεσσαλική παραλλαγή), που ρίχνει το φταίξιμο για τον σκοτωμό του Καραϊσκάκη στην 

ελληνική πλευρά –γιατί ακόμη δεν ξέρουμε ποιος σκότωσε τον Καραϊσκάκη. Η επίσημη ιστοριογραφία λέει ότι 

σκοτώθηκε από τους Τούρκους, όμως ήδη από εκείνη τη στιγμή έχουν σωθεί μαρτυρίες –πέρα από το τραγούδι 

που λέω– συμπολεμιστών του Καραϊσκάκη αλλά και του Κασομούλη κάποια λόγια, που αφήνουν το περιθώριο να 

σκεφτούμε ότι ο θάνατός του ίσως και να ήταν προϊόν παγίδας, σκευωρίας εις βάρος του. Σε λίγο καιρό 

κυκλοφορεί και ένα σχετικό βιβλίο μου για τον Καραϊσκάκη.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια θα ήταν ωφέλιμο να τροποποιηθούν με κάποιον τρόπο έτσι 

ώστε να είναι ευκολότερα προσεγγίσιμα στα παιδιά ή να εκμοντερνιστούν, ίσως, στον λόγο;

Παντελής Μπουκάλας: Όχι. Όσα τραγούδια επιζήσουν, θα επιζήσουν έτσι όπως είναι, έτσι όπως μας έχουν 

παραδοθεί. Τώρα, εμείς τα περισσότερα τραγούδια τα ξέρουμε γραπτά. ∆εν τα ξέρουμε τραγουδημένα και αυτό 

είναι ένα πρόβλημα, ότι για τα περισσότερα τραγούδια δεν έχει σωθεί η μουσική τους, γιατί κατέγραφαν τα λόγια 

μόνο. ∆εν κατέγραφαν τη μουσική, δεν ήξεραν να την καταγράψουν, δεν ήταν αυτό το αίτημα της εποχής. Το 

αίτημα της εποχής, έτσι όπως το έθεσε ο ίδιος ο ∆ιονύσιος Σολωμός στους γνώριμούς του (στους μαθητές του, 

στους αδερφούς Τυπάλδους, στον Λασκαράτο) ήταν το εξής: «Πηγαίνετε στον λαό και συγκεντρώστε ελληνικά 

τραγούδια πριν χαθούνε». Γιατί την είχε αυτή την αγωνία ο Σολωμός· έβλεπε ότι ο προφορικός πολιτισμός θα 

αρχίσει να χάνεται, να σβήνει. Είχε αρχίσει ήδη ο πολιτισμός της εγγραματοσύνης, δηλαδή, ο πολιτισμός του 

χαρτιού όχι της ακοής. Τη μουσική δεν μπορούσαν να την καταγράψουν. ∆εν ξέρανε τη σημειογραφία οι 

δάσκαλοι, οι λαογράφοι. Μπήκαμε στον 20ο αιώνα πια για να αρχίσει σε κάποια τραγούδια η καταγραφή τους, 

όταν είχαμε πλέον στη διάθεσή μας και τα μηχανικά μέσα.

Όχι, δεν χρειάζεται να τα εκμοντερνίσουμε, να τα “καθαρίσουμε” γλωσσικά, για παράδειγμα. Ο οποιοσδήποτε 

γλωσσικός καθαρισμός ήταν να γίνει, έγινε από την αρχή. Κάποιοι από τους συλλογείς δημοτικών τραγουδιών 

είχαν την άστοχη ιδέα να τα “καθαρίσουν” γλωσσικά. Να πετάξουν κάποιες τούρκικες ή αρβανίτικες λέξεις. Αυτή 

η νόθευση μάς δίνει λανθασμένες πληροφορίες για το πώς μιλούσαν οι πρόγονοί μας, για το ποιο ήταν το εύρος 

της γλώσσας τους, η ποικιλία της, η ικανότητά της να αντλεί ξένες λέξεις και να τις ιδιοποιείται. Κάθε γλώσσα που 

μπορεί να δανειστεί, είναι πολύ δυνατή γλώσσα. Η γλώσσα που δεν μπορεί να δανειστεί, είναι αδύναμη γλώσσα. 

Η ελληνική δανείζεται από την πρώτη στιγμή που υπήρξε, από την αρχαιότητα –και το παραδέχονταν και οι ίδιοι οι 

αρχαίοι. Ο Πλάτωνας έλεγε πως ό,τι δανειζόμαστε οι Έλληνες το κάνουμε καλύτερο. Μερικές φορές ναι, όχι 

πάντα.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια περιέχουν υψηλή ποίηση;

Παντελής Μπουκάλας: ∆ύσκολα θα λέγαμε ότι όλα τα δημοτικά τραγούδια είναι υψηλή ποίηση. Μην το 

παραβλέπουμε αυτό. Ακόμη και στο έργο του ίδιου ποιητή, του ίδιου μεγάλου ποιητή, θα βρούμε υποδεέστερα 

ποιήματα. Στη μεγάλη έκταση του Παλαμά, στη μεγάλη έκταση του Ρίτσου θα βρούμε και υποδεέστερα ποιήματα. 

Το αναγνωρίζουνε και οι ίδιοι οι ποιητές. Το ξέρουνε, αλλά χρειάζονται και τα υποδεέστερα για να προχωρήσουν 

παραπέρα. Η ποίηση υπάρχει και με τους λεγόμενους «ελάσσονες» ποιητές. ∆εν μπορεί να υπάρχει μόνο με τους 

μείζονες. Καμία γλώσσα δεν έφτιαξε μόνο μείζονες ποιητές και κανένας ποιητής δεν έφτιαξε μόνο μείζονα έργα. 

Βγάζουμε έξω μόνο τον Όμηρο, τον ∆άντη και τον Σαίξπηρ. Όλοι οι άλλοι έχουν και ατυχή ποιήματα ή στίχους 

ατυχείς. 

Αυτά τα δημοτικά τραγούδια που σώθηκαν, που ζούνε ακόμα –έστω μέσα από το χαρτί– πιστεύω ότι είναι και τα 

εντελέστερα, τα τελειότερα από τη λογοτεχνική σκοπιά, την ποιητική σκοπιά. Μην φοβόμαστε να αποκαλούμε τα 

δημοτικά τραγούδια «ποιήματα», γιατί περάσανε αρκετές γενιές που τα υποτιμούσαν, τα θεωρούσαν απλώς 

τραγούδια. Ως τραγούδια πλάστηκαν και μάλιστα με την τριπλή τους σημασία: δηλαδή, ήτανε λόγος, μέλος και 

χορός. Τα περισσότερα χορεύονταν. Αν εξαιρέσουμε τα μοιρολόγια και τα τραγούδια της ταύλας, όλα τα άλλα 

τραγούδια χορεύονταν και αυτό το επεσήμαναν οι περιηγητές ήδη από τους προεπαναστατικούς αιώνες: ότι οι 

Έλληνες φτιάχνουν τραγούδια για κάθε περίσταση και χορεύουν σε κάθε περίσταση. Και θλιμμένοι που ήταν 

–στην Τουρκοκρατία ζούσαν– εκμεταλλεύονταν κάθε περίσταση: μία γιορτή, έναν γάμο, μία βάπτιση, για να 

αναζητήσουν στο δημοτικό τραγούδι μία παρηγοριά. 

Ο λαϊκός τραγουδιστής είναι φιλοσοφημένος. Λέει ας πούμε: «Και τα τραγούδια λόγια είναι, ψάχνουν να 

βγάλουν το κακό, πάσχουν να βγάλουν το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει». Εδώ ο Καβάφης μας έχει πει: «Εις σε 

προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως, που κάπως ξέρεις από φάρμακα». Η παλαιότερη σχολή, η Σχολή του Θεόκριτου, 

του βουκολικού ποιητή, υποστηρίζει ότι η ποίηση είναι το απόλυτο φάρμακο. Όσο περνούν οι αιώνες, οι ποιητές 

γίνονται λιγότερο ενθουσιώδεις, λιγότερο σίγουροι για την αξία της ποίησης σαν γιατρικού. Αυτό που βλέπουμε 

από τον υψηλά στοχαστικό ποιητή, τον Καβάφη, ότι λίγο ξέρει η ποίηση και λίγο, και για λίγο, μπορεί να μας 

παρηγορήσει, ο λαϊκός ποιητής, με το ένστικτό του περισσότερο, το καταλαβαίνει: ότι το τραγούδι προσπαθεί, 

ψάχνει να βγάλει το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει. Παρ΄ όλα αυτά συνεχίζει να τραγουδάει, γιατί δεν έχει άλλον 

τρόπο. Τραγουδάει και τον καημό του και βλέπουμε από τις πολλές κατηγορίες την δημοτικών τραγουδιών ότι δεν 

υπάρχει καμία πτυχή του κοινωνικού βίου ή του προσωπικού ή του εθνικού βίου, που να μην έχει καλύψει οι λαϊκός 

τραγουδιστής, «η λαϊκή μούσα» όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε.

Νεογράφημα: Τα δημοτικά τραγούδια έχουν αίσθηση της έννοιας της πατρίδας;

Παντελής Μπουκάλας: Της έννοιας της πατρίδας... Αυτή θα την αναζητήσουμε βεβαίως στα ακριτικά τραγούδια 

καταρχάς και ύστερα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης αλλά και στα τραγούδια που συνεχίστηκαν 

να γράφονται μετά την Επανάσταση. Τη λέξη «πατρίδα» δεν θα τη συναντήσουμε στα ακριτικά. Θα συναντήσουμε 

τον πόλεμο του Ακρίτα εναντίον των Σαρακηνών. Είναι οι προσωπικές παλικαριές περισσότερο. Ο ∆ιγενής όμως 

έχει ένα χαρακτηριστικό σπάνιο. Είναι γιος Σαρακινού, ο οποίος είναι ο εχθρός μας, και Βυζαντινής πριγκιποπούλας. 

Αυτό είναι ένα εξαιρετικό γνώρισμα, πώς ο λαϊκός τραγουδιστής αποφασίζει να πλάσει τον κατεξοχήν ήρωά του. 

Ο ∆ιγενής είναι σύνοψη. Συνοψίζει τον Αχιλλέα ή τον Λεωνίδα και τον Μέγα Αλέξανδρο· και όμως έχει 

γνωρίσματα διγενούς ήρωα. Είναι μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη του λαϊκού τραγουδιστή. Τα ακριτικά 

ξέρουμε ότι είναι τα πρώτα δημοτικά τραγούδια, τα οποία δεν ήταν του γούστου ούτε της Εκκλησίας στο Βυζάντιο 

ούτε της κρατικής εξουσίας. ∆εν τα άρεζαν για πολλούς λόγους. Ο ένας εκ των οποίων είναι ότι τα τραγουδούσαν 

οι ραψωδοί που γυρνούσαν από πόρτα σε πόρτα για να επιβιώσουν. Μιας μορφής επαιτεία ήτανε, αλλά επαιτεία με 

αξιοπρέπεια. ∆εν ήθελαν να πάρουνε ψωμί χωρίς να δώσουνε και εκείνοι κάτι. Αυτό που δίνανε ήτανε το τραγούδι 

τους. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά στην ύπαρξη δημοτικών τραγουδιών και στη χρήση τους, στην κοινωνική τους 

χρήση, από τον επίσκοπο Αρέθα, ο οποίος αναφέρεται σε Παφλαγόνες τραγουδιστές που γυρνάνε στους δρόμους 

–όχι ζητιανεύοντας, αλλά δίνοντας το τραγούδι τους– για να πάρουν έναν οβολό ή ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή η 

μορφή διάδοσης των τραγουδιών συνεχίστηκε μέχρι και τα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τον 

Κολοκοτρώνη, ο οποίος στα Απομνημονεύματά του («∆ιήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής») λέει ότι «τα 

τραγούδια τα φτιάχνουν οι στραβοί, οι τυφλοί δηλαδή, με τις λύρες». Η παράδοση των τυφλών ραψωδών ή των 

τυφλών αοιδών πάει στον Όμηρο, που και αυτός ήταν τυφλός. Ξέρουμε ότι τυφλοί αοιδοί και ραψωδοί υπήρχαν και 

στα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τους περιηγητές και από ιστορικούς. Αλλά υπήρχαν και στις διπλανές 

μας χώρες· για παράδειγμα στην τωρινή Σερβία, που έχει μελετηθεί η δημοτική της ποίηση αρκετά πριν από τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νεογράφημα: Ποια είναι η θέση που παίρνουν τα δημοτικά τραγούδια σε διάφορες αστοχίες και λάθη των 

επαναστατημένων Ελλήνων; Υπάρχει αντικειμενικότητα στα τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Αναφέρθηκα ήδη στο δημοτικό που έχει θέμα του τη μάνα του Ανδρούτσου· που κατηγορεί 

τη Βουλή και τους καλαμαράδες (έτσι τους λέγαν τους πολιτικούς) που πήραν στο λαιμό τους τον γιο της και μάλιστα 

με εκτελεστικό όργανο το πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου, τον Γιάννη Γκούρα, ο οποίος σκοτώθηκε και αυτός στην 

πολιορκία της Ακρόπολης από ένα βόλι που τον χτύπησε στο κεφάλι. Μην περιμένουμε από τα τραγούδια να 

ασκήσουν κριτική την ώρα της επαναστατικής δράσης. Και όμως: έτσι όπως καταγράφουν τα αισθήματα της στιγμής 

(όχι ιδέες, αισθήματα συνθέτουν), μας δίνουν κάποια μαθήματα. Τα τραγούδια τα δημοτικά, αναγνωρίζουν την 

παλικαριά του αντιπάλου. ∆εν είναι μικρό γεγονός αυτό, είναι σπουδαίο γεγονός. Βλέπουν το λάθος στην 

περίπτωση του Ανδρούτσου, αφήνουν την πιθανότητα, τον υπαινιγμό ότι κάτι δεν πήγε καλά με τον θάνατο του 

Καραϊσκάκη. 

Ένα από τα συγκινητικότερα, για εμένα, τραγούδια είναι το «Μοιρολόι της Τούρκισσας», που πλάστηκε πολύ λίγο 

μετά την άλωση της Τριπολιτσάς για την οποία κάποια στιγμή, σε κάποια γενιά, θα αποφασίσουμε να τη δούμε λίγο 

ειλικρινέστερα και να πούμε ότι η σφαγή που υπήρξε, ήταν λίγο μεγαλύτερη από αυτήν που είναι ανεκτή. ∆εν ξέρω 

σε ποια τάξη του γυμνασίου ή του λυκείου θα το κάνετε, η Επανάσταση μετά την άλωση της Τριπολιτσάς βρέθηκε σε 

εξαιρετικά δύσκολη θέση διεθνώς –στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, όπως λέμε σήμερα– γιατί είπαν οι Ευρωπαίοι ότι 

αυτοί (εμείς, δηλαδή, οι Έλληνες) είναι κατσαπλιάδες που σφάζουν. Και αναγκάστηκε η τότε Κυβέρνηση να 

δημοσιεύσει σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού, κυρίως του Λονδίνου, μια τεράστια, ολοσέλιδη ας πούμε, επί 

πληρωμή καταχώρηση, όπου εξηγούσαμε ως ελληνική Επανάσταση ότι έπειτα από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς 

υπήρχε μια συσσωρευμένη οργή, ένας άγριος θυμός, ο οποίος ήτανε των αδυνάτων αδύνατο να συγκρατηθεί. 

Ξέρουμε ότι μέσα στην Τρίπολη ο Κολοκοτρώνης και άλλα παλικάρια του προσπάθησαν να συγκρατήσουν την 

ανελέητη σφαγή, γιατί, εκτός όλων των άλλων, ο Κολοκοτρώνης είχε κλείσει συμφωνίες μπέσας με Αρβανίτες  και  

Εβραίους που ζούσαν μέσα στην Τρίπολη. «Μπέσα» σημαίνει προσωπική δέσμευση, που ήταν αυστηρότερη από δέκα 

χιλιάδες γραμμένα κείμενα. Η λέξη «μπέσα» είναι αρβανίτικη, αλλά επικράτησε και στα ελληνικά· είναι απολύτως 

ελληνική πια. Έκανε τις προσπάθειες αυτές στο όνομα της προσωπικής του λεβεντιάς ο Κολοκοτρώνης, καθώς είχε 

εξαιρετικές σχέσεις με Αρβανίτες, είχε συμπολεμήσει με Αρβανίτες, με αυτούς που λέμε «Τουρκαλβανούς», όχι 

τους χριστιανούς Αρβανίτες. 

∆εν είχαν εξισλαμιστεί όλοι οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί που έμειναν χριστιανοί, και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι, 

ήταν αυτοί που συμπολέμησαν με τους Έλληνες, γιατί έτσι κατανοούσαν την Επανάσταση: οι χριστιανοί εναντίον των 

μουσουλμάνων. Επί τέσσερεις αιώνες ή πέντε ή πεντέμισι ο χωρισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν γινόταν 

με βάση τα έθνη (από εδώ οι Τούρκοι, από κει οι Βούλγαροι, οι Έλληνες, οι Αλβανοί)· γινότανε με βάση τη θρησκεία 

(από δω οι μουσουλμάνοι –που δεν είναι μόνο Τούρκοι, μπορεί να είναι και Άραβες μπορεί να είναι και Σαρακηνοί 

μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο– και από κείνη την πλευρά οι χριστιανοί, που οι περισσότεροι στα Βαλκάνια είναι 

χριστιανοί ορθόδοξοι). 

Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, που έλεγα πριν («Της Τούρκισσας») είναι το μοιρολόι της μάνας· το φτιάχνει η Ελληνίδα 

ή ο Έλληνας. Είναι πιθανότερο να το φτιάχνει Ελληνίδα, γιατί η συμμετοχή των Ελληνίδων στη δημιουργία των 

δημοτικών τραγουδιών είναι, περίπου αποδεδειγμένα, πάνω από πενήντα τοις εκατό. Ο Κυριακίδης, που είναι και από 

τα βόρεια μέρη, έλεγε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα ότι «το δημοτικό είναι το βασίλειο της γυναίκας», γιατί η 

γυναίκα θα μοιρολογήσει, η γυναίκα θα νανουρίσει το μωρό, η γυναίκα θα αποχαιρετήσει αυτόν (τον άντρα της) που 

φεύγει για την ξενιτιά. Άρα λοιπόν η γυναίκα έχει τεράστια συμμετοχή στο τραγούδι. Στο συγκεκριμένο, η Ελληνίδα 

δίνει τη φωνή της και το κλάμα της στην Τούρκισσα μάνα, για να μοιρολογήσει τον γιο της που σκοτώνεται. Πρέπει 

να πω εδώ το εξής. Η Ελληνίδα μάνα εκείνης της εποχής (και όποιος Έλληνας ή Ελληνίδα του 19ου αιώνα, όταν 

φτιάχνονταν τα τραγούδια) δεν μπορούσε, φυσικά, να έχει διαβάσει τους «Πέρσες» του Αισχύλου ούτε τις 

«Τρωάδες» του Ευριπίδη ή την «Εκάβη», για να πάρει ένα παράδειγμα ότι τον ξένο πόνο τον συμμεριζόμαστε. Ναι, 

είμαστε οι νικητές, αλλά δεν αλαζονευόμαστε. Σεβόμαστε και τον ξένο πόνο, ας είναι και ο πόνος του εθνικού μας 

αντιπάλου (του Πέρση στην αρχαιότητα, του Τούρκου στους νεότερους αιώνες). Τον πόνο τον συμμεριζόμαστε, ιδίως 

όταν είναι ο πόνος της μάνας για το παιδί της. Το τραγούδι αυτό δείχνει τη μάνα να έχει τα ίδια αισθήματα για το 

παιδί της, την ίδια συμπόνια με την Ελληνίδα, όχι επειδή μιμείται την αρχαιότητα, αλλά επειδή εξ αρχής νιώθει έτσι 

–και αυτό για εμένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. 

Στο δημοτικό τραγούδι «Του ∆ιάκου» –παρότι η Αλαμάνα είναι στο σημείο περίπου όπου βρίσκονταν οι 

Θερμοπύλες και παρότι ο ∆ιάκος πολεμάει και πεθαίνει, έχοντας να αντιμετωπίσει έναν τεράστιο στρατό, όπως ο 

Λεωνίδας– δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε στις Θερμοπύλες ούτε στον Λεωνίδα. Ο συσχετισμός του ∆ιάκου με 

τον Λεωνίδα και της Αλαμάνας με τις Θερμοπύλες αρχίζει να γίνεται από τους ιστορικούς. Πρώτος είναι ο 

Σπυρίδων Τρικούπης, που κάνει αυτή τη συσχέτιση και η οποία σταδιακά επιβάλλεται. Την παίρνει από εκείνον ο 

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης στο ποιητικό δράμα «Θανάσης ∆ιάκος» και την απαθανατίζει.

Νεογράφημα: Αναφέρατε ότι το δημοτικό τραγούδι μάς διδάσκει. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν αφήνει κάποιο 

ηθικό δίδαγμα.

Παντελής Μπουκάλας: Αν κατάλαβα καλά, ρωτάτε αν στα δημοτικά τραγούδια υπάρχει ηθικό δίδαγμα στο τέλος. 

Το ηθικό δίδαγμα συνήθως το βάζουμε στο τέλος της έκθεσης. Τουλάχιστον στις δικές μου δεκαετίες έτσι μας 

έλεγαν. Όχι, το δημοτικό τραγούδι δεν επιδιώκει να διδάξει. ∆εν θέλει να πει «θα κάνεις ετούτο, θα πεθάνεις για 

την πατρίδα κ.τ.ό.». Εξυμνώντας τον ήρωα, εξυμνώντας τον πολεμιστή, σου δείχνει τον δρόμο από μόνο του· δεν σου 

λέει τι να κάνεις, δεν είναι οδηγός ζωής. Είναι υμνητής ζωής, υμνητής καρτερίας, υμνητής λεβεντιάς ή επικριτής της 

δειλίας, χωρίς να σου λέει τι θα κάνεις. ∆εν σου λέει το δημοτικό τραγούδια, για παράδειγμα, «εάν θα αγαπήσεις 

ή δεν θα αγαπήσεις Φράγκο, Εβραίο, Βούλγαρο ή Βουλγαροπούλα ή Τουρκοπούλα». Ιστορεί με τα λόγια του, με τη 

μουσική του· ιστορεί όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν στον βίο, όπως εκτυλίχτηκαν μέσα σε πέντε αιώνες. Η 

πλειονότητα των τραγουδιών δείχνει ηρωίδες που αρνούνται τον γάμο αυτής της εκδοχής, τον διεθνικό, αλλά 

υπάρχουν και τραγούδια που μας δείχνουν καθαρά τον έρωτα για έναν αλλοεθνή ή αλλόθρησκο και δεν τον 

καταδικάζουν. ∆εν έχουν αυτή τη λογική του κατηχητή ή του δασκάλου, που θέλουν να σου πουν τι θα κάνεις στη ζωή

· δεν το κάνουν αυτό. Ο ακροατής τους αποσπά το νόημα ή το ηθικό δίδαγμα μόνος του, αν έχει την όρεξη. ∆εν δίνει 

μασημένη τροφή το δημοτικό τραγούδι. 

Νεογράφημα: Πώς παρουσιάζουν τα δημοτικά τραγούδια τους Τούρκους;

Παντελής Μπουκάλας: Το είπα και πριν. ∆εν παραλείπουν να τιμήσουν τη λεβεντιά τους, όταν υπάρχει λεβεντιά, 

όπως δεν παραλείπουν να δείξουν λεπτομερώς τη βαρβαρότητα ή την πονηρία ή την προδοσία, όπου υπάρχει. Την 

προδοσία την απαθανατίζουν, ειδικά στα κλέφτικα, όταν ο προδότης του καπετάνιου είναι κάποιος κουμπάρος του, 

ομοεθνής και ομόθρησκος. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Το τραγούδι δεν θέλει να λογοκρίνει τίποτα από 

αυτά που βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του ο τραγουδιστής. Αυτά που επιλέγει να τραγουδήσει ο 

ανώνυμος τραγουδιστής είναι η λεβεντιά και ο μαρτυρικός θάνατος. Η λεβεντιά την ώρα της μάχης. ∆εν τον 

ενδιαφέρει τόσο να δείξει τον εχθρό, όσο να δείξει τον δικό του ήρωα μέσα από τη σύγκρουση: πως, και ψυχικά και 

ηθικά, είναι νικητής ο ήρωάς του, ακόμη και αν ηττάται. Τη λέξη «ελευθερία» επίσης δεν θα τη συναντήσουμε συχνά 

στα τραγούδια. Θα τη συναντήσουμε σε άλλου είδους δημοτικά. Για παράδειγμα, αυτά που έφτιαχνε ο Τσοπανάκος, 

που ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής, Πελοποννήσιος, από την ∆ημητσάνα. Τσοπανάκος ήταν το ψευδώνυμό του, το 

παρατσούκλι του. Υπάρχει ένα πουλί που λέγεται «τσοπανάκος», που τραγουδάει γλυκά και τον είχαν ονομάσει και 

αυτόν Τσοπανάκο. Αυτός ήταν με τα παλικάρια του Νικηταρά στη διάρκεια της Επανάστασης. Είχε βγάλει μερικές 

τάξεις σχολείου, οπότε ήξερε και λίγα για τους αρχαίους Έλληνες· και αυτά τα λίγα που ήξερε, τα είχε βάλει στα 

τραγούδια του, τα οποία τα έλεγε στα παλικάρια στο βουνό. Τα παλικάρια τον προστάτευαν γιατί ήταν πολύ 

αδύνατος, ήταν σκυφτός, ήταν καμπούρης, η υγεία του ήταν πάντα πολύ τραυματισμένη. Τα τραγούδια του τα 

τραγουδάγανε ακόμα και αν δεν καταλαβαίνανε ποιος είναι ο Θεμιστοκλής. Ο Τσοπανάκος πέθανε το 1825, 

δηλαδή δεν την πρόλαβε την ελευθερία.

Νεογράφημα: Συνέβαλαν τα δημοτικά τραγούδια στον φιλελληνισμό;

Παντελής Μπουκάλας: Συνέβαλαν πολύ! Θα πω το εξής σημαντικό: Η πρώτη έκδοση δημοτικών τραγουδιών έγινε 

έξω από την Ελλάδα το 1824-1825, όταν ο νεοελληνιστής Κλωντ Φωριέλ (Claude Fauriel) εξέδωσε στο Παρίσι τα 

τραγούδια που είχε συγκεντρώσει μέχρι τότε. Αρκετά από αυτά του τα είχε δώσει ο Αδαμάντιος Κοραής και τον 

ευχαριστεί στον πρόλογό του. Ήταν τότε ο Κοραής γιατρός στο Παρίσι, (λόγιος, διαφωτιστής, «∆άσκαλος του 

Γένους», όπως λέμε), ο οποίος –παρόλο που δεν αγαπούσε τα δημοτικά τραγούδια– τα συγκέντρωνε. Συγκεκριμένα, 

τα συγκέντρωναν φίλοι του και αυτός τα προωθούσε. Για αυτό αρκετά από αυτά ο Κοραής τα είχε δώσει στον 

Φωριέλ. Η έκδοση αυτή έγινε στο Παρίσι, σε μια εποχή που, εξαιτίας των εμφυλίων πολέμων των Ελλήνων, οι 

φιλέλληνες είχαν αρχίσει να αποστασιοποιούνται και να κάνουν αρνητικές σκέψεις για εμάς, για τους νεότερους 

Έλληνες. Χάρις και στα εκτενέστατα προλεγόμενα του Φωριέλ –ο οποίος, παρεμπιπτόντως, δεν ήρθε ποτέ στην 

Ελλάδα, δεν τα είχε συγκεντρώσει ο ίδιος με αυτοψία εδώ αυτά τα τραγούδια– είπε προς τους λογίους της Ευρώπης, 

και μάλιστα με επιθετικό τόνο: «∆είτε, αυτός ο λαός ξέρει να δημιουργεί τόσο σπουδαία ποίηση! Άρα για να 

δημιουργεί μια τόσο σπουδαία ποίηση, δεν είναι τόσο παρακατιανός, όσο εσείς νομίζετε». Μέχρι τότε οι 

περισσότεροι Ευρωπαίοι λόγιοι πίστευαν ότι οι Νεοέλληνες στέκονται πολύ πιο χαμηλά από τους προγόνους τους 

και είναι περίπου βάρβαροι. «Αν φτιάχνει αυτός ο λαός τέτοια ποίηση, αξίζει να τον βοηθήσετε να κατακτήσει την 

ελευθερία του όχι μόνο εν ονόματι των αρχαίων προγόνων του, αλλά και για τη δική του αξία, την τωρινή αξία!». Το 

είδαν αυτό πολλοί λόγιοι και τα τραγούδια μεταφράστηκαν αμέσως σε τέσσερεις-πέντε κρίσιμες ευρωπαϊκές 

γλώσσες. Στα Γερμανικά, ορισμένα κλέφτικα τα μετέφρασε ο Γκαίτε και άλλα ο Βίλχελμ Μύλλερ (ένας ενθουσιώδης 

φιλέλληνας, σπουδαίος ποιητής, Γερμανός που δυστυχώς πέθανε μικρός στην ηλικία των τριάντα περίπου). 

Μεταφράστηκαν επίσης στα Αγγλικά, στα Ιταλικά, στα Ρωσικά και αναζωπύρωσαν το φιλελληνικό κίνημα. Είδαμε, 

μετά την έκδοση των δημοτικών τραγουδιών, ότι οι όμιλοι των φιλελλήνων άρχισαν να δραστηριοποιούνται πάλι, 

να ξαναφτιάχνουν βάζα με ελληνικές παραστάσεις (για παράδειγμα, με μια νησιώτισσα πάνω), να γίνονται έρανοι. 

Οι ζωγράφοι κινητοποιούνται πάλι. Η γνώμη μου είναι ότι ήταν αρκετά σημαντική η έκδοση αυτή· μαζί με την Έξοδο 

του Μεσολογγίου, που πράγματι έπεισε τους Ευρωπαίους ότι ως λαός αξίζουμε την ελευθερία μας. Αυτά τα δύο 

γεγονότα λειτούργησαν καθοριστικά για την κατάκτηση της ελευθερίας μας και τη δημιουργία του νεοελληνικού 

κράτους. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η συμβολή της έκδοσης των δημοτικών τραγουδιών και την έχουν ήδη 

επισημάνει από παλιά. 

Νεογράφημα: Οι πρωταγωνιστές του 1821 συνέθεταν οι ίδιοι τα δημοτικά τραγούδια; Κατά πόσο ευσταθεί αυτό και 

πώς συνυπάρχει ο ρόλος του πολεμιστή με αυτόν του ποιητή;

Παντελής Μπουκάλας: Χάρις στον Βλαχογιάννη έχουν σωθεί τέσσερα-πέντε δημοτικά τραγούδια που είχε 

φτιάξει ο Μακρυγιάννης. Ξέρουμε επίσης ότι ο Κολοκοτρώνης είχε φτιάξει ένα, επειδή το χρειάστηκε σε μια 

συγκεκριμένη περίσταση, για να εμψυχώσει τα παλικάρια του. Προεπαναστατική περίοδος, ψηλά στα βουνά της 

Πελοποννήσου, Πάσχα, και περνάει το τουρκικό στράτευμα των δύο χιλιάδων στρατιωτών και σέρνει πολλούς 

αιχμαλώτους Έλληνες. Έχει διασωθεί η αφήγηση του ίδιου του Κολοκοτρώνη, ο οποίος παρότρυνε τα παλικάρια 

του πρώτα σε πεζό λόγο και έπειτα έφτιαξε και τραγούδι. Αυτό που έκανε ήταν να πάρει ένα παλαιότερο τραγούδι 

και να το προσαρμόσει στην περίσταση: «Καλά τρώμε και πίνουμε και σιγοτραγουδάμε δεν κάνουμε και ένα καλό 

για την ψυχή μας»; Πράγματι ήταν αποτελεσματική η ομιλία του και το τραγούδι του και σε αυτό συνέβαλε και το 

γεγονός ότι ήταν Πάσχα. Τέλος επιτέθηκαν στους Τούρκους, παρότι ήταν μόλις ογδόντα, και κατάφεραν να 

ελευθερώσουν τους αιχμαλώτους Έλληνες, με μόνο ένα θύμα από την πλευρά των Ελλήνων, συγκεκριμένα έναν 

ξάδελφο του Κολοκοτρώνη. Αυτό ήταν το μοναδικό που χρειάστηκε να φτιάξει ο Κολοκοτρώνης και πράγματι ήταν 

αποτελεσματικό. ∆εν είναι πολλοί οι καπεταναίοι που φτιάχνουν δημοτικά τραγούδια. Κάποιος ακόμα που 

γνωρίζουμε, είναι ο Θεοδωράκης Γρίβας και μάλιστα είναι και ο μόνος που ξέρουμε ότι το κατέγραψε κάποια 

στιγμή, όταν πια ελευθερωθήκαμε. Έτσι πήγε και το έδωσε σε έναν γερμανό καθηγητή στο πανεπιστήμιο Αθηνών, 

γύρω στο 1840-1850, που με τη σειρά του το έδωσε στο γαμπρό του, τον Πάσοβ, ο οποίος το εξέδωσε το 

1860. Ήταν μια αρκετά μεγάλη ανθολογία, γιατί συνάθροισε όλα τα προηγούμενα τραγούδια μαζί με αυτά που 

του έδωσε ο πεθερός του. Με αυτή την έκδοση του Πάσοβ άρχισαν οι έλληνες λόγιοι να σκέφτονται λίγο πιο 

σοβαρά τι σημαίνει δημοτικό τραγούδι.

Νεογράφημα: Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι υπάρχουν τόσο λίγα επίθετα στα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Γενικά η γλώσσα των δημοτικών τραγουδιών είναι η απλούστερη δυνατή. Είναι επινοητική. 

Επινοεί λέξεις, ρήματα, επίθετα, όταν τα χρειάζεται, κυρίως στα μοιρολόγια και στα ερωτικά. Η οικονομία και η 

λιτότητα είναι το κύριο γνώρισμά της. Το ότι κάνει πολύ μικρή χρήση των επιθέτων έχει παρατηρηθεί από έναν 

από τους σπουδαιότερους μελετητές του δημοτικού τραγουδιού, τον Γιάννη Αποστολάκη. Ήταν λόγιος του 

Μεσοπολέμου και ξάδελφος του Νικολάου Πολίτη.

Αλέξης Αλεξίου: Ήταν και καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ένας από τους ιδρυτές του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το1926.

Παντελής Μπουκάλας: Έλεγαν πως ήταν λίγο δύστροπος, εκτιμούσε μόνο την ποίηση του Σολωμού και τα 

δημοτικά τραγούδια· τίποτε άλλο! Ούτε τον Παλαμά τον θεωρούσε σοβαρό ποιητή, αξιόλογο, ούτε τον Καβάφη. 

Ήταν αρκετά της υπερβολής ως προς αυτό. Έχει παρατηρηθεί ότι τα δημοτικά τραγούδια οδηγούν την αφήγησή 

τους με όχημα το ρήμα. Στο ρήμα και το όνομα, σε αυτά τα δύο εστιάζουν· τα επιρρήματα και τα επίθετα 

πλεονάζουν. Ο λαϊκός τραγουδιστής κάνει πράξη αυτό που έλεγε ο Εμπειρίκος σε ένα ποίημά του, για τα επίθετα: 

«θετά παιδιά της μορφώσεως και του διακοσμημένου ψεύδους»· δηλαδή στολίδια της ψευτιάς. Πράγματι, όταν 

μας ζητάνε στις εκθέσεις να προσθέσουμε πολλά φιλολογικά στοιχεία και αρχίζουμε και βάζουμε πολλά επίθετα 

για να μεγαλώσει η έκθεση, τότε αρχίζουμε και ψευτίζουμε.

Νεογράφημα: Πώς συνεχίζεται το ιστορικό δημοτικό τραγούδι μετά την Επανάσταση; 

Παντελής Μπουκάλας: Με την Επανάσταση δεν ελευθερώθηκε όλη η πατρίδα· το ξέρουμε. Μείνανε πολλά 

τμήματά της υπό τον τουρκικό ζυγό. Σε κάποια από τα μέρη αυτά, σχεδόν σε όλα τα μέρη αυτά, το δημοτικό 

τραγούδι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνεχίστηκε. Βλέπουμε στην Ήπειρο το παράπονο του δημοτικού 

τραγουδιού, που η Ήπειρος δεν συμπεριελήφθη στην ελεύθερη Ελλάδα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις στην Κρήτη 

που συνεχίζεται η παραγωγή δημοτικών τραγουδιών. Είναι τα λεγόμενα «ηρωικά άσματα», τα οποία ιστορούν τις 

αλλεπάλληλες επαναστάσεις, εξεγέρσεις του κρητικού πληθυσμού εναντίον των κατακτητών τους. Σιγά σιγά στην 

Κρήτη αρχίζει να εμφανίζεται ο επώνυμος τραγουδιστής. Τα κρητικά τραγούδια –που λέγονται και «ρίμες»– είναι 

εκτενέστατα, δεν είναι σύντομα, όπως είναι τα περισσότερα κλέφτικα. Άρα, εκεί αρχίζουμε να υποθέτουμε πως 

υπάρχει κάποιος προσωπικός τραγουδιστής, ποιητής, δημιουργός, στιχουργός, όπως και τον πούμε, ο οποίος 

χρησιμοποιεί πια και χαρτί, δηλαδή γράφει κιόλας. Γιατί δεν είναι εύκολο να φτιάξεις τριακόσιους στίχους χωρίς 

χαρτί, σε μία εποχή που ο προφορικός πολιτισμός αρχίζει πια να υποχωρεί. Και στον εικοστό αιώνα υπάρχουν 

δημοτικά. Καταρχάς τα λεγόμενα «ληστρικά» τραγούδια, που εξυμνούσαν παλικαριές των ληστών. Οι ληστές τι ήταν; 

Κάποιοι από τους προηγούμενους αρματολούς και τους κλέφτες, τους πολεμιστές του ‘21, που δεν βρήκαν τρόπο 

να βιοποριστούν (ίσως διότι δεν τους έδωσαν τους αγρούς που τους είχαν υποσχεθεί, για να τους καλλιεργήσουν). 

Θα έχετε ακούσει του Νταβέλη ή την Μαρία την Πενταγιώτισσα. Το «και στης Μαρίας την ποδιά σφάζονται 

παλικάρια» είναι ληστρικό τραγούδι. Η Μαρία Πενταγιώτισσα ήταν η πρώτη Ελληνίδα που τόλμησε να μπει στην 

Εκκλησία χωρίς μαντίλα. Καταλαβαίνετε πώς την αντιμετωπίσανε στη γενιά της…

Νεογράφημα: Στις ισλαμικές χώρες δεν έχει γίνει ακόμα αυτό.

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν έχει γίνει ακόμα, ναι, γιατί ο Ισλαμισμός έχει πέντε αιώνες καθυστέρηση από τον 

Χριστιανισμό.

Νεογράφημα: Και στις σλαβικές…

Παντελής Μπουκάλας: Και στις σλαβικές, ναι. Και στα χωριά μας επίσης. Τα ληστρικά τραγούδια, λοιπόν, 

βασίστηκαν στα παλαιότερα κλέφτικα και προσάρμοσαν τα ονόματα, τις πράξεις, τα επεισόδια, τον ήρωα. 

Φτιάχτηκαν, επίσης, κάποια για τον θάνατο του Παύλου Μελά. Φτιάχτηκαν κάποια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 

και, κυρίως, με τη Μικρασιατική Καταστροφή, που ήταν κυρίως μοιρολόγια Μανιάτικα. Την εποχή που όλος ο 

υπόλοιπος λαός πίστευε στον Βενιζέλο σαν θεό, οι Μανιάτισσες κλαίγαν τα παλικάρια τους και καταριόταν τον 

Βενιζέλο, γιατί χάναν τα παιδιά τους στον πόλεμο. Το αίσθημα της μάνας δεν λογοκρίνεται εύκολα. Στη διάρκεια 

της γερμανικής Κατοχής, έχουμε μία αναζωπύρωση του δημοτικού τραγουδιού στα βουνά. Ο βίος των εξεγερμένων 

εναντίον των Γερμανών έχει την παραλληλία του με τον βίο των κλεφτών και, εκτός από τα καινούργια τραγούδια 

που φτιάχνονται, ξανατραγουδιούνται τα παλιά κλέφτικα. Φτιάχτηκαν, επίσης, τραγούδια της Κατοχής, που έχουν 

καταγραφεί και έχουν εκδοθεί. Όπως φτιάχτηκαν τραγούδια σατιρικά για το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της 

Κατοχής –το πρώτο ήταν η έλλειψη της ελευθερίας– την πείνα, δηλαδή, που σε πολλά σημεία έφτασε σε επίπεδα 

πείνας του πολιορκημένου Μεσολογγίου. Υπάρχουν, λοιπόν, χαριτωμένα, σατιρικά δημοτικά, που φτιάχτηκαν στη 

Νάξο, στην Κάρπαθο, γενικά στα νησιά του Αιγαίου, που περάσαν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και ανακούφιζαν 

τον πόνο τους και τον καημό τους με σατιρικούς στίχους για την πείνα. Έχουν εκδοθεί ένα-δύο βιβλία, που 

περιέχουν τα τραγούδια των επόμενων από την Επανάσταση του ’21 εθνικών αγώνων. Είχαν εκδοθεί και τα 

δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες στα βουνά της Αλβανίας. 

Εδώ κάτι ακόμα να προσθέσω, που είναι εξαιρετικό και είναι και σπανιότατο: δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες 

πολεμιστές του ‘40 φτιάχθηκαν και από τους Αλβανούς, στην αλβανική γλώσσα και όχι σε δεκαπεντασύλλαβο, 

γιατί τα δημοτικά των Αλβανών και άλλων Βαλκανικών χωρών είναι οκτασύλλαβα και όχι δεκαπεντασύλλαβα. Οι 

Αλβανοί είχαν ξαναφτιάξει δημοτικά για να τιμήσουν τον αγώνα των Ελλήνων, πάλι στη δική τους γλώσσα, το 
1821. Υπάρχουν τραγούδια για το Μεσολόγγι, για τον Μπότσαρη, για τον Κανάρη, για την καταστροφή της Χίου. 

Είναι σπάνιο ένας λαός να τραγουδάει στη δική του γλώσσα, τα τραγούδια του διπλανού του, με τον οποίο μάλιστα 

δεν έχει ιδιαίτερα φιλική σχέση…

Νεογράφημα: Πώς νιώθετε τη σχέση του σημερινού Έλληνα με το δημοτικό τραγούδι; Εκτιμά και αντιλαμβάνεται 

την αξία του; 

Παντελής Μπουκάλας: Κάποιο κομμάτι του κόσμου την αντιλαμβάνεται, γιατί την έχει ζήσει· γιατί δεν μπορεί να 

νιώσει το πανηγύρι του και τον γάμο του, χωρίς να χορέψει δημοτικά τραγούδια. Μπορεί να αρχίσει με ζεϊμπέκικα, 

αλλά θα καταλήξει με δημοτικά. Ένα άλλο κομμάτι, οι νεότερες γενιές, προφανώς και βρίσκονται μακριά. Υπήρξε 

και ένα κακό που συνέβη εις βάρος των δημοτικών τραγουδιών: Η παρεμβολή της Χούντας, η οποία μαγάρισε το 

δημοτικό τραγούδι με κάποια ψευτοτράγουδα που έφτιαξε τότε, που υμνούσαν τους συνταγματάρχες. Και έτσι 

πολύς κόσμος, πάρα πολύς, ένιωσε μία αποστροφή προς το δημοτικό· την ίδια αποστροφή που ένιωσε και προς 

τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, επειδή και αυτός υπέστη καπήλευση από την Χούντα. Εκείνο που έχω δει γυρνώντας 

σε πολλά μέρη της Ελλάδας, εξαιτίας των βιβλίων που έχω βγάλει για το δημοτικό, είναι ότι υπάρχουν νέες γενιές 

που έχουν μάθει τα μουσικά όργανα στα μουσικά γυμνάσια και τα λύκεια και τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρουν 

να τραγουδάνε πια και να παίζουν όλο και πιο δύσκολα όργανα, όλο και πιο απωθημένα μέχρι και ασκομαντούρα!

Νεογράφημα: Πως το είπατε;

Παντελής Μπουκάλας: «Ασκομαντούρα», είναι χιώτικη, νησιώτικη λέξη. Βλέπω, λοιπόν τις νέες γενιές, τα νέα 

συγκροτήματα, τις νέες μουσικές παρέες, που βγάζουν δίσκους τραγουδώντας δημοτικά. Λίγο πειραγμένα, 

βεβαίως, μα δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Υπάρχουν οι Thrax Punks, που παίζουν θρακιώτικα, οι Villagers που 

παίζουν ηπειρώτικα, οι Χαΐνηδες που τραγουδάν κρητικά. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και εμφανίζονται όλο και 

νεότεροι. ∆εν ντρέπονται, έχει αποενοχοποιηθεί η σχέση με το δημοτικό τραγούδι, δεν θεωρείται κάτι το... 

«βλάχικο», όπως λέγανε, το απολίτιστο ή το μισοπολιτισμένο. Πρέπει να τα αγαπάμε χωρίς να τα υποτιμάμε.

Νεογράφημα: Πότε και πώς ξεκινήσατε την ενασχόληση σας με τα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Όταν γεννήθηκα! Το πρώτο μου γραπτό, όμως, για τα δημοτικά τραγούδια είναι του 

1992, δηλαδή πριν από τριάντα χρόνια. Όταν πάντως ξεκίνησα να γράφω αυτήν τη σειρά για το δημοτικό 

τραγούδι, δεν ήμουν καθόλου έτοιμος… ∆εν υποψιαζόμουνα ότι, όταν τελειώσει, θα είναι δέκα τόμοι τουλάχιστον. 

Κάθε φορά που το λέω τρομάζω, γιατί είναι ένας τεράστιος κόπος αλλά και μία τεράστια απόλαυση! Οπότε, όσο 

ζω, το συνεχίζω. Έχει τριάντα χρόνια τουλάχιστον αυτή η γραπτή σχέση, γιατί στο προφορικό επίπεδο υπήρχε 

σχέση και από πριν· έγινε γραπτή εδώ και τριάντα χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα έγραφα σε εφημερίδες και 

περιοδικά ή μιλούσα σε συνέδρια για το δημοτικό τραγούδι. Κάποια στιγμή αποφάσισα να τα βάλω κάτω. Ξεκίνησα 

για έναν-δύο τόμους και αυγατίσαμε στη διαδρομή. Φέτος θα βγει ένα δίτομο, μάλλον, έργο μου για τα δημοτικά 

τραγούδια, η διδακτορική μου διατριβή.

Νεογράφημα: Σε ποιο πανεπιστήμιο την κάνατε;

Παντελής Μπουκάλας: Στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Νεογράφημα: Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο δημοτικό τραγούδι;

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν μπορώ να πω ένα, θα πω δύο: «Το μοιρολόι της Τούρκισας», που ανέφερα και 

προηγουμένως, και το «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα», για τη δική του ασύλληπτη δύναμη· θα το έχετε ακούσει 

τραγουδημένο. Επειδή δεν είχε σωθεί η μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού, έχει τραγουδηθεί με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους· όλοι καλοί είναι! 

Νεογράφημα: Είστε ποιητής, ερευνητής, δημοσιογράφος, μεταφραστής. Αν, όμως, έπρεπε έναν μόνο τίτλο να 

βάλετε δίπλα στο όνομα σας ποια από όλες αυτές τις ιδιότητες θα επιλέγατε; 

Παντελής Μπουκάλας: Γραφιάς, που τα πιάνει όλα. Ή... αποτυχημένος οδοντίατρος! 

Νεογράφημα: Γιατί επιλέξατε την Οδοντιατρική; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν τη διάλεξα, με διάλεξε. Είχα περάσει στην Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης, αλλά 

κατέβηκα στην Αθήνα. Ήταν δύσκολο να μείνω και οικονομικά και ερωτικά.

Νεογράφημα: Τι σας οδήγησε στη γραφή; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν ξέρω. Στην τρίτη γυμνασίου έγραφα στιχάκια Μ’ άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω. Η 

γραφή ξεκινά από το διάβασμα. Εάν δεν διαβάσεις, δεν θα σου ‘ρθει η γραφή· εκτός και αν συναντήσεις τις 

Μούσες, όπως ο Ησίοδος στα βουνά, τότε που η Μούσα ήταν αγροδίαιτος. Ο Ησίοδος συνάντησε τις Μούσες 

βοσκώντας τα πρόβατα του στον Ελικώνα, ο Αισχύλος συνάντησε τον ∆ιόνυσο σε ένα αμπέλι έξω από την Αθηνά, 

αλλά αυτά, δυστυχώς, σταματήσανε!

 Αλέξης Αλεξίου: Λέω στα παιδιά πως όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, θέλουν και να παίξουν· πως όσοι αγαπούν 

το μπάσκετ και βλέπουν μια πορτοκαλί μπάλα, θέλουν να την πάρουν και να τη σουτάρουν στο καλάθι. Έτσι και 

όσοι αγαπούν το διάβασμα, θέλουν κάποια στιγμή να γράψουν κιόλας κάτι. 

Παντελής Μπουκάλας: Κι εγώ αγαπούσα το ποδόσφαιρο, αλλά τραυματίστηκα νωρίς και δεν μπόρεσα να 

συνεχίσω… Ξέρουμε πως πολλοί ποιητές γράφουν την ώρα που διαβάζουν ή λίγο μετά. Ο κατεξοχήν ποιητής που 

ξέρουμε ότι έγραφε καθώς διάβαζε, ήταν ο Καβάφης. Στον «Καισαρίωνα» βλέπουμε πως δημιουργεί τα ποιήματά 

του, συχνά ξεσκονίζοντας τον Πλούταρχο. Συμβαίνει και με άλλους ποιητές: Όταν βλέπεις τη σύλληψη ενός 

βαθύτατου νοήματος με πέντε λέξεις ή μιας όμορφης ιδέας, μπαίνεις στον πειρασμό, γίνεσαι μιμητής και καμία 

φορά γράφεις και καλό ποίημα. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουκάλα!

Παντελής Μπουκάλας: Εγώ σας ευχαριστώ! Έχω μεγάλη χαρά, κάθε φορά που μιλώ με παιδιά σε σχολεία.



Παντελής Μπουκάλας: «Το δημοτικό τραγούδι 
είναι υμνητής της ζωής».
Μια συνέντευξη για τα ιστορικά δημοτικά 
τραγούδια του ’21
Χριστίνα Καπίταλη, Αλκμήνη Μπακαλιού, Αθανασία Μπαλάση, ∆ημήτρης Μπόσκου, Ανδρέας Ναζλίδης και 

Ευάγγελος Νταόπουλος (Β2) 

Το μάθημα της Λογοτεχνίας στο τμήμα Β2 συνδέθηκε με την επέτειο των διακοσίων ετών από την έναρξη της 

ελληνικής Επανάστασης μέσω των ποιημάτων του Σολωμού και του Κάλβου, αλλά και μέσω των δημοτικών 

τραγουδιών. Μελετήσαμε το ύφος, την ποίηση, τον κόσμο τους και, για να ολοκληρώσουμε την προσέγγισή μας, 

καλέσαμε τον Παντελή Μπουκάλα σε μια διαδικτυακή συνέντευξη, που με ιδιαίτερη χαρά μάς έδωσε στις 14 

Απριλίου. Ο Παντελής Μπουκάλας, πέρα από αρθρογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή», βιβλιοκριτικός, 

μεταφραστής αρχαίων ελληνικών κειμένων, επιμελητής λογοτεχνικών εκδόσεων και σημαντικός ποιητής, είναι  

ενδελεχής ερευνητής και γνώστης των δημοτικών τραγουδιών. Έχει ήδη εκδώσει τρία πολυσέλιδα δοκίμια για 

το δημοτικό τραγούδι (Α΄  «Όταν το ρήμα γίνεται όνομα: Η “αγαπώ” και το σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των 

δημοτικών», Β΄ «Το αίμα της αγάπης: Ο πόθος και ο φόνος στη δημοτική ποίηση», Γ’ «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα: Το 

ταξίδι του φιλιού και ο έρωτας σαν υπερβολή») και αναμένονται πολλά ακόμη. 

Η συνέντευξη είναι η μεγαλύτερη σε έκταση που παραχωρήθηκε στο «Νεογράφημα», στα επτά χρόνια της 

κυκλοφορίας του, και επεκτάθηκε σε πολλά ακόμη θέματα, πέρα από τα δημοτικά τραγούδια του ’21. Κατά τη 

διάρκειά της γεννήθηκαν αυθόρμητες ερωτήσεις και δόθηκαν απρόσμενες απαντήσεις. Προσπαθήσαμε, 

απομαγνητοφωνώντας τη συνέντευξη, να μην της στερήσουμε την πολύτιμη προφορικότητά της. Μάθαμε από τη 

συνέντευξη και ταυτόχρονα την απολαύσαμε. Σας προσκαλούμε να την απολαύσετε κι εσείς!

Νεογράφημα: Καλησπέρα σας κύριε Μπουκάλα! Είμαστε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος 

της Λογοτεχνίας διδαχθήκαμε τα δημοτικά τραγούδια και τον κόσμο τους. Από το σχολικό βιβλίο μας είδαμε 

δύο δημοτικά με απόσταση περίπου χιλίων ετών το ένα από το άλλο: το ακριτικό «Ο θάνατος του ∆ιγενή» και το 

κλέφτικο «Του Βασίλη».

Παντελής Μπουκάλας: Να διακόψω, αν μου επιτρέπετε. Θυμάται κάποιο από τα παιδιά πώς τελειώνει το 

τραγούδι «Του Βασίλη» («Βασίλη κάτσε φρόνιμα να γίνεις νοικοκύρης» και αυτός λέει: «δεν θα κάτσω φρόνιμα 

να γίνω νοικοκύρης να γίνω σκλάβος των Τούρκων»); Μετά τι λέει;

Αθανασία Μπαλάση: Λέει: «… να γίνω σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και στο τέλος, τον 

καλωσορίζουν τα βουνά «καλώς το παλικάρι».

Παντελής Μπουκάλας: Μπράβο! Αυτό ήθελα να μάθω, γιατί έτσι είναι το αυθεντικό τραγούδι «να γίνω 

σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και εννοεί κοπέλι στους προκρίτους, δηλαδή στους Έλληνες, 

όμως το τραγούδι υπέστη πολύ νωρίς μια, ας την πούμε έτσι, «εθνικού τύπου» λογοκρισία. Το 1852 έγινε «να 

γίνω σκλάβος των Τούρκων» και πάλι «κοπέλι των Τούρκων». Αποσβέστηκαν, δηλαδή, οι πρόκριτοι, για να μην 

φαίνεται ότι ο κλέφτης είχε διπλό μέτωπο. Αυτή είναι μία μόνο από τις πολλές εκδοχές, δυστυχώς, που 

νόθευσαν τα τραγούδια μας. Κυρίως τα κλέφτικα είναι αυτά που υπέστησαν περισσότερο τις νοθεύσεις, γιατί 

είναι και τα πιο κρίσιμα.

Αλέξης Αλεξίου: Όταν ήμασταν εμείς στο Γυμνάσιο, νομίζαμε ότι το «Μαύρ’ είν’ η νύχτα στα βουνά» είναι 

γνήσιο κλέφτικο.

Παντελής Μπουκάλας: Όλες οι προηγούμενες γενιές, όπως και η δική μου, είχαμε μάθει ότι το «Μάνα σου 

λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω, / θα πάρω το τουφέκι μου να πα να γίνω κλέφτης» είναι αυθεντικό 

κλέφτικο. ∆εν είναι όμως αυθεντικό κλέφτικο. Ξέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός του. Είναι ο Παύλος Λάμπρος, 

ο πατέρας του Σπυρίδωνος Λάμπρου. Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν εξέδωσε ο Νικόλαος Πολίτης το 1914 τις 

«Εκλογές από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού», ο Καβάφης, που αγαπούσε ιδιαίτερα τα δημοτικά και είχε μια 

από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες με συλλογές δημοτικών, είχε παρουσιάσει την έκδοση του Πολίτη σε 

εφημερίδα της Αλεξάνδρειας με θαυμασμό. Η παρουσίαση ομολογούσε την έκπληξή του: «Εγώ που πίστευα τόσα 

χρόνια ότι είναι ακραιφνώς δημοτικό και ωραίο ποίημα, μαθαίνω τώρα από τον Νικόλαο Πολίτη ότι είναι 

δημιούργημα ενός συγκεκριμένου λόγιου, είναι δημιούργημα γραφείου, δηλαδή». Παραμένει, πάντως, καλό 

τραγούδι, καλό ποίημα μάλλον. Έχουν περάσει από το 1914 τόσα χρόνια, πάνω από αιώνας, και ακόμα 

εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αυθεντικό δημοτικό. Ο Πολίτης έκανε την εξής 

παρατήρηση: Ο λαϊκός τραγουδιστής, ο λαός δηλαδή, δεν ξέρει το ρήμα «δουλεύω» με την έννοια είμαι 

υπόδουλος. Στο τραγούδι «Μάνα σου λέω δεν μπορώ στους Τούρκους να δουλεύω», το «δουλεύω» έχει τη 

σημασία «είμαι σκλάβος». Ο λαός το «δουλεύω» το ξέρει μόνο με τη σημασία «εργάζομαι». Άρα το τραγούδι δεν 

μπορεί να είναι λαϊκό. Έχει κι άλλα στοιχεία με τα οποία αποδείκνυε ότι δεν ήταν λαϊκό δημιούργημα. Γενικά η 

γλώσσα του λογίου από τη λαϊκή γλώσσα είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.

Νεογράφημα: Πόσο ιστορικά είναι τα δημοτικά τραγούδια; Ποια είναι η σχέση του δημοτικού τραγουδιού με την 

Ιστορία; Είναι μια αξιόπιστη πηγή ή δεν μπορούμε να βασιστούμε σ’ αυτήν; 

Παντελής Μπουκάλας: Να μιλήσουμε για όλο το εύρος των δημοτικών, δηλαδή για μια χιλιετία, ή να 

αναφερθούμε συγκεκριμένα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης;

Νεογράφημα: Πιο συγκεκριμένα στα τραγούδια της Επανάστασης.

Παντελής Μπουκάλας: Περισσότερο από το να είναι πληροφορητές τα τραγούδια για συγκεκριμένες μάχες, 

είναι πληροφορητές για τη νοοτροπία των προγόνων μας, για τα αισθήματά τους, για τα ήθη τους· δηλαδή, 

μάρτυρες νοοτροπίας περισσότερο. Είναι όμως και μάρτυρες για τη γλώσσα του λαού, είναι και μάρτυρες για τη 

στάση που είχαν απέναντι στο θρησκευτικό φαινόμενο ή στην Εκκλησία. Αυτό, για παράδειγμα, για το οποίο και 

σήμερα παραπονούνται οι ιερείς της εκκλησίας, να μην μιλάμε στην ώρα της Λειτουργίας, το έχουν πει τα δημοτικά 

τραγούδια εδώ και δύο, τρεις ή και περισσότερους αιώνες, γιατί η συμπεριφορά μας ήταν ακριβώς η ίδια. ∆ηλαδή, 

πολύ συχνά μετατρέπουμε τη χριστιανική εκκλησία σε εκκλησία του ∆ήμου. Νομίζω ότι έτσι κερδίζει και η 

Εκκλησία, κερδίζουμε κι εμείς.

Να μείνουμε στα τραγούδια της Επανάστασης. Το τραγούδι για τον θάνατο του ∆ιάκου, για παράδειγμα, 

δημιουργήθηκε δύο ή τρεις ή τέσσερεις το πολύ μήνες μετά το μαρτυρικό θάνατο του ∆ιάκου και διασώζει 

χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες τις ξέρουμε και από άλλες πηγές, προφορικές και γραπτές, από συμπολεμιστές 

του ∆ιάκου που κατάφεραν να διασωθούν. Ξέρουμε ότι αυτό που αναφέρει το τραγούδι (ότι, όταν του έγινε η 

πρόταση να γίνει Τούρκος και να σωθεί και ν’ αποκτήσει και αξιώματα, ο ∆ιάκος έστριψε το μουστάκι του) είναι 

μία πληροφορία περισσότερο λυρική παρά ιστορική. Και όμως την επιβεβαιώνουν γραπτές πηγές, γιατί την έχουμε 

και σε πολλά άλλα δημοτικά τραγούδια: Το στρίψιμο του μουστακιού είναι εκδήλωση λεβεντιάς, όταν είναι 

πολιορκημένος ο πολεμιστής. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι ο πατέρας του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο Ανδρίτσος, 

όταν βρέθηκε σε μία περίσταση πολιορκημένος σε μοναστήρι από τους Τούρκους και του είπαν να παραδοθεί, 

έστριψε το μουστάκι του. Ακόμη και ο αριθμός των 18.000 που λέει ότι ήταν ο στρατός των Τούρκων, ήταν 

πράγματι 18.000 ή περίπου 18.000. ∆εν απομακρύνεται από την ιστορική αλήθεια το δημοτικό τραγούδι της 

Επανάστασης, γιατί δημιουργείται πολύ κοντά στο γεγονός και διασώζει τις κρισιμότερες πτυχές, τα κρισιμότερα 

σημεία. Αυτά που θέλει να διασώσει το τραγούδι είναι πάντα η λεβεντιά, η καρτερία με την οποία αποδέχεται τον 

θάνατό του ο θνήσκων πολεμιστής ή ο θρήνος της μάνας του, όπως στην περίπτωση του Οδυσσέα Ανδρούτσου, 

που έχουμε έναν θάνατο που ατιμάζει τον Ανδρούτσο. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Ανδρούτσος αναγνωρίστηκε 

ως εθνικός ήρωας το 1862. Το τραγούδι έχει ηρωίδα τη μάνα του. Η μάνα του λέει ότι «σε έφαγε η Βουλή και 

οι καλαμαράδες». Η μάνα του παρουσιάζεται όπως την πλάθει ο λαός. Ο λαός παίρνει το μέρος του Ανδρούτσου. 

Ας πούμε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη, για να πάμε και αλλού. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές του τραγουδιού 

του τέλους του Καραϊσκάκη. Το πληρέστερο είναι το ηρωϊκό τραγούδι, και ταυτόχρονα μοιρολόϊ, που έφτιαξε ο 

Μακρυγιάννης γι’ αυτόν. Και είναι χαρακτηριστικό –για να γυρίσουμε και στην ερώτηση αν το τραγούδι έχει μέσα 

του ιστορική πληροφορία– ότι όσα λέει ο Μακρυγιάννης ως αυτόπτης μάρτυρας και συμπολεμιστής στην κρίσιμη 

στιγμή του Καραϊσκάκη, όσα λέει στα Απομνημονεύματά του, τα επαναλαμβάνει έμμετρα στο τραγούδι που 

έφτιαξε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη. Για το πώς ξεκίνησε η μικρή αψιμαχία που ανάγκασε τον Καραϊσκάκη να 

σηκωθεί από το κρεβάτι. Κι όταν λέμε για κρεβάτι –ουσιαστικά, κατάχαμα θα ήταν– θα του είχαν απλώσει δύο ή 

τρία ρούχα για να ξαπλώσει· στον πόλεμο βρισκότανε… Όμως οι Τούρκοι τους περίμεναν και τους χτύπησαν. 

Ήρθαν ακόμη περισσότεροι Τούρκοι και η μικρή αψιμαχία έγινε μάχη. Αναγκάστηκε ο Καραϊσκάκης να σηκωθεί, 

να φωνάξει τον ιπποκόμο του να φέρει το άλογό του. Όλα αυτά τα περιγράφει, τα ιστορεί, ο Μακρυγιάννης στο 

τραγούδι του αυτό, ακριβώς όπως τα ιστορεί και στα Απομνημονεύματά του. Να στηριχτούμε μόνο στο τραγούδι 

για την επιστήμη της Ιστορίας, δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε και άλλες μαρτυρίες. Υπάρχει μία παραλλαγή του 

δημοτικού τραγουδιού (θεσσαλική παραλλαγή), που ρίχνει το φταίξιμο για τον σκοτωμό του Καραϊσκάκη στην 

ελληνική πλευρά –γιατί ακόμη δεν ξέρουμε ποιος σκότωσε τον Καραϊσκάκη. Η επίσημη ιστοριογραφία λέει ότι 

σκοτώθηκε από τους Τούρκους, όμως ήδη από εκείνη τη στιγμή έχουν σωθεί μαρτυρίες –πέρα από το τραγούδι 

που λέω– συμπολεμιστών του Καραϊσκάκη αλλά και του Κασομούλη κάποια λόγια, που αφήνουν το περιθώριο να 

σκεφτούμε ότι ο θάνατός του ίσως και να ήταν προϊόν παγίδας, σκευωρίας εις βάρος του. Σε λίγο καιρό 

κυκλοφορεί και ένα σχετικό βιβλίο μου για τον Καραϊσκάκη.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια θα ήταν ωφέλιμο να τροποποιηθούν με κάποιον τρόπο έτσι 

ώστε να είναι ευκολότερα προσεγγίσιμα στα παιδιά ή να εκμοντερνιστούν, ίσως, στον λόγο;

Παντελής Μπουκάλας: Όχι. Όσα τραγούδια επιζήσουν, θα επιζήσουν έτσι όπως είναι, έτσι όπως μας έχουν 

παραδοθεί. Τώρα, εμείς τα περισσότερα τραγούδια τα ξέρουμε γραπτά. ∆εν τα ξέρουμε τραγουδημένα και αυτό 

είναι ένα πρόβλημα, ότι για τα περισσότερα τραγούδια δεν έχει σωθεί η μουσική τους, γιατί κατέγραφαν τα λόγια 

μόνο. ∆εν κατέγραφαν τη μουσική, δεν ήξεραν να την καταγράψουν, δεν ήταν αυτό το αίτημα της εποχής. Το 

αίτημα της εποχής, έτσι όπως το έθεσε ο ίδιος ο ∆ιονύσιος Σολωμός στους γνώριμούς του (στους μαθητές του, 

στους αδερφούς Τυπάλδους, στον Λασκαράτο) ήταν το εξής: «Πηγαίνετε στον λαό και συγκεντρώστε ελληνικά 

τραγούδια πριν χαθούνε». Γιατί την είχε αυτή την αγωνία ο Σολωμός· έβλεπε ότι ο προφορικός πολιτισμός θα 

αρχίσει να χάνεται, να σβήνει. Είχε αρχίσει ήδη ο πολιτισμός της εγγραματοσύνης, δηλαδή, ο πολιτισμός του 

χαρτιού όχι της ακοής. Τη μουσική δεν μπορούσαν να την καταγράψουν. ∆εν ξέρανε τη σημειογραφία οι 

δάσκαλοι, οι λαογράφοι. Μπήκαμε στον 20ο αιώνα πια για να αρχίσει σε κάποια τραγούδια η καταγραφή τους, 

όταν είχαμε πλέον στη διάθεσή μας και τα μηχανικά μέσα.

Όχι, δεν χρειάζεται να τα εκμοντερνίσουμε, να τα “καθαρίσουμε” γλωσσικά, για παράδειγμα. Ο οποιοσδήποτε 

γλωσσικός καθαρισμός ήταν να γίνει, έγινε από την αρχή. Κάποιοι από τους συλλογείς δημοτικών τραγουδιών 

είχαν την άστοχη ιδέα να τα “καθαρίσουν” γλωσσικά. Να πετάξουν κάποιες τούρκικες ή αρβανίτικες λέξεις. Αυτή 

η νόθευση μάς δίνει λανθασμένες πληροφορίες για το πώς μιλούσαν οι πρόγονοί μας, για το ποιο ήταν το εύρος 

της γλώσσας τους, η ποικιλία της, η ικανότητά της να αντλεί ξένες λέξεις και να τις ιδιοποιείται. Κάθε γλώσσα που 

μπορεί να δανειστεί, είναι πολύ δυνατή γλώσσα. Η γλώσσα που δεν μπορεί να δανειστεί, είναι αδύναμη γλώσσα. 

Η ελληνική δανείζεται από την πρώτη στιγμή που υπήρξε, από την αρχαιότητα –και το παραδέχονταν και οι ίδιοι οι 

αρχαίοι. Ο Πλάτωνας έλεγε πως ό,τι δανειζόμαστε οι Έλληνες το κάνουμε καλύτερο. Μερικές φορές ναι, όχι 

πάντα.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια περιέχουν υψηλή ποίηση;

Παντελής Μπουκάλας: ∆ύσκολα θα λέγαμε ότι όλα τα δημοτικά τραγούδια είναι υψηλή ποίηση. Μην το 

παραβλέπουμε αυτό. Ακόμη και στο έργο του ίδιου ποιητή, του ίδιου μεγάλου ποιητή, θα βρούμε υποδεέστερα 

ποιήματα. Στη μεγάλη έκταση του Παλαμά, στη μεγάλη έκταση του Ρίτσου θα βρούμε και υποδεέστερα ποιήματα. 

Το αναγνωρίζουνε και οι ίδιοι οι ποιητές. Το ξέρουνε, αλλά χρειάζονται και τα υποδεέστερα για να προχωρήσουν 

παραπέρα. Η ποίηση υπάρχει και με τους λεγόμενους «ελάσσονες» ποιητές. ∆εν μπορεί να υπάρχει μόνο με τους 

μείζονες. Καμία γλώσσα δεν έφτιαξε μόνο μείζονες ποιητές και κανένας ποιητής δεν έφτιαξε μόνο μείζονα έργα. 

Βγάζουμε έξω μόνο τον Όμηρο, τον ∆άντη και τον Σαίξπηρ. Όλοι οι άλλοι έχουν και ατυχή ποιήματα ή στίχους 

ατυχείς. 

Αυτά τα δημοτικά τραγούδια που σώθηκαν, που ζούνε ακόμα –έστω μέσα από το χαρτί– πιστεύω ότι είναι και τα 

εντελέστερα, τα τελειότερα από τη λογοτεχνική σκοπιά, την ποιητική σκοπιά. Μην φοβόμαστε να αποκαλούμε τα 

δημοτικά τραγούδια «ποιήματα», γιατί περάσανε αρκετές γενιές που τα υποτιμούσαν, τα θεωρούσαν απλώς 

τραγούδια. Ως τραγούδια πλάστηκαν και μάλιστα με την τριπλή τους σημασία: δηλαδή, ήτανε λόγος, μέλος και 

χορός. Τα περισσότερα χορεύονταν. Αν εξαιρέσουμε τα μοιρολόγια και τα τραγούδια της ταύλας, όλα τα άλλα 

τραγούδια χορεύονταν και αυτό το επεσήμαναν οι περιηγητές ήδη από τους προεπαναστατικούς αιώνες: ότι οι 

Έλληνες φτιάχνουν τραγούδια για κάθε περίσταση και χορεύουν σε κάθε περίσταση. Και θλιμμένοι που ήταν 

–στην Τουρκοκρατία ζούσαν– εκμεταλλεύονταν κάθε περίσταση: μία γιορτή, έναν γάμο, μία βάπτιση, για να 

αναζητήσουν στο δημοτικό τραγούδι μία παρηγοριά. 

Ο λαϊκός τραγουδιστής είναι φιλοσοφημένος. Λέει ας πούμε: «Και τα τραγούδια λόγια είναι, ψάχνουν να 

βγάλουν το κακό, πάσχουν να βγάλουν το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει». Εδώ ο Καβάφης μας έχει πει: «Εις σε 

προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως, που κάπως ξέρεις από φάρμακα». Η παλαιότερη σχολή, η Σχολή του Θεόκριτου, 

του βουκολικού ποιητή, υποστηρίζει ότι η ποίηση είναι το απόλυτο φάρμακο. Όσο περνούν οι αιώνες, οι ποιητές 

γίνονται λιγότερο ενθουσιώδεις, λιγότερο σίγουροι για την αξία της ποίησης σαν γιατρικού. Αυτό που βλέπουμε 

από τον υψηλά στοχαστικό ποιητή, τον Καβάφη, ότι λίγο ξέρει η ποίηση και λίγο, και για λίγο, μπορεί να μας 

παρηγορήσει, ο λαϊκός ποιητής, με το ένστικτό του περισσότερο, το καταλαβαίνει: ότι το τραγούδι προσπαθεί, 

ψάχνει να βγάλει το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει. Παρ΄ όλα αυτά συνεχίζει να τραγουδάει, γιατί δεν έχει άλλον 

τρόπο. Τραγουδάει και τον καημό του και βλέπουμε από τις πολλές κατηγορίες την δημοτικών τραγουδιών ότι δεν 

υπάρχει καμία πτυχή του κοινωνικού βίου ή του προσωπικού ή του εθνικού βίου, που να μην έχει καλύψει οι λαϊκός 

τραγουδιστής, «η λαϊκή μούσα» όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε.

Νεογράφημα: Τα δημοτικά τραγούδια έχουν αίσθηση της έννοιας της πατρίδας;

Παντελής Μπουκάλας: Της έννοιας της πατρίδας... Αυτή θα την αναζητήσουμε βεβαίως στα ακριτικά τραγούδια 

καταρχάς και ύστερα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης αλλά και στα τραγούδια που συνεχίστηκαν 

να γράφονται μετά την Επανάσταση. Τη λέξη «πατρίδα» δεν θα τη συναντήσουμε στα ακριτικά. Θα συναντήσουμε 

τον πόλεμο του Ακρίτα εναντίον των Σαρακηνών. Είναι οι προσωπικές παλικαριές περισσότερο. Ο ∆ιγενής όμως 

έχει ένα χαρακτηριστικό σπάνιο. Είναι γιος Σαρακινού, ο οποίος είναι ο εχθρός μας, και Βυζαντινής πριγκιποπούλας. 

Αυτό είναι ένα εξαιρετικό γνώρισμα, πώς ο λαϊκός τραγουδιστής αποφασίζει να πλάσει τον κατεξοχήν ήρωά του. 

Ο ∆ιγενής είναι σύνοψη. Συνοψίζει τον Αχιλλέα ή τον Λεωνίδα και τον Μέγα Αλέξανδρο· και όμως έχει 

γνωρίσματα διγενούς ήρωα. Είναι μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη του λαϊκού τραγουδιστή. Τα ακριτικά 

ξέρουμε ότι είναι τα πρώτα δημοτικά τραγούδια, τα οποία δεν ήταν του γούστου ούτε της Εκκλησίας στο Βυζάντιο 

ούτε της κρατικής εξουσίας. ∆εν τα άρεζαν για πολλούς λόγους. Ο ένας εκ των οποίων είναι ότι τα τραγουδούσαν 

οι ραψωδοί που γυρνούσαν από πόρτα σε πόρτα για να επιβιώσουν. Μιας μορφής επαιτεία ήτανε, αλλά επαιτεία με 

αξιοπρέπεια. ∆εν ήθελαν να πάρουνε ψωμί χωρίς να δώσουνε και εκείνοι κάτι. Αυτό που δίνανε ήτανε το τραγούδι 

τους. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά στην ύπαρξη δημοτικών τραγουδιών και στη χρήση τους, στην κοινωνική τους 

χρήση, από τον επίσκοπο Αρέθα, ο οποίος αναφέρεται σε Παφλαγόνες τραγουδιστές που γυρνάνε στους δρόμους 

–όχι ζητιανεύοντας, αλλά δίνοντας το τραγούδι τους– για να πάρουν έναν οβολό ή ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή η 

μορφή διάδοσης των τραγουδιών συνεχίστηκε μέχρι και τα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τον 

Κολοκοτρώνη, ο οποίος στα Απομνημονεύματά του («∆ιήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής») λέει ότι «τα 

τραγούδια τα φτιάχνουν οι στραβοί, οι τυφλοί δηλαδή, με τις λύρες». Η παράδοση των τυφλών ραψωδών ή των 

τυφλών αοιδών πάει στον Όμηρο, που και αυτός ήταν τυφλός. Ξέρουμε ότι τυφλοί αοιδοί και ραψωδοί υπήρχαν και 

στα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τους περιηγητές και από ιστορικούς. Αλλά υπήρχαν και στις διπλανές 

μας χώρες· για παράδειγμα στην τωρινή Σερβία, που έχει μελετηθεί η δημοτική της ποίηση αρκετά πριν από τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νεογράφημα: Ποια είναι η θέση που παίρνουν τα δημοτικά τραγούδια σε διάφορες αστοχίες και λάθη των 

επαναστατημένων Ελλήνων; Υπάρχει αντικειμενικότητα στα τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Αναφέρθηκα ήδη στο δημοτικό που έχει θέμα του τη μάνα του Ανδρούτσου· που κατηγορεί 

τη Βουλή και τους καλαμαράδες (έτσι τους λέγαν τους πολιτικούς) που πήραν στο λαιμό τους τον γιο της και μάλιστα 

με εκτελεστικό όργανο το πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου, τον Γιάννη Γκούρα, ο οποίος σκοτώθηκε και αυτός στην 

πολιορκία της Ακρόπολης από ένα βόλι που τον χτύπησε στο κεφάλι. Μην περιμένουμε από τα τραγούδια να 

ασκήσουν κριτική την ώρα της επαναστατικής δράσης. Και όμως: έτσι όπως καταγράφουν τα αισθήματα της στιγμής 

(όχι ιδέες, αισθήματα συνθέτουν), μας δίνουν κάποια μαθήματα. Τα τραγούδια τα δημοτικά, αναγνωρίζουν την 

παλικαριά του αντιπάλου. ∆εν είναι μικρό γεγονός αυτό, είναι σπουδαίο γεγονός. Βλέπουν το λάθος στην 

περίπτωση του Ανδρούτσου, αφήνουν την πιθανότητα, τον υπαινιγμό ότι κάτι δεν πήγε καλά με τον θάνατο του 

Καραϊσκάκη. 

Ένα από τα συγκινητικότερα, για εμένα, τραγούδια είναι το «Μοιρολόι της Τούρκισσας», που πλάστηκε πολύ λίγο 

μετά την άλωση της Τριπολιτσάς για την οποία κάποια στιγμή, σε κάποια γενιά, θα αποφασίσουμε να τη δούμε λίγο 

ειλικρινέστερα και να πούμε ότι η σφαγή που υπήρξε, ήταν λίγο μεγαλύτερη από αυτήν που είναι ανεκτή. ∆εν ξέρω 

σε ποια τάξη του γυμνασίου ή του λυκείου θα το κάνετε, η Επανάσταση μετά την άλωση της Τριπολιτσάς βρέθηκε σε 

εξαιρετικά δύσκολη θέση διεθνώς –στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, όπως λέμε σήμερα– γιατί είπαν οι Ευρωπαίοι ότι 

αυτοί (εμείς, δηλαδή, οι Έλληνες) είναι κατσαπλιάδες που σφάζουν. Και αναγκάστηκε η τότε Κυβέρνηση να 

δημοσιεύσει σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού, κυρίως του Λονδίνου, μια τεράστια, ολοσέλιδη ας πούμε, επί 

πληρωμή καταχώρηση, όπου εξηγούσαμε ως ελληνική Επανάσταση ότι έπειτα από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς 

υπήρχε μια συσσωρευμένη οργή, ένας άγριος θυμός, ο οποίος ήτανε των αδυνάτων αδύνατο να συγκρατηθεί. 

Ξέρουμε ότι μέσα στην Τρίπολη ο Κολοκοτρώνης και άλλα παλικάρια του προσπάθησαν να συγκρατήσουν την 

ανελέητη σφαγή, γιατί, εκτός όλων των άλλων, ο Κολοκοτρώνης είχε κλείσει συμφωνίες μπέσας με Αρβανίτες  και  

Εβραίους που ζούσαν μέσα στην Τρίπολη. «Μπέσα» σημαίνει προσωπική δέσμευση, που ήταν αυστηρότερη από δέκα 

χιλιάδες γραμμένα κείμενα. Η λέξη «μπέσα» είναι αρβανίτικη, αλλά επικράτησε και στα ελληνικά· είναι απολύτως 

ελληνική πια. Έκανε τις προσπάθειες αυτές στο όνομα της προσωπικής του λεβεντιάς ο Κολοκοτρώνης, καθώς είχε 

εξαιρετικές σχέσεις με Αρβανίτες, είχε συμπολεμήσει με Αρβανίτες, με αυτούς που λέμε «Τουρκαλβανούς», όχι 

τους χριστιανούς Αρβανίτες. 

∆εν είχαν εξισλαμιστεί όλοι οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί που έμειναν χριστιανοί, και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι, 

ήταν αυτοί που συμπολέμησαν με τους Έλληνες, γιατί έτσι κατανοούσαν την Επανάσταση: οι χριστιανοί εναντίον των 

μουσουλμάνων. Επί τέσσερεις αιώνες ή πέντε ή πεντέμισι ο χωρισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν γινόταν 

με βάση τα έθνη (από εδώ οι Τούρκοι, από κει οι Βούλγαροι, οι Έλληνες, οι Αλβανοί)· γινότανε με βάση τη θρησκεία 

(από δω οι μουσουλμάνοι –που δεν είναι μόνο Τούρκοι, μπορεί να είναι και Άραβες μπορεί να είναι και Σαρακηνοί 

μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο– και από κείνη την πλευρά οι χριστιανοί, που οι περισσότεροι στα Βαλκάνια είναι 

χριστιανοί ορθόδοξοι). 

Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, που έλεγα πριν («Της Τούρκισσας») είναι το μοιρολόι της μάνας· το φτιάχνει η Ελληνίδα 

ή ο Έλληνας. Είναι πιθανότερο να το φτιάχνει Ελληνίδα, γιατί η συμμετοχή των Ελληνίδων στη δημιουργία των 

δημοτικών τραγουδιών είναι, περίπου αποδεδειγμένα, πάνω από πενήντα τοις εκατό. Ο Κυριακίδης, που είναι και από 

τα βόρεια μέρη, έλεγε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα ότι «το δημοτικό είναι το βασίλειο της γυναίκας», γιατί η 

γυναίκα θα μοιρολογήσει, η γυναίκα θα νανουρίσει το μωρό, η γυναίκα θα αποχαιρετήσει αυτόν (τον άντρα της) που 

φεύγει για την ξενιτιά. Άρα λοιπόν η γυναίκα έχει τεράστια συμμετοχή στο τραγούδι. Στο συγκεκριμένο, η Ελληνίδα 

δίνει τη φωνή της και το κλάμα της στην Τούρκισσα μάνα, για να μοιρολογήσει τον γιο της που σκοτώνεται. Πρέπει 

να πω εδώ το εξής. Η Ελληνίδα μάνα εκείνης της εποχής (και όποιος Έλληνας ή Ελληνίδα του 19ου αιώνα, όταν 

φτιάχνονταν τα τραγούδια) δεν μπορούσε, φυσικά, να έχει διαβάσει τους «Πέρσες» του Αισχύλου ούτε τις 

«Τρωάδες» του Ευριπίδη ή την «Εκάβη», για να πάρει ένα παράδειγμα ότι τον ξένο πόνο τον συμμεριζόμαστε. Ναι, 

είμαστε οι νικητές, αλλά δεν αλαζονευόμαστε. Σεβόμαστε και τον ξένο πόνο, ας είναι και ο πόνος του εθνικού μας 

αντιπάλου (του Πέρση στην αρχαιότητα, του Τούρκου στους νεότερους αιώνες). Τον πόνο τον συμμεριζόμαστε, ιδίως 

όταν είναι ο πόνος της μάνας για το παιδί της. Το τραγούδι αυτό δείχνει τη μάνα να έχει τα ίδια αισθήματα για το 

παιδί της, την ίδια συμπόνια με την Ελληνίδα, όχι επειδή μιμείται την αρχαιότητα, αλλά επειδή εξ αρχής νιώθει έτσι 

–και αυτό για εμένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. 

Στο δημοτικό τραγούδι «Του ∆ιάκου» –παρότι η Αλαμάνα είναι στο σημείο περίπου όπου βρίσκονταν οι 

Θερμοπύλες και παρότι ο ∆ιάκος πολεμάει και πεθαίνει, έχοντας να αντιμετωπίσει έναν τεράστιο στρατό, όπως ο 

Λεωνίδας– δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε στις Θερμοπύλες ούτε στον Λεωνίδα. Ο συσχετισμός του ∆ιάκου με 

τον Λεωνίδα και της Αλαμάνας με τις Θερμοπύλες αρχίζει να γίνεται από τους ιστορικούς. Πρώτος είναι ο 

Σπυρίδων Τρικούπης, που κάνει αυτή τη συσχέτιση και η οποία σταδιακά επιβάλλεται. Την παίρνει από εκείνον ο 

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης στο ποιητικό δράμα «Θανάσης ∆ιάκος» και την απαθανατίζει.

Νεογράφημα: Αναφέρατε ότι το δημοτικό τραγούδι μάς διδάσκει. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν αφήνει κάποιο 

ηθικό δίδαγμα.

Παντελής Μπουκάλας: Αν κατάλαβα καλά, ρωτάτε αν στα δημοτικά τραγούδια υπάρχει ηθικό δίδαγμα στο τέλος. 

Το ηθικό δίδαγμα συνήθως το βάζουμε στο τέλος της έκθεσης. Τουλάχιστον στις δικές μου δεκαετίες έτσι μας 

έλεγαν. Όχι, το δημοτικό τραγούδι δεν επιδιώκει να διδάξει. ∆εν θέλει να πει «θα κάνεις ετούτο, θα πεθάνεις για 

την πατρίδα κ.τ.ό.». Εξυμνώντας τον ήρωα, εξυμνώντας τον πολεμιστή, σου δείχνει τον δρόμο από μόνο του· δεν σου 

λέει τι να κάνεις, δεν είναι οδηγός ζωής. Είναι υμνητής ζωής, υμνητής καρτερίας, υμνητής λεβεντιάς ή επικριτής της 

δειλίας, χωρίς να σου λέει τι θα κάνεις. ∆εν σου λέει το δημοτικό τραγούδια, για παράδειγμα, «εάν θα αγαπήσεις 

ή δεν θα αγαπήσεις Φράγκο, Εβραίο, Βούλγαρο ή Βουλγαροπούλα ή Τουρκοπούλα». Ιστορεί με τα λόγια του, με τη 

μουσική του· ιστορεί όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν στον βίο, όπως εκτυλίχτηκαν μέσα σε πέντε αιώνες. Η 

πλειονότητα των τραγουδιών δείχνει ηρωίδες που αρνούνται τον γάμο αυτής της εκδοχής, τον διεθνικό, αλλά 

υπάρχουν και τραγούδια που μας δείχνουν καθαρά τον έρωτα για έναν αλλοεθνή ή αλλόθρησκο και δεν τον 

καταδικάζουν. ∆εν έχουν αυτή τη λογική του κατηχητή ή του δασκάλου, που θέλουν να σου πουν τι θα κάνεις στη ζωή

· δεν το κάνουν αυτό. Ο ακροατής τους αποσπά το νόημα ή το ηθικό δίδαγμα μόνος του, αν έχει την όρεξη. ∆εν δίνει 

μασημένη τροφή το δημοτικό τραγούδι. 

Νεογράφημα: Πώς παρουσιάζουν τα δημοτικά τραγούδια τους Τούρκους;

Παντελής Μπουκάλας: Το είπα και πριν. ∆εν παραλείπουν να τιμήσουν τη λεβεντιά τους, όταν υπάρχει λεβεντιά, 

όπως δεν παραλείπουν να δείξουν λεπτομερώς τη βαρβαρότητα ή την πονηρία ή την προδοσία, όπου υπάρχει. Την 

προδοσία την απαθανατίζουν, ειδικά στα κλέφτικα, όταν ο προδότης του καπετάνιου είναι κάποιος κουμπάρος του, 

ομοεθνής και ομόθρησκος. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Το τραγούδι δεν θέλει να λογοκρίνει τίποτα από 

αυτά που βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του ο τραγουδιστής. Αυτά που επιλέγει να τραγουδήσει ο 

ανώνυμος τραγουδιστής είναι η λεβεντιά και ο μαρτυρικός θάνατος. Η λεβεντιά την ώρα της μάχης. ∆εν τον 

ενδιαφέρει τόσο να δείξει τον εχθρό, όσο να δείξει τον δικό του ήρωα μέσα από τη σύγκρουση: πως, και ψυχικά και 

ηθικά, είναι νικητής ο ήρωάς του, ακόμη και αν ηττάται. Τη λέξη «ελευθερία» επίσης δεν θα τη συναντήσουμε συχνά 

στα τραγούδια. Θα τη συναντήσουμε σε άλλου είδους δημοτικά. Για παράδειγμα, αυτά που έφτιαχνε ο Τσοπανάκος, 

που ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής, Πελοποννήσιος, από την ∆ημητσάνα. Τσοπανάκος ήταν το ψευδώνυμό του, το 

παρατσούκλι του. Υπάρχει ένα πουλί που λέγεται «τσοπανάκος», που τραγουδάει γλυκά και τον είχαν ονομάσει και 

αυτόν Τσοπανάκο. Αυτός ήταν με τα παλικάρια του Νικηταρά στη διάρκεια της Επανάστασης. Είχε βγάλει μερικές 

τάξεις σχολείου, οπότε ήξερε και λίγα για τους αρχαίους Έλληνες· και αυτά τα λίγα που ήξερε, τα είχε βάλει στα 

τραγούδια του, τα οποία τα έλεγε στα παλικάρια στο βουνό. Τα παλικάρια τον προστάτευαν γιατί ήταν πολύ 

αδύνατος, ήταν σκυφτός, ήταν καμπούρης, η υγεία του ήταν πάντα πολύ τραυματισμένη. Τα τραγούδια του τα 

τραγουδάγανε ακόμα και αν δεν καταλαβαίνανε ποιος είναι ο Θεμιστοκλής. Ο Τσοπανάκος πέθανε το 1825, 

δηλαδή δεν την πρόλαβε την ελευθερία.

Νεογράφημα: Συνέβαλαν τα δημοτικά τραγούδια στον φιλελληνισμό;

Παντελής Μπουκάλας: Συνέβαλαν πολύ! Θα πω το εξής σημαντικό: Η πρώτη έκδοση δημοτικών τραγουδιών έγινε 

έξω από την Ελλάδα το 1824-1825, όταν ο νεοελληνιστής Κλωντ Φωριέλ (Claude Fauriel) εξέδωσε στο Παρίσι τα 

τραγούδια που είχε συγκεντρώσει μέχρι τότε. Αρκετά από αυτά του τα είχε δώσει ο Αδαμάντιος Κοραής και τον 

ευχαριστεί στον πρόλογό του. Ήταν τότε ο Κοραής γιατρός στο Παρίσι, (λόγιος, διαφωτιστής, «∆άσκαλος του 

Γένους», όπως λέμε), ο οποίος –παρόλο που δεν αγαπούσε τα δημοτικά τραγούδια– τα συγκέντρωνε. Συγκεκριμένα, 

τα συγκέντρωναν φίλοι του και αυτός τα προωθούσε. Για αυτό αρκετά από αυτά ο Κοραής τα είχε δώσει στον 

Φωριέλ. Η έκδοση αυτή έγινε στο Παρίσι, σε μια εποχή που, εξαιτίας των εμφυλίων πολέμων των Ελλήνων, οι 

φιλέλληνες είχαν αρχίσει να αποστασιοποιούνται και να κάνουν αρνητικές σκέψεις για εμάς, για τους νεότερους 

Έλληνες. Χάρις και στα εκτενέστατα προλεγόμενα του Φωριέλ –ο οποίος, παρεμπιπτόντως, δεν ήρθε ποτέ στην 

Ελλάδα, δεν τα είχε συγκεντρώσει ο ίδιος με αυτοψία εδώ αυτά τα τραγούδια– είπε προς τους λογίους της Ευρώπης, 

και μάλιστα με επιθετικό τόνο: «∆είτε, αυτός ο λαός ξέρει να δημιουργεί τόσο σπουδαία ποίηση! Άρα για να 

δημιουργεί μια τόσο σπουδαία ποίηση, δεν είναι τόσο παρακατιανός, όσο εσείς νομίζετε». Μέχρι τότε οι 

περισσότεροι Ευρωπαίοι λόγιοι πίστευαν ότι οι Νεοέλληνες στέκονται πολύ πιο χαμηλά από τους προγόνους τους 

και είναι περίπου βάρβαροι. «Αν φτιάχνει αυτός ο λαός τέτοια ποίηση, αξίζει να τον βοηθήσετε να κατακτήσει την 

ελευθερία του όχι μόνο εν ονόματι των αρχαίων προγόνων του, αλλά και για τη δική του αξία, την τωρινή αξία!». Το 

είδαν αυτό πολλοί λόγιοι και τα τραγούδια μεταφράστηκαν αμέσως σε τέσσερεις-πέντε κρίσιμες ευρωπαϊκές 

γλώσσες. Στα Γερμανικά, ορισμένα κλέφτικα τα μετέφρασε ο Γκαίτε και άλλα ο Βίλχελμ Μύλλερ (ένας ενθουσιώδης 

φιλέλληνας, σπουδαίος ποιητής, Γερμανός που δυστυχώς πέθανε μικρός στην ηλικία των τριάντα περίπου). 

Μεταφράστηκαν επίσης στα Αγγλικά, στα Ιταλικά, στα Ρωσικά και αναζωπύρωσαν το φιλελληνικό κίνημα. Είδαμε, 

μετά την έκδοση των δημοτικών τραγουδιών, ότι οι όμιλοι των φιλελλήνων άρχισαν να δραστηριοποιούνται πάλι, 

να ξαναφτιάχνουν βάζα με ελληνικές παραστάσεις (για παράδειγμα, με μια νησιώτισσα πάνω), να γίνονται έρανοι. 

Οι ζωγράφοι κινητοποιούνται πάλι. Η γνώμη μου είναι ότι ήταν αρκετά σημαντική η έκδοση αυτή· μαζί με την Έξοδο 

του Μεσολογγίου, που πράγματι έπεισε τους Ευρωπαίους ότι ως λαός αξίζουμε την ελευθερία μας. Αυτά τα δύο 

γεγονότα λειτούργησαν καθοριστικά για την κατάκτηση της ελευθερίας μας και τη δημιουργία του νεοελληνικού 

κράτους. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η συμβολή της έκδοσης των δημοτικών τραγουδιών και την έχουν ήδη 

επισημάνει από παλιά. 

Νεογράφημα: Οι πρωταγωνιστές του 1821 συνέθεταν οι ίδιοι τα δημοτικά τραγούδια; Κατά πόσο ευσταθεί αυτό και 

πώς συνυπάρχει ο ρόλος του πολεμιστή με αυτόν του ποιητή;

Παντελής Μπουκάλας: Χάρις στον Βλαχογιάννη έχουν σωθεί τέσσερα-πέντε δημοτικά τραγούδια που είχε 

φτιάξει ο Μακρυγιάννης. Ξέρουμε επίσης ότι ο Κολοκοτρώνης είχε φτιάξει ένα, επειδή το χρειάστηκε σε μια 

συγκεκριμένη περίσταση, για να εμψυχώσει τα παλικάρια του. Προεπαναστατική περίοδος, ψηλά στα βουνά της 

Πελοποννήσου, Πάσχα, και περνάει το τουρκικό στράτευμα των δύο χιλιάδων στρατιωτών και σέρνει πολλούς 

αιχμαλώτους Έλληνες. Έχει διασωθεί η αφήγηση του ίδιου του Κολοκοτρώνη, ο οποίος παρότρυνε τα παλικάρια 

του πρώτα σε πεζό λόγο και έπειτα έφτιαξε και τραγούδι. Αυτό που έκανε ήταν να πάρει ένα παλαιότερο τραγούδι 

και να το προσαρμόσει στην περίσταση: «Καλά τρώμε και πίνουμε και σιγοτραγουδάμε δεν κάνουμε και ένα καλό 

για την ψυχή μας»; Πράγματι ήταν αποτελεσματική η ομιλία του και το τραγούδι του και σε αυτό συνέβαλε και το 

γεγονός ότι ήταν Πάσχα. Τέλος επιτέθηκαν στους Τούρκους, παρότι ήταν μόλις ογδόντα, και κατάφεραν να 

ελευθερώσουν τους αιχμαλώτους Έλληνες, με μόνο ένα θύμα από την πλευρά των Ελλήνων, συγκεκριμένα έναν 

ξάδελφο του Κολοκοτρώνη. Αυτό ήταν το μοναδικό που χρειάστηκε να φτιάξει ο Κολοκοτρώνης και πράγματι ήταν 

αποτελεσματικό. ∆εν είναι πολλοί οι καπεταναίοι που φτιάχνουν δημοτικά τραγούδια. Κάποιος ακόμα που 

γνωρίζουμε, είναι ο Θεοδωράκης Γρίβας και μάλιστα είναι και ο μόνος που ξέρουμε ότι το κατέγραψε κάποια 

στιγμή, όταν πια ελευθερωθήκαμε. Έτσι πήγε και το έδωσε σε έναν γερμανό καθηγητή στο πανεπιστήμιο Αθηνών, 

γύρω στο 1840-1850, που με τη σειρά του το έδωσε στο γαμπρό του, τον Πάσοβ, ο οποίος το εξέδωσε το 

1860. Ήταν μια αρκετά μεγάλη ανθολογία, γιατί συνάθροισε όλα τα προηγούμενα τραγούδια μαζί με αυτά που 

του έδωσε ο πεθερός του. Με αυτή την έκδοση του Πάσοβ άρχισαν οι έλληνες λόγιοι να σκέφτονται λίγο πιο 

σοβαρά τι σημαίνει δημοτικό τραγούδι.

Νεογράφημα: Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι υπάρχουν τόσο λίγα επίθετα στα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Γενικά η γλώσσα των δημοτικών τραγουδιών είναι η απλούστερη δυνατή. Είναι επινοητική. 

Επινοεί λέξεις, ρήματα, επίθετα, όταν τα χρειάζεται, κυρίως στα μοιρολόγια και στα ερωτικά. Η οικονομία και η 

λιτότητα είναι το κύριο γνώρισμά της. Το ότι κάνει πολύ μικρή χρήση των επιθέτων έχει παρατηρηθεί από έναν 

από τους σπουδαιότερους μελετητές του δημοτικού τραγουδιού, τον Γιάννη Αποστολάκη. Ήταν λόγιος του 

Μεσοπολέμου και ξάδελφος του Νικολάου Πολίτη.

Αλέξης Αλεξίου: Ήταν και καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ένας από τους ιδρυτές του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το1926.

Παντελής Μπουκάλας: Έλεγαν πως ήταν λίγο δύστροπος, εκτιμούσε μόνο την ποίηση του Σολωμού και τα 

δημοτικά τραγούδια· τίποτε άλλο! Ούτε τον Παλαμά τον θεωρούσε σοβαρό ποιητή, αξιόλογο, ούτε τον Καβάφη. 

Ήταν αρκετά της υπερβολής ως προς αυτό. Έχει παρατηρηθεί ότι τα δημοτικά τραγούδια οδηγούν την αφήγησή 

τους με όχημα το ρήμα. Στο ρήμα και το όνομα, σε αυτά τα δύο εστιάζουν· τα επιρρήματα και τα επίθετα 

πλεονάζουν. Ο λαϊκός τραγουδιστής κάνει πράξη αυτό που έλεγε ο Εμπειρίκος σε ένα ποίημά του, για τα επίθετα: 

«θετά παιδιά της μορφώσεως και του διακοσμημένου ψεύδους»· δηλαδή στολίδια της ψευτιάς. Πράγματι, όταν 

μας ζητάνε στις εκθέσεις να προσθέσουμε πολλά φιλολογικά στοιχεία και αρχίζουμε και βάζουμε πολλά επίθετα 

για να μεγαλώσει η έκθεση, τότε αρχίζουμε και ψευτίζουμε.

Νεογράφημα: Πώς συνεχίζεται το ιστορικό δημοτικό τραγούδι μετά την Επανάσταση; 

Παντελής Μπουκάλας: Με την Επανάσταση δεν ελευθερώθηκε όλη η πατρίδα· το ξέρουμε. Μείνανε πολλά 

τμήματά της υπό τον τουρκικό ζυγό. Σε κάποια από τα μέρη αυτά, σχεδόν σε όλα τα μέρη αυτά, το δημοτικό 

τραγούδι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνεχίστηκε. Βλέπουμε στην Ήπειρο το παράπονο του δημοτικού 

τραγουδιού, που η Ήπειρος δεν συμπεριελήφθη στην ελεύθερη Ελλάδα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις στην Κρήτη 

που συνεχίζεται η παραγωγή δημοτικών τραγουδιών. Είναι τα λεγόμενα «ηρωικά άσματα», τα οποία ιστορούν τις 

αλλεπάλληλες επαναστάσεις, εξεγέρσεις του κρητικού πληθυσμού εναντίον των κατακτητών τους. Σιγά σιγά στην 

Κρήτη αρχίζει να εμφανίζεται ο επώνυμος τραγουδιστής. Τα κρητικά τραγούδια –που λέγονται και «ρίμες»– είναι 

εκτενέστατα, δεν είναι σύντομα, όπως είναι τα περισσότερα κλέφτικα. Άρα, εκεί αρχίζουμε να υποθέτουμε πως 

υπάρχει κάποιος προσωπικός τραγουδιστής, ποιητής, δημιουργός, στιχουργός, όπως και τον πούμε, ο οποίος 

χρησιμοποιεί πια και χαρτί, δηλαδή γράφει κιόλας. Γιατί δεν είναι εύκολο να φτιάξεις τριακόσιους στίχους χωρίς 

χαρτί, σε μία εποχή που ο προφορικός πολιτισμός αρχίζει πια να υποχωρεί. Και στον εικοστό αιώνα υπάρχουν 

δημοτικά. Καταρχάς τα λεγόμενα «ληστρικά» τραγούδια, που εξυμνούσαν παλικαριές των ληστών. Οι ληστές τι ήταν; 

Κάποιοι από τους προηγούμενους αρματολούς και τους κλέφτες, τους πολεμιστές του ‘21, που δεν βρήκαν τρόπο 

να βιοποριστούν (ίσως διότι δεν τους έδωσαν τους αγρούς που τους είχαν υποσχεθεί, για να τους καλλιεργήσουν). 

Θα έχετε ακούσει του Νταβέλη ή την Μαρία την Πενταγιώτισσα. Το «και στης Μαρίας την ποδιά σφάζονται 

παλικάρια» είναι ληστρικό τραγούδι. Η Μαρία Πενταγιώτισσα ήταν η πρώτη Ελληνίδα που τόλμησε να μπει στην 

Εκκλησία χωρίς μαντίλα. Καταλαβαίνετε πώς την αντιμετωπίσανε στη γενιά της…

Νεογράφημα: Στις ισλαμικές χώρες δεν έχει γίνει ακόμα αυτό.

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν έχει γίνει ακόμα, ναι, γιατί ο Ισλαμισμός έχει πέντε αιώνες καθυστέρηση από τον 

Χριστιανισμό.

Νεογράφημα: Και στις σλαβικές…

Παντελής Μπουκάλας: Και στις σλαβικές, ναι. Και στα χωριά μας επίσης. Τα ληστρικά τραγούδια, λοιπόν, 

βασίστηκαν στα παλαιότερα κλέφτικα και προσάρμοσαν τα ονόματα, τις πράξεις, τα επεισόδια, τον ήρωα. 

Φτιάχτηκαν, επίσης, κάποια για τον θάνατο του Παύλου Μελά. Φτιάχτηκαν κάποια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 

και, κυρίως, με τη Μικρασιατική Καταστροφή, που ήταν κυρίως μοιρολόγια Μανιάτικα. Την εποχή που όλος ο 

υπόλοιπος λαός πίστευε στον Βενιζέλο σαν θεό, οι Μανιάτισσες κλαίγαν τα παλικάρια τους και καταριόταν τον 

Βενιζέλο, γιατί χάναν τα παιδιά τους στον πόλεμο. Το αίσθημα της μάνας δεν λογοκρίνεται εύκολα. Στη διάρκεια 

της γερμανικής Κατοχής, έχουμε μία αναζωπύρωση του δημοτικού τραγουδιού στα βουνά. Ο βίος των εξεγερμένων 

εναντίον των Γερμανών έχει την παραλληλία του με τον βίο των κλεφτών και, εκτός από τα καινούργια τραγούδια 

που φτιάχνονται, ξανατραγουδιούνται τα παλιά κλέφτικα. Φτιάχτηκαν, επίσης, τραγούδια της Κατοχής, που έχουν 

καταγραφεί και έχουν εκδοθεί. Όπως φτιάχτηκαν τραγούδια σατιρικά για το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της 

Κατοχής –το πρώτο ήταν η έλλειψη της ελευθερίας– την πείνα, δηλαδή, που σε πολλά σημεία έφτασε σε επίπεδα 

πείνας του πολιορκημένου Μεσολογγίου. Υπάρχουν, λοιπόν, χαριτωμένα, σατιρικά δημοτικά, που φτιάχτηκαν στη 

Νάξο, στην Κάρπαθο, γενικά στα νησιά του Αιγαίου, που περάσαν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και ανακούφιζαν 

τον πόνο τους και τον καημό τους με σατιρικούς στίχους για την πείνα. Έχουν εκδοθεί ένα-δύο βιβλία, που 

περιέχουν τα τραγούδια των επόμενων από την Επανάσταση του ’21 εθνικών αγώνων. Είχαν εκδοθεί και τα 

δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες στα βουνά της Αλβανίας. 

Εδώ κάτι ακόμα να προσθέσω, που είναι εξαιρετικό και είναι και σπανιότατο: δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες 

πολεμιστές του ‘40 φτιάχθηκαν και από τους Αλβανούς, στην αλβανική γλώσσα και όχι σε δεκαπεντασύλλαβο, 

γιατί τα δημοτικά των Αλβανών και άλλων Βαλκανικών χωρών είναι οκτασύλλαβα και όχι δεκαπεντασύλλαβα. Οι 

Αλβανοί είχαν ξαναφτιάξει δημοτικά για να τιμήσουν τον αγώνα των Ελλήνων, πάλι στη δική τους γλώσσα, το 

1821. Υπάρχουν τραγούδια για το Μεσολόγγι, για τον Μπότσαρη, για τον Κανάρη, για την καταστροφή της Χίου. 

Είναι σπάνιο ένας λαός να τραγουδάει στη δική του γλώσσα, τα τραγούδια του διπλανού του, με τον οποίο μάλιστα 

δεν έχει ιδιαίτερα φιλική σχέση…

Νεογράφημα: Πώς νιώθετε τη σχέση του σημερινού Έλληνα με το δημοτικό τραγούδι; Εκτιμά και αντιλαμβάνεται 

την αξία του; 

Παντελής Μπουκάλας: Κάποιο κομμάτι του κόσμου την αντιλαμβάνεται, γιατί την έχει ζήσει· γιατί δεν μπορεί να 

νιώσει το πανηγύρι του και τον γάμο του, χωρίς να χορέψει δημοτικά τραγούδια. Μπορεί να αρχίσει με ζεϊμπέκικα, 

αλλά θα καταλήξει με δημοτικά. Ένα άλλο κομμάτι, οι νεότερες γενιές, προφανώς και βρίσκονται μακριά. Υπήρξε 

και ένα κακό που συνέβη εις βάρος των δημοτικών τραγουδιών: Η παρεμβολή της Χούντας, η οποία μαγάρισε το 

δημοτικό τραγούδι με κάποια ψευτοτράγουδα που έφτιαξε τότε, που υμνούσαν τους συνταγματάρχες. Και έτσι 

πολύς κόσμος, πάρα πολύς, ένιωσε μία αποστροφή προς το δημοτικό· την ίδια αποστροφή που ένιωσε και προς 

τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, επειδή και αυτός υπέστη καπήλευση από την Χούντα. Εκείνο που έχω δει γυρνώντας 

σε πολλά μέρη της Ελλάδας, εξαιτίας των βιβλίων που έχω βγάλει για το δημοτικό, είναι ότι υπάρχουν νέες γενιές 

που έχουν μάθει τα μουσικά όργανα στα μουσικά γυμνάσια και τα λύκεια και τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρουν 

να τραγουδάνε πια και να παίζουν όλο και πιο δύσκολα όργανα, όλο και πιο απωθημένα μέχρι και ασκομαντούρα!

Νεογράφημα: Πως το είπατε;

Παντελής Μπουκάλας: «Ασκομαντούρα», είναι χιώτικη, νησιώτικη λέξη. Βλέπω, λοιπόν τις νέες γενιές, τα νέα 

συγκροτήματα, τις νέες μουσικές παρέες, που βγάζουν δίσκους τραγουδώντας δημοτικά. Λίγο πειραγμένα, 

βεβαίως, μα δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Υπάρχουν οι Thrax Punks, που παίζουν θρακιώτικα, οι Villagers που 

παίζουν ηπειρώτικα, οι Χαΐνηδες που τραγουδάν κρητικά. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και εμφανίζονται όλο και 

νεότεροι. ∆εν ντρέπονται, έχει αποενοχοποιηθεί η σχέση με το δημοτικό τραγούδι, δεν θεωρείται κάτι το... 

«βλάχικο», όπως λέγανε, το απολίτιστο ή το μισοπολιτισμένο. Πρέπει να τα αγαπάμε χωρίς να τα υποτιμάμε.

Νεογράφημα: Πότε και πώς ξεκινήσατε την ενασχόληση σας με τα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Όταν γεννήθηκα! Το πρώτο μου γραπτό, όμως, για τα δημοτικά τραγούδια είναι του 

1992, δηλαδή πριν από τριάντα χρόνια. Όταν πάντως ξεκίνησα να γράφω αυτήν τη σειρά για το δημοτικό 

τραγούδι, δεν ήμουν καθόλου έτοιμος… ∆εν υποψιαζόμουνα ότι, όταν τελειώσει, θα είναι δέκα τόμοι τουλάχιστον. 

Κάθε φορά που το λέω τρομάζω, γιατί είναι ένας τεράστιος κόπος αλλά και μία τεράστια απόλαυση! Οπότε, όσο 

ζω, το συνεχίζω. Έχει τριάντα χρόνια τουλάχιστον αυτή η γραπτή σχέση, γιατί στο προφορικό επίπεδο υπήρχε 

σχέση και από πριν· έγινε γραπτή εδώ και τριάντα χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα έγραφα σε εφημερίδες και 

περιοδικά ή μιλούσα σε συνέδρια για το δημοτικό τραγούδι. Κάποια στιγμή αποφάσισα να τα βάλω κάτω. Ξεκίνησα 

για έναν-δύο τόμους και αυγατίσαμε στη διαδρομή. Φέτος θα βγει ένα δίτομο, μάλλον, έργο μου για τα δημοτικά 

τραγούδια, η διδακτορική μου διατριβή.

Νεογράφημα: Σε ποιο πανεπιστήμιο την κάνατε;

Παντελής Μπουκάλας: Στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Νεογράφημα: Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο δημοτικό τραγούδι;

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν μπορώ να πω ένα, θα πω δύο: «Το μοιρολόι της Τούρκισας», που ανέφερα και 

προηγουμένως, και το «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα», για τη δική του ασύλληπτη δύναμη· θα το έχετε ακούσει 

τραγουδημένο. Επειδή δεν είχε σωθεί η μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού, έχει τραγουδηθεί με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους· όλοι καλοί είναι! 

Νεογράφημα: Είστε ποιητής, ερευνητής, δημοσιογράφος, μεταφραστής. Αν, όμως, έπρεπε έναν μόνο τίτλο να 

βάλετε δίπλα στο όνομα σας ποια από όλες αυτές τις ιδιότητες θα επιλέγατε; 

Παντελής Μπουκάλας: Γραφιάς, που τα πιάνει όλα. Ή... αποτυχημένος οδοντίατρος! 

Νεογράφημα: Γιατί επιλέξατε την Οδοντιατρική; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν τη διάλεξα, με διάλεξε. Είχα περάσει στην Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης, αλλά 

κατέβηκα στην Αθήνα. Ήταν δύσκολο να μείνω και οικονομικά και ερωτικά.

Νεογράφημα: Τι σας οδήγησε στη γραφή; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν ξέρω. Στην τρίτη γυμνασίου έγραφα στιχάκια Μ’ άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω. Η 

γραφή ξεκινά από το διάβασμα. Εάν δεν διαβάσεις, δεν θα σου ‘ρθει η γραφή· εκτός και αν συναντήσεις τις 

Μούσες, όπως ο Ησίοδος στα βουνά, τότε που η Μούσα ήταν αγροδίαιτος. Ο Ησίοδος συνάντησε τις Μούσες 

βοσκώντας τα πρόβατα του στον Ελικώνα, ο Αισχύλος συνάντησε τον ∆ιόνυσο σε ένα αμπέλι έξω από την Αθηνά, 

αλλά αυτά, δυστυχώς, σταματήσανε!

 Αλέξης Αλεξίου: Λέω στα παιδιά πως όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, θέλουν και να παίξουν· πως όσοι αγαπούν 

το μπάσκετ και βλέπουν μια πορτοκαλί μπάλα, θέλουν να την πάρουν και να τη σουτάρουν στο καλάθι. Έτσι και 

όσοι αγαπούν το διάβασμα, θέλουν κάποια στιγμή να γράψουν κιόλας κάτι. 

Παντελής Μπουκάλας: Κι εγώ αγαπούσα το ποδόσφαιρο, αλλά τραυματίστηκα νωρίς και δεν μπόρεσα να 

συνεχίσω… Ξέρουμε πως πολλοί ποιητές γράφουν την ώρα που διαβάζουν ή λίγο μετά. Ο κατεξοχήν ποιητής που 

ξέρουμε ότι έγραφε καθώς διάβαζε, ήταν ο Καβάφης. Στον «Καισαρίωνα» βλέπουμε πως δημιουργεί τα ποιήματά 

του, συχνά ξεσκονίζοντας τον Πλούταρχο. Συμβαίνει και με άλλους ποιητές: Όταν βλέπεις τη σύλληψη ενός 

βαθύτατου νοήματος με πέντε λέξεις ή μιας όμορφης ιδέας, μπαίνεις στον πειρασμό, γίνεσαι μιμητής και καμία 

φορά γράφεις και καλό ποίημα. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουκάλα!

Παντελής Μπουκάλας: Εγώ σας ευχαριστώ! Έχω μεγάλη χαρά, κάθε φορά που μιλώ με παιδιά σε σχολεία.

Ν
ΕΟ

Μ
Α

ΡΤ
Υ

ΡΕ
Σ



Το μάθημα της Λογοτεχνίας στο τμήμα Β2 συνδέθηκε με την επέτειο των διακοσίων ετών από την έναρξη της 

ελληνικής Επανάστασης μέσω των ποιημάτων του Σολωμού και του Κάλβου, αλλά και μέσω των δημοτικών 

τραγουδιών. Μελετήσαμε το ύφος, την ποίηση, τον κόσμο τους και, για να ολοκληρώσουμε την προσέγγισή μας, 

καλέσαμε τον Παντελή Μπουκάλα σε μια διαδικτυακή συνέντευξη, που με ιδιαίτερη χαρά μάς έδωσε στις 14 

Απριλίου. Ο Παντελής Μπουκάλας, πέρα από αρθρογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή», βιβλιοκριτικός, 

μεταφραστής αρχαίων ελληνικών κειμένων, επιμελητής λογοτεχνικών εκδόσεων και σημαντικός ποιητής, είναι  

ενδελεχής ερευνητής και γνώστης των δημοτικών τραγουδιών. Έχει ήδη εκδώσει τρία πολυσέλιδα δοκίμια για 

το δημοτικό τραγούδι (Α΄  «Όταν το ρήμα γίνεται όνομα: Η “αγαπώ” και το σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των 

δημοτικών», Β΄ «Το αίμα της αγάπης: Ο πόθος και ο φόνος στη δημοτική ποίηση», Γ’ «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα: Το 

ταξίδι του φιλιού και ο έρωτας σαν υπερβολή») και αναμένονται πολλά ακόμη. 

Η συνέντευξη είναι η μεγαλύτερη σε έκταση που παραχωρήθηκε στο «Νεογράφημα», στα επτά χρόνια της 

κυκλοφορίας του, και επεκτάθηκε σε πολλά ακόμη θέματα, πέρα από τα δημοτικά τραγούδια του ’21. Κατά τη 

διάρκειά της γεννήθηκαν αυθόρμητες ερωτήσεις και δόθηκαν απρόσμενες απαντήσεις. Προσπαθήσαμε, 

απομαγνητοφωνώντας τη συνέντευξη, να μην της στερήσουμε την πολύτιμη προφορικότητά της. Μάθαμε από τη 

συνέντευξη και ταυτόχρονα την απολαύσαμε. Σας προσκαλούμε να την απολαύσετε κι εσείς!

Νεογράφημα: Καλησπέρα σας κύριε Μπουκάλα! Είμαστε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος 

της Λογοτεχνίας διδαχθήκαμε τα δημοτικά τραγούδια και τον κόσμο τους. Από το σχολικό βιβλίο μας είδαμε 

δύο δημοτικά με απόσταση περίπου χιλίων ετών το ένα από το άλλο: το ακριτικό «Ο θάνατος του ∆ιγενή» και το 

κλέφτικο «Του Βασίλη».

Παντελής Μπουκάλας: Να διακόψω, αν μου επιτρέπετε. Θυμάται κάποιο από τα παιδιά πώς τελειώνει το 

τραγούδι «Του Βασίλη» («Βασίλη κάτσε φρόνιμα να γίνεις νοικοκύρης» και αυτός λέει: «δεν θα κάτσω φρόνιμα 

να γίνω νοικοκύρης να γίνω σκλάβος των Τούρκων»); Μετά τι λέει;

Αθανασία Μπαλάση: Λέει: «… να γίνω σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και στο τέλος, τον 

καλωσορίζουν τα βουνά «καλώς το παλικάρι».

Παντελής Μπουκάλας: Μπράβο! Αυτό ήθελα να μάθω, γιατί έτσι είναι το αυθεντικό τραγούδι «να γίνω 

σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και εννοεί κοπέλι στους προκρίτους, δηλαδή στους Έλληνες, 

όμως το τραγούδι υπέστη πολύ νωρίς μια, ας την πούμε έτσι, «εθνικού τύπου» λογοκρισία. Το 1852 έγινε «να 

γίνω σκλάβος των Τούρκων» και πάλι «κοπέλι των Τούρκων». Αποσβέστηκαν, δηλαδή, οι πρόκριτοι, για να μην 

φαίνεται ότι ο κλέφτης είχε διπλό μέτωπο. Αυτή είναι μία μόνο από τις πολλές εκδοχές, δυστυχώς, που 

νόθευσαν τα τραγούδια μας. Κυρίως τα κλέφτικα είναι αυτά που υπέστησαν περισσότερο τις νοθεύσεις, γιατί 

είναι και τα πιο κρίσιμα.

Αλέξης Αλεξίου: Όταν ήμασταν εμείς στο Γυμνάσιο, νομίζαμε ότι το «Μαύρ’ είν’ η νύχτα στα βουνά» είναι 

γνήσιο κλέφτικο.

Παντελής Μπουκάλας: Όλες οι προηγούμενες γενιές, όπως και η δική μου, είχαμε μάθει ότι το «Μάνα σου 

λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω, / θα πάρω το τουφέκι μου να πα να γίνω κλέφτης» είναι αυθεντικό 

κλέφτικο. ∆εν είναι όμως αυθεντικό κλέφτικο. Ξέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός του. Είναι ο Παύλος Λάμπρος, 

ο πατέρας του Σπυρίδωνος Λάμπρου. Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν εξέδωσε ο Νικόλαος Πολίτης το 1914 τις 

«Εκλογές από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού», ο Καβάφης, που αγαπούσε ιδιαίτερα τα δημοτικά και είχε μια 

από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες με συλλογές δημοτικών, είχε παρουσιάσει την έκδοση του Πολίτη σε 

εφημερίδα της Αλεξάνδρειας με θαυμασμό. Η παρουσίαση ομολογούσε την έκπληξή του: «Εγώ που πίστευα τόσα 

χρόνια ότι είναι ακραιφνώς δημοτικό και ωραίο ποίημα, μαθαίνω τώρα από τον Νικόλαο Πολίτη ότι είναι 

δημιούργημα ενός συγκεκριμένου λόγιου, είναι δημιούργημα γραφείου, δηλαδή». Παραμένει, πάντως, καλό 

τραγούδι, καλό ποίημα μάλλον. Έχουν περάσει από το 1914 τόσα χρόνια, πάνω από αιώνας, και ακόμα 

εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αυθεντικό δημοτικό. Ο Πολίτης έκανε την εξής 

παρατήρηση: Ο λαϊκός τραγουδιστής, ο λαός δηλαδή, δεν ξέρει το ρήμα «δουλεύω» με την έννοια είμαι 

υπόδουλος. Στο τραγούδι «Μάνα σου λέω δεν μπορώ στους Τούρκους να δουλεύω», το «δουλεύω» έχει τη 

σημασία «είμαι σκλάβος». Ο λαός το «δουλεύω» το ξέρει μόνο με τη σημασία «εργάζομαι». Άρα το τραγούδι δεν 

μπορεί να είναι λαϊκό. Έχει κι άλλα στοιχεία με τα οποία αποδείκνυε ότι δεν ήταν λαϊκό δημιούργημα. Γενικά η 

γλώσσα του λογίου από τη λαϊκή γλώσσα είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.

Νεογράφημα: Πόσο ιστορικά είναι τα δημοτικά τραγούδια; Ποια είναι η σχέση του δημοτικού τραγουδιού με την 

Ιστορία; Είναι μια αξιόπιστη πηγή ή δεν μπορούμε να βασιστούμε σ’ αυτήν; 

Παντελής Μπουκάλας: Να μιλήσουμε για όλο το εύρος των δημοτικών, δηλαδή για μια χιλιετία, ή να 

αναφερθούμε συγκεκριμένα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης;

Νεογράφημα: Πιο συγκεκριμένα στα τραγούδια της Επανάστασης.

Παντελής Μπουκάλας: Περισσότερο από το να είναι πληροφορητές τα τραγούδια για συγκεκριμένες μάχες, 

είναι πληροφορητές για τη νοοτροπία των προγόνων μας, για τα αισθήματά τους, για τα ήθη τους· δηλαδή, 

μάρτυρες νοοτροπίας περισσότερο. Είναι όμως και μάρτυρες για τη γλώσσα του λαού, είναι και μάρτυρες για τη 

στάση που είχαν απέναντι στο θρησκευτικό φαινόμενο ή στην Εκκλησία. Αυτό, για παράδειγμα, για το οποίο και 

σήμερα παραπονούνται οι ιερείς της εκκλησίας, να μην μιλάμε στην ώρα της Λειτουργίας, το έχουν πει τα δημοτικά 

τραγούδια εδώ και δύο, τρεις ή και περισσότερους αιώνες, γιατί η συμπεριφορά μας ήταν ακριβώς η ίδια. ∆ηλαδή, 

πολύ συχνά μετατρέπουμε τη χριστιανική εκκλησία σε εκκλησία του ∆ήμου. Νομίζω ότι έτσι κερδίζει και η 

Εκκλησία, κερδίζουμε κι εμείς.

Να μείνουμε στα τραγούδια της Επανάστασης. Το τραγούδι για τον θάνατο του ∆ιάκου, για παράδειγμα, 

δημιουργήθηκε δύο ή τρεις ή τέσσερεις το πολύ μήνες μετά το μαρτυρικό θάνατο του ∆ιάκου και διασώζει 

χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες τις ξέρουμε και από άλλες πηγές, προφορικές και γραπτές, από συμπολεμιστές 

του ∆ιάκου που κατάφεραν να διασωθούν. Ξέρουμε ότι αυτό που αναφέρει το τραγούδι (ότι, όταν του έγινε η 

πρόταση να γίνει Τούρκος και να σωθεί και ν’ αποκτήσει και αξιώματα, ο ∆ιάκος έστριψε το μουστάκι του) είναι 

μία πληροφορία περισσότερο λυρική παρά ιστορική. Και όμως την επιβεβαιώνουν γραπτές πηγές, γιατί την έχουμε 

και σε πολλά άλλα δημοτικά τραγούδια: Το στρίψιμο του μουστακιού είναι εκδήλωση λεβεντιάς, όταν είναι 

πολιορκημένος ο πολεμιστής. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι ο πατέρας του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο Ανδρίτσος, 

όταν βρέθηκε σε μία περίσταση πολιορκημένος σε μοναστήρι από τους Τούρκους και του είπαν να παραδοθεί, 

έστριψε το μουστάκι του. Ακόμη και ο αριθμός των 18.000 που λέει ότι ήταν ο στρατός των Τούρκων, ήταν 

πράγματι 18.000 ή περίπου 18.000. ∆εν απομακρύνεται από την ιστορική αλήθεια το δημοτικό τραγούδι της 

Επανάστασης, γιατί δημιουργείται πολύ κοντά στο γεγονός και διασώζει τις κρισιμότερες πτυχές, τα κρισιμότερα 

σημεία. Αυτά που θέλει να διασώσει το τραγούδι είναι πάντα η λεβεντιά, η καρτερία με την οποία αποδέχεται τον 

θάνατό του ο θνήσκων πολεμιστής ή ο θρήνος της μάνας του, όπως στην περίπτωση του Οδυσσέα Ανδρούτσου, 

που έχουμε έναν θάνατο που ατιμάζει τον Ανδρούτσο. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Ανδρούτσος αναγνωρίστηκε 

ως εθνικός ήρωας το 1862. Το τραγούδι έχει ηρωίδα τη μάνα του. Η μάνα του λέει ότι «σε έφαγε η Βουλή και 

οι καλαμαράδες». Η μάνα του παρουσιάζεται όπως την πλάθει ο λαός. Ο λαός παίρνει το μέρος του Ανδρούτσου. 

Ας πούμε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη, για να πάμε και αλλού. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές του τραγουδιού 

του τέλους του Καραϊσκάκη. Το πληρέστερο είναι το ηρωϊκό τραγούδι, και ταυτόχρονα μοιρολόϊ, που έφτιαξε ο 

Μακρυγιάννης γι’ αυτόν. Και είναι χαρακτηριστικό –για να γυρίσουμε και στην ερώτηση αν το τραγούδι έχει μέσα 

του ιστορική πληροφορία– ότι όσα λέει ο Μακρυγιάννης ως αυτόπτης μάρτυρας και συμπολεμιστής στην κρίσιμη 

στιγμή του Καραϊσκάκη, όσα λέει στα Απομνημονεύματά του, τα επαναλαμβάνει έμμετρα στο τραγούδι που 

έφτιαξε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη. Για το πώς ξεκίνησε η μικρή αψιμαχία που ανάγκασε τον Καραϊσκάκη να 

σηκωθεί από το κρεβάτι. Κι όταν λέμε για κρεβάτι –ουσιαστικά, κατάχαμα θα ήταν– θα του είχαν απλώσει δύο ή 

τρία ρούχα για να ξαπλώσει· στον πόλεμο βρισκότανε… Όμως οι Τούρκοι τους περίμεναν και τους χτύπησαν. 

Ήρθαν ακόμη περισσότεροι Τούρκοι και η μικρή αψιμαχία έγινε μάχη. Αναγκάστηκε ο Καραϊσκάκης να σηκωθεί, 

να φωνάξει τον ιπποκόμο του να φέρει το άλογό του. Όλα αυτά τα περιγράφει, τα ιστορεί, ο Μακρυγιάννης στο 

τραγούδι του αυτό, ακριβώς όπως τα ιστορεί και στα Απομνημονεύματά του. Να στηριχτούμε μόνο στο τραγούδι 

για την επιστήμη της Ιστορίας, δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε και άλλες μαρτυρίες. Υπάρχει μία παραλλαγή του 

δημοτικού τραγουδιού (θεσσαλική παραλλαγή), που ρίχνει το φταίξιμο για τον σκοτωμό του Καραϊσκάκη στην 

ελληνική πλευρά –γιατί ακόμη δεν ξέρουμε ποιος σκότωσε τον Καραϊσκάκη. Η επίσημη ιστοριογραφία λέει ότι 

σκοτώθηκε από τους Τούρκους, όμως ήδη από εκείνη τη στιγμή έχουν σωθεί μαρτυρίες –πέρα από το τραγούδι 

που λέω– συμπολεμιστών του Καραϊσκάκη αλλά και του Κασομούλη κάποια λόγια, που αφήνουν το περιθώριο να 

σκεφτούμε ότι ο θάνατός του ίσως και να ήταν προϊόν παγίδας, σκευωρίας εις βάρος του. Σε λίγο καιρό 

κυκλοφορεί και ένα σχετικό βιβλίο μου για τον Καραϊσκάκη.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια θα ήταν ωφέλιμο να τροποποιηθούν με κάποιον τρόπο έτσι 

ώστε να είναι ευκολότερα προσεγγίσιμα στα παιδιά ή να εκμοντερνιστούν, ίσως, στον λόγο;

Παντελής Μπουκάλας: Όχι. Όσα τραγούδια επιζήσουν, θα επιζήσουν έτσι όπως είναι, έτσι όπως μας έχουν 

παραδοθεί. Τώρα, εμείς τα περισσότερα τραγούδια τα ξέρουμε γραπτά. ∆εν τα ξέρουμε τραγουδημένα και αυτό 

είναι ένα πρόβλημα, ότι για τα περισσότερα τραγούδια δεν έχει σωθεί η μουσική τους, γιατί κατέγραφαν τα λόγια 

μόνο. ∆εν κατέγραφαν τη μουσική, δεν ήξεραν να την καταγράψουν, δεν ήταν αυτό το αίτημα της εποχής. Το 

αίτημα της εποχής, έτσι όπως το έθεσε ο ίδιος ο ∆ιονύσιος Σολωμός στους γνώριμούς του (στους μαθητές του, 

στους αδερφούς Τυπάλδους, στον Λασκαράτο) ήταν το εξής: «Πηγαίνετε στον λαό και συγκεντρώστε ελληνικά 

τραγούδια πριν χαθούνε». Γιατί την είχε αυτή την αγωνία ο Σολωμός· έβλεπε ότι ο προφορικός πολιτισμός θα 

αρχίσει να χάνεται, να σβήνει. Είχε αρχίσει ήδη ο πολιτισμός της εγγραματοσύνης, δηλαδή, ο πολιτισμός του 

χαρτιού όχι της ακοής. Τη μουσική δεν μπορούσαν να την καταγράψουν. ∆εν ξέρανε τη σημειογραφία οι 

δάσκαλοι, οι λαογράφοι. Μπήκαμε στον 20ο αιώνα πια για να αρχίσει σε κάποια τραγούδια η καταγραφή τους, 

όταν είχαμε πλέον στη διάθεσή μας και τα μηχανικά μέσα.

Όχι, δεν χρειάζεται να τα εκμοντερνίσουμε, να τα “καθαρίσουμε” γλωσσικά, για παράδειγμα. Ο οποιοσδήποτε 

γλωσσικός καθαρισμός ήταν να γίνει, έγινε από την αρχή. Κάποιοι από τους συλλογείς δημοτικών τραγουδιών 

είχαν την άστοχη ιδέα να τα “καθαρίσουν” γλωσσικά. Να πετάξουν κάποιες τούρκικες ή αρβανίτικες λέξεις. Αυτή 

η νόθευση μάς δίνει λανθασμένες πληροφορίες για το πώς μιλούσαν οι πρόγονοί μας, για το ποιο ήταν το εύρος 

της γλώσσας τους, η ποικιλία της, η ικανότητά της να αντλεί ξένες λέξεις και να τις ιδιοποιείται. Κάθε γλώσσα που 

μπορεί να δανειστεί, είναι πολύ δυνατή γλώσσα. Η γλώσσα που δεν μπορεί να δανειστεί, είναι αδύναμη γλώσσα. 

Η ελληνική δανείζεται από την πρώτη στιγμή που υπήρξε, από την αρχαιότητα –και το παραδέχονταν και οι ίδιοι οι 

αρχαίοι. Ο Πλάτωνας έλεγε πως ό,τι δανειζόμαστε οι Έλληνες το κάνουμε καλύτερο. Μερικές φορές ναι, όχι 

πάντα.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια περιέχουν υψηλή ποίηση;

Παντελής Μπουκάλας: ∆ύσκολα θα λέγαμε ότι όλα τα δημοτικά τραγούδια είναι υψηλή ποίηση. Μην το 

παραβλέπουμε αυτό. Ακόμη και στο έργο του ίδιου ποιητή, του ίδιου μεγάλου ποιητή, θα βρούμε υποδεέστερα 

ποιήματα. Στη μεγάλη έκταση του Παλαμά, στη μεγάλη έκταση του Ρίτσου θα βρούμε και υποδεέστερα ποιήματα. 

Το αναγνωρίζουνε και οι ίδιοι οι ποιητές. Το ξέρουνε, αλλά χρειάζονται και τα υποδεέστερα για να προχωρήσουν 

παραπέρα. Η ποίηση υπάρχει και με τους λεγόμενους «ελάσσονες» ποιητές. ∆εν μπορεί να υπάρχει μόνο με τους 

μείζονες. Καμία γλώσσα δεν έφτιαξε μόνο μείζονες ποιητές και κανένας ποιητής δεν έφτιαξε μόνο μείζονα έργα. 

Βγάζουμε έξω μόνο τον Όμηρο, τον ∆άντη και τον Σαίξπηρ. Όλοι οι άλλοι έχουν και ατυχή ποιήματα ή στίχους 

ατυχείς. 

Αυτά τα δημοτικά τραγούδια που σώθηκαν, που ζούνε ακόμα –έστω μέσα από το χαρτί– πιστεύω ότι είναι και τα 

εντελέστερα, τα τελειότερα από τη λογοτεχνική σκοπιά, την ποιητική σκοπιά. Μην φοβόμαστε να αποκαλούμε τα 

δημοτικά τραγούδια «ποιήματα», γιατί περάσανε αρκετές γενιές που τα υποτιμούσαν, τα θεωρούσαν απλώς 

τραγούδια. Ως τραγούδια πλάστηκαν και μάλιστα με την τριπλή τους σημασία: δηλαδή, ήτανε λόγος, μέλος και 

χορός. Τα περισσότερα χορεύονταν. Αν εξαιρέσουμε τα μοιρολόγια και τα τραγούδια της ταύλας, όλα τα άλλα 

τραγούδια χορεύονταν και αυτό το επεσήμαναν οι περιηγητές ήδη από τους προεπαναστατικούς αιώνες: ότι οι 

Έλληνες φτιάχνουν τραγούδια για κάθε περίσταση και χορεύουν σε κάθε περίσταση. Και θλιμμένοι που ήταν 

–στην Τουρκοκρατία ζούσαν– εκμεταλλεύονταν κάθε περίσταση: μία γιορτή, έναν γάμο, μία βάπτιση, για να 

αναζητήσουν στο δημοτικό τραγούδι μία παρηγοριά. 

Ο λαϊκός τραγουδιστής είναι φιλοσοφημένος. Λέει ας πούμε: «Και τα τραγούδια λόγια είναι, ψάχνουν να 

βγάλουν το κακό, πάσχουν να βγάλουν το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει». Εδώ ο Καβάφης μας έχει πει: «Εις σε 

προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως, που κάπως ξέρεις από φάρμακα». Η παλαιότερη σχολή, η Σχολή του Θεόκριτου, 

του βουκολικού ποιητή, υποστηρίζει ότι η ποίηση είναι το απόλυτο φάρμακο. Όσο περνούν οι αιώνες, οι ποιητές 

γίνονται λιγότερο ενθουσιώδεις, λιγότερο σίγουροι για την αξία της ποίησης σαν γιατρικού. Αυτό που βλέπουμε 

από τον υψηλά στοχαστικό ποιητή, τον Καβάφη, ότι λίγο ξέρει η ποίηση και λίγο, και για λίγο, μπορεί να μας 

παρηγορήσει, ο λαϊκός ποιητής, με το ένστικτό του περισσότερο, το καταλαβαίνει: ότι το τραγούδι προσπαθεί, 

ψάχνει να βγάλει το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει. Παρ΄ όλα αυτά συνεχίζει να τραγουδάει, γιατί δεν έχει άλλον 

τρόπο. Τραγουδάει και τον καημό του και βλέπουμε από τις πολλές κατηγορίες την δημοτικών τραγουδιών ότι δεν 

υπάρχει καμία πτυχή του κοινωνικού βίου ή του προσωπικού ή του εθνικού βίου, που να μην έχει καλύψει οι λαϊκός 

τραγουδιστής, «η λαϊκή μούσα» όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε.

Νεογράφημα: Τα δημοτικά τραγούδια έχουν αίσθηση της έννοιας της πατρίδας;

Παντελής Μπουκάλας: Της έννοιας της πατρίδας... Αυτή θα την αναζητήσουμε βεβαίως στα ακριτικά τραγούδια 

καταρχάς και ύστερα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης αλλά και στα τραγούδια που συνεχίστηκαν 

να γράφονται μετά την Επανάσταση. Τη λέξη «πατρίδα» δεν θα τη συναντήσουμε στα ακριτικά. Θα συναντήσουμε 

τον πόλεμο του Ακρίτα εναντίον των Σαρακηνών. Είναι οι προσωπικές παλικαριές περισσότερο. Ο ∆ιγενής όμως 

έχει ένα χαρακτηριστικό σπάνιο. Είναι γιος Σαρακινού, ο οποίος είναι ο εχθρός μας, και Βυζαντινής πριγκιποπούλας. 

Αυτό είναι ένα εξαιρετικό γνώρισμα, πώς ο λαϊκός τραγουδιστής αποφασίζει να πλάσει τον κατεξοχήν ήρωά του. 

Ο ∆ιγενής είναι σύνοψη. Συνοψίζει τον Αχιλλέα ή τον Λεωνίδα και τον Μέγα Αλέξανδρο· και όμως έχει 

γνωρίσματα διγενούς ήρωα. Είναι μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη του λαϊκού τραγουδιστή. Τα ακριτικά 

ξέρουμε ότι είναι τα πρώτα δημοτικά τραγούδια, τα οποία δεν ήταν του γούστου ούτε της Εκκλησίας στο Βυζάντιο 

ούτε της κρατικής εξουσίας. ∆εν τα άρεζαν για πολλούς λόγους. Ο ένας εκ των οποίων είναι ότι τα τραγουδούσαν 

οι ραψωδοί που γυρνούσαν από πόρτα σε πόρτα για να επιβιώσουν. Μιας μορφής επαιτεία ήτανε, αλλά επαιτεία με 

αξιοπρέπεια. ∆εν ήθελαν να πάρουνε ψωμί χωρίς να δώσουνε και εκείνοι κάτι. Αυτό που δίνανε ήτανε το τραγούδι 

τους. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά στην ύπαρξη δημοτικών τραγουδιών και στη χρήση τους, στην κοινωνική τους 

χρήση, από τον επίσκοπο Αρέθα, ο οποίος αναφέρεται σε Παφλαγόνες τραγουδιστές που γυρνάνε στους δρόμους 

–όχι ζητιανεύοντας, αλλά δίνοντας το τραγούδι τους– για να πάρουν έναν οβολό ή ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή η 

μορφή διάδοσης των τραγουδιών συνεχίστηκε μέχρι και τα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τον 

Κολοκοτρώνη, ο οποίος στα Απομνημονεύματά του («∆ιήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής») λέει ότι «τα 

τραγούδια τα φτιάχνουν οι στραβοί, οι τυφλοί δηλαδή, με τις λύρες». Η παράδοση των τυφλών ραψωδών ή των 

τυφλών αοιδών πάει στον Όμηρο, που και αυτός ήταν τυφλός. Ξέρουμε ότι τυφλοί αοιδοί και ραψωδοί υπήρχαν και 

στα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τους περιηγητές και από ιστορικούς. Αλλά υπήρχαν και στις διπλανές 

μας χώρες· για παράδειγμα στην τωρινή Σερβία, που έχει μελετηθεί η δημοτική της ποίηση αρκετά πριν από τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νεογράφημα: Ποια είναι η θέση που παίρνουν τα δημοτικά τραγούδια σε διάφορες αστοχίες και λάθη των 

επαναστατημένων Ελλήνων; Υπάρχει αντικειμενικότητα στα τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Αναφέρθηκα ήδη στο δημοτικό που έχει θέμα του τη μάνα του Ανδρούτσου· που κατηγορεί 

τη Βουλή και τους καλαμαράδες (έτσι τους λέγαν τους πολιτικούς) που πήραν στο λαιμό τους τον γιο της και μάλιστα 

με εκτελεστικό όργανο το πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου, τον Γιάννη Γκούρα, ο οποίος σκοτώθηκε και αυτός στην 

πολιορκία της Ακρόπολης από ένα βόλι που τον χτύπησε στο κεφάλι. Μην περιμένουμε από τα τραγούδια να 

ασκήσουν κριτική την ώρα της επαναστατικής δράσης. Και όμως: έτσι όπως καταγράφουν τα αισθήματα της στιγμής 

(όχι ιδέες, αισθήματα συνθέτουν), μας δίνουν κάποια μαθήματα. Τα τραγούδια τα δημοτικά, αναγνωρίζουν την 

παλικαριά του αντιπάλου. ∆εν είναι μικρό γεγονός αυτό, είναι σπουδαίο γεγονός. Βλέπουν το λάθος στην 

περίπτωση του Ανδρούτσου, αφήνουν την πιθανότητα, τον υπαινιγμό ότι κάτι δεν πήγε καλά με τον θάνατο του 

Καραϊσκάκη. 

Ένα από τα συγκινητικότερα, για εμένα, τραγούδια είναι το «Μοιρολόι της Τούρκισσας», που πλάστηκε πολύ λίγο 

μετά την άλωση της Τριπολιτσάς για την οποία κάποια στιγμή, σε κάποια γενιά, θα αποφασίσουμε να τη δούμε λίγο 

ειλικρινέστερα και να πούμε ότι η σφαγή που υπήρξε, ήταν λίγο μεγαλύτερη από αυτήν που είναι ανεκτή. ∆εν ξέρω 

σε ποια τάξη του γυμνασίου ή του λυκείου θα το κάνετε, η Επανάσταση μετά την άλωση της Τριπολιτσάς βρέθηκε σε 

εξαιρετικά δύσκολη θέση διεθνώς –στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, όπως λέμε σήμερα– γιατί είπαν οι Ευρωπαίοι ότι 

αυτοί (εμείς, δηλαδή, οι Έλληνες) είναι κατσαπλιάδες που σφάζουν. Και αναγκάστηκε η τότε Κυβέρνηση να 

δημοσιεύσει σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού, κυρίως του Λονδίνου, μια τεράστια, ολοσέλιδη ας πούμε, επί 

πληρωμή καταχώρηση, όπου εξηγούσαμε ως ελληνική Επανάσταση ότι έπειτα από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς 

υπήρχε μια συσσωρευμένη οργή, ένας άγριος θυμός, ο οποίος ήτανε των αδυνάτων αδύνατο να συγκρατηθεί. 

Ξέρουμε ότι μέσα στην Τρίπολη ο Κολοκοτρώνης και άλλα παλικάρια του προσπάθησαν να συγκρατήσουν την 

ανελέητη σφαγή, γιατί, εκτός όλων των άλλων, ο Κολοκοτρώνης είχε κλείσει συμφωνίες μπέσας με Αρβανίτες  και  

Εβραίους που ζούσαν μέσα στην Τρίπολη. «Μπέσα» σημαίνει προσωπική δέσμευση, που ήταν αυστηρότερη από δέκα 

χιλιάδες γραμμένα κείμενα. Η λέξη «μπέσα» είναι αρβανίτικη, αλλά επικράτησε και στα ελληνικά· είναι απολύτως 

ελληνική πια. Έκανε τις προσπάθειες αυτές στο όνομα της προσωπικής του λεβεντιάς ο Κολοκοτρώνης, καθώς είχε 

εξαιρετικές σχέσεις με Αρβανίτες, είχε συμπολεμήσει με Αρβανίτες, με αυτούς που λέμε «Τουρκαλβανούς», όχι 

τους χριστιανούς Αρβανίτες. 

∆εν είχαν εξισλαμιστεί όλοι οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί που έμειναν χριστιανοί, και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι, 

ήταν αυτοί που συμπολέμησαν με τους Έλληνες, γιατί έτσι κατανοούσαν την Επανάσταση: οι χριστιανοί εναντίον των 

μουσουλμάνων. Επί τέσσερεις αιώνες ή πέντε ή πεντέμισι ο χωρισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν γινόταν 

με βάση τα έθνη (από εδώ οι Τούρκοι, από κει οι Βούλγαροι, οι Έλληνες, οι Αλβανοί)· γινότανε με βάση τη θρησκεία 

(από δω οι μουσουλμάνοι –που δεν είναι μόνο Τούρκοι, μπορεί να είναι και Άραβες μπορεί να είναι και Σαρακηνοί 

μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο– και από κείνη την πλευρά οι χριστιανοί, που οι περισσότεροι στα Βαλκάνια είναι 

χριστιανοί ορθόδοξοι). 

Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, που έλεγα πριν («Της Τούρκισσας») είναι το μοιρολόι της μάνας· το φτιάχνει η Ελληνίδα 

ή ο Έλληνας. Είναι πιθανότερο να το φτιάχνει Ελληνίδα, γιατί η συμμετοχή των Ελληνίδων στη δημιουργία των 

δημοτικών τραγουδιών είναι, περίπου αποδεδειγμένα, πάνω από πενήντα τοις εκατό. Ο Κυριακίδης, που είναι και από 

τα βόρεια μέρη, έλεγε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα ότι «το δημοτικό είναι το βασίλειο της γυναίκας», γιατί η 

γυναίκα θα μοιρολογήσει, η γυναίκα θα νανουρίσει το μωρό, η γυναίκα θα αποχαιρετήσει αυτόν (τον άντρα της) που 

φεύγει για την ξενιτιά. Άρα λοιπόν η γυναίκα έχει τεράστια συμμετοχή στο τραγούδι. Στο συγκεκριμένο, η Ελληνίδα 

δίνει τη φωνή της και το κλάμα της στην Τούρκισσα μάνα, για να μοιρολογήσει τον γιο της που σκοτώνεται. Πρέπει 

να πω εδώ το εξής. Η Ελληνίδα μάνα εκείνης της εποχής (και όποιος Έλληνας ή Ελληνίδα του 19ου αιώνα, όταν 

φτιάχνονταν τα τραγούδια) δεν μπορούσε, φυσικά, να έχει διαβάσει τους «Πέρσες» του Αισχύλου ούτε τις 

«Τρωάδες» του Ευριπίδη ή την «Εκάβη», για να πάρει ένα παράδειγμα ότι τον ξένο πόνο τον συμμεριζόμαστε. Ναι, 

είμαστε οι νικητές, αλλά δεν αλαζονευόμαστε. Σεβόμαστε και τον ξένο πόνο, ας είναι και ο πόνος του εθνικού μας 

αντιπάλου (του Πέρση στην αρχαιότητα, του Τούρκου στους νεότερους αιώνες). Τον πόνο τον συμμεριζόμαστε, ιδίως 

όταν είναι ο πόνος της μάνας για το παιδί της. Το τραγούδι αυτό δείχνει τη μάνα να έχει τα ίδια αισθήματα για το 

παιδί της, την ίδια συμπόνια με την Ελληνίδα, όχι επειδή μιμείται την αρχαιότητα, αλλά επειδή εξ αρχής νιώθει έτσι 

–και αυτό για εμένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. 

Στο δημοτικό τραγούδι «Του ∆ιάκου» –παρότι η Αλαμάνα είναι στο σημείο περίπου όπου βρίσκονταν οι 

Θερμοπύλες και παρότι ο ∆ιάκος πολεμάει και πεθαίνει, έχοντας να αντιμετωπίσει έναν τεράστιο στρατό, όπως ο 

Λεωνίδας– δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε στις Θερμοπύλες ούτε στον Λεωνίδα. Ο συσχετισμός του ∆ιάκου με 

τον Λεωνίδα και της Αλαμάνας με τις Θερμοπύλες αρχίζει να γίνεται από τους ιστορικούς. Πρώτος είναι ο 

Σπυρίδων Τρικούπης, που κάνει αυτή τη συσχέτιση και η οποία σταδιακά επιβάλλεται. Την παίρνει από εκείνον ο 

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης στο ποιητικό δράμα «Θανάσης ∆ιάκος» και την απαθανατίζει.

Νεογράφημα: Αναφέρατε ότι το δημοτικό τραγούδι μάς διδάσκει. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν αφήνει κάποιο 

ηθικό δίδαγμα.

Παντελής Μπουκάλας: Αν κατάλαβα καλά, ρωτάτε αν στα δημοτικά τραγούδια υπάρχει ηθικό δίδαγμα στο τέλος. 

Το ηθικό δίδαγμα συνήθως το βάζουμε στο τέλος της έκθεσης. Τουλάχιστον στις δικές μου δεκαετίες έτσι μας 

έλεγαν. Όχι, το δημοτικό τραγούδι δεν επιδιώκει να διδάξει. ∆εν θέλει να πει «θα κάνεις ετούτο, θα πεθάνεις για 

την πατρίδα κ.τ.ό.». Εξυμνώντας τον ήρωα, εξυμνώντας τον πολεμιστή, σου δείχνει τον δρόμο από μόνο του· δεν σου 

λέει τι να κάνεις, δεν είναι οδηγός ζωής. Είναι υμνητής ζωής, υμνητής καρτερίας, υμνητής λεβεντιάς ή επικριτής της 

δειλίας, χωρίς να σου λέει τι θα κάνεις. ∆εν σου λέει το δημοτικό τραγούδια, για παράδειγμα, «εάν θα αγαπήσεις 

ή δεν θα αγαπήσεις Φράγκο, Εβραίο, Βούλγαρο ή Βουλγαροπούλα ή Τουρκοπούλα». Ιστορεί με τα λόγια του, με τη 

μουσική του· ιστορεί όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν στον βίο, όπως εκτυλίχτηκαν μέσα σε πέντε αιώνες. Η 

πλειονότητα των τραγουδιών δείχνει ηρωίδες που αρνούνται τον γάμο αυτής της εκδοχής, τον διεθνικό, αλλά 

υπάρχουν και τραγούδια που μας δείχνουν καθαρά τον έρωτα για έναν αλλοεθνή ή αλλόθρησκο και δεν τον 

καταδικάζουν. ∆εν έχουν αυτή τη λογική του κατηχητή ή του δασκάλου, που θέλουν να σου πουν τι θα κάνεις στη ζωή

· δεν το κάνουν αυτό. Ο ακροατής τους αποσπά το νόημα ή το ηθικό δίδαγμα μόνος του, αν έχει την όρεξη. ∆εν δίνει 

μασημένη τροφή το δημοτικό τραγούδι. 

Νεογράφημα: Πώς παρουσιάζουν τα δημοτικά τραγούδια τους Τούρκους;

Παντελής Μπουκάλας: Το είπα και πριν. ∆εν παραλείπουν να τιμήσουν τη λεβεντιά τους, όταν υπάρχει λεβεντιά, 

όπως δεν παραλείπουν να δείξουν λεπτομερώς τη βαρβαρότητα ή την πονηρία ή την προδοσία, όπου υπάρχει. Την 

προδοσία την απαθανατίζουν, ειδικά στα κλέφτικα, όταν ο προδότης του καπετάνιου είναι κάποιος κουμπάρος του, 

ομοεθνής και ομόθρησκος. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Το τραγούδι δεν θέλει να λογοκρίνει τίποτα από 

αυτά που βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του ο τραγουδιστής. Αυτά που επιλέγει να τραγουδήσει ο 

ανώνυμος τραγουδιστής είναι η λεβεντιά και ο μαρτυρικός θάνατος. Η λεβεντιά την ώρα της μάχης. ∆εν τον 

ενδιαφέρει τόσο να δείξει τον εχθρό, όσο να δείξει τον δικό του ήρωα μέσα από τη σύγκρουση: πως, και ψυχικά και 

ηθικά, είναι νικητής ο ήρωάς του, ακόμη και αν ηττάται. Τη λέξη «ελευθερία» επίσης δεν θα τη συναντήσουμε συχνά 

στα τραγούδια. Θα τη συναντήσουμε σε άλλου είδους δημοτικά. Για παράδειγμα, αυτά που έφτιαχνε ο Τσοπανάκος, 

που ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής, Πελοποννήσιος, από την ∆ημητσάνα. Τσοπανάκος ήταν το ψευδώνυμό του, το 

παρατσούκλι του. Υπάρχει ένα πουλί που λέγεται «τσοπανάκος», που τραγουδάει γλυκά και τον είχαν ονομάσει και 

αυτόν Τσοπανάκο. Αυτός ήταν με τα παλικάρια του Νικηταρά στη διάρκεια της Επανάστασης. Είχε βγάλει μερικές 

τάξεις σχολείου, οπότε ήξερε και λίγα για τους αρχαίους Έλληνες· και αυτά τα λίγα που ήξερε, τα είχε βάλει στα 

τραγούδια του, τα οποία τα έλεγε στα παλικάρια στο βουνό. Τα παλικάρια τον προστάτευαν γιατί ήταν πολύ 

αδύνατος, ήταν σκυφτός, ήταν καμπούρης, η υγεία του ήταν πάντα πολύ τραυματισμένη. Τα τραγούδια του τα 

τραγουδάγανε ακόμα και αν δεν καταλαβαίνανε ποιος είναι ο Θεμιστοκλής. Ο Τσοπανάκος πέθανε το 1825, 

δηλαδή δεν την πρόλαβε την ελευθερία.

Νεογράφημα: Συνέβαλαν τα δημοτικά τραγούδια στον φιλελληνισμό;

Παντελής Μπουκάλας: Συνέβαλαν πολύ! Θα πω το εξής σημαντικό: Η πρώτη έκδοση δημοτικών τραγουδιών έγινε 

έξω από την Ελλάδα το 1824-1825, όταν ο νεοελληνιστής Κλωντ Φωριέλ (Claude Fauriel) εξέδωσε στο Παρίσι τα 

τραγούδια που είχε συγκεντρώσει μέχρι τότε. Αρκετά από αυτά του τα είχε δώσει ο Αδαμάντιος Κοραής και τον 

ευχαριστεί στον πρόλογό του. Ήταν τότε ο Κοραής γιατρός στο Παρίσι, (λόγιος, διαφωτιστής, «∆άσκαλος του 

Γένους», όπως λέμε), ο οποίος –παρόλο που δεν αγαπούσε τα δημοτικά τραγούδια– τα συγκέντρωνε. Συγκεκριμένα, 

τα συγκέντρωναν φίλοι του και αυτός τα προωθούσε. Για αυτό αρκετά από αυτά ο Κοραής τα είχε δώσει στον 

Φωριέλ. Η έκδοση αυτή έγινε στο Παρίσι, σε μια εποχή που, εξαιτίας των εμφυλίων πολέμων των Ελλήνων, οι 

φιλέλληνες είχαν αρχίσει να αποστασιοποιούνται και να κάνουν αρνητικές σκέψεις για εμάς, για τους νεότερους 

Έλληνες. Χάρις και στα εκτενέστατα προλεγόμενα του Φωριέλ –ο οποίος, παρεμπιπτόντως, δεν ήρθε ποτέ στην 

Ελλάδα, δεν τα είχε συγκεντρώσει ο ίδιος με αυτοψία εδώ αυτά τα τραγούδια– είπε προς τους λογίους της Ευρώπης, 

και μάλιστα με επιθετικό τόνο: «∆είτε, αυτός ο λαός ξέρει να δημιουργεί τόσο σπουδαία ποίηση! Άρα για να 

δημιουργεί μια τόσο σπουδαία ποίηση, δεν είναι τόσο παρακατιανός, όσο εσείς νομίζετε». Μέχρι τότε οι 

περισσότεροι Ευρωπαίοι λόγιοι πίστευαν ότι οι Νεοέλληνες στέκονται πολύ πιο χαμηλά από τους προγόνους τους 

και είναι περίπου βάρβαροι. «Αν φτιάχνει αυτός ο λαός τέτοια ποίηση, αξίζει να τον βοηθήσετε να κατακτήσει την 

ελευθερία του όχι μόνο εν ονόματι των αρχαίων προγόνων του, αλλά και για τη δική του αξία, την τωρινή αξία!». Το 

είδαν αυτό πολλοί λόγιοι και τα τραγούδια μεταφράστηκαν αμέσως σε τέσσερεις-πέντε κρίσιμες ευρωπαϊκές 

γλώσσες. Στα Γερμανικά, ορισμένα κλέφτικα τα μετέφρασε ο Γκαίτε και άλλα ο Βίλχελμ Μύλλερ (ένας ενθουσιώδης 

φιλέλληνας, σπουδαίος ποιητής, Γερμανός που δυστυχώς πέθανε μικρός στην ηλικία των τριάντα περίπου). 

Μεταφράστηκαν επίσης στα Αγγλικά, στα Ιταλικά, στα Ρωσικά και αναζωπύρωσαν το φιλελληνικό κίνημα. Είδαμε, 

μετά την έκδοση των δημοτικών τραγουδιών, ότι οι όμιλοι των φιλελλήνων άρχισαν να δραστηριοποιούνται πάλι, 

να ξαναφτιάχνουν βάζα με ελληνικές παραστάσεις (για παράδειγμα, με μια νησιώτισσα πάνω), να γίνονται έρανοι. 

Οι ζωγράφοι κινητοποιούνται πάλι. Η γνώμη μου είναι ότι ήταν αρκετά σημαντική η έκδοση αυτή· μαζί με την Έξοδο 

του Μεσολογγίου, που πράγματι έπεισε τους Ευρωπαίους ότι ως λαός αξίζουμε την ελευθερία μας. Αυτά τα δύο 

γεγονότα λειτούργησαν καθοριστικά για την κατάκτηση της ελευθερίας μας και τη δημιουργία του νεοελληνικού 

κράτους. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η συμβολή της έκδοσης των δημοτικών τραγουδιών και την έχουν ήδη 

επισημάνει από παλιά. 

Νεογράφημα: Οι πρωταγωνιστές του 1821 συνέθεταν οι ίδιοι τα δημοτικά τραγούδια; Κατά πόσο ευσταθεί αυτό και 

πώς συνυπάρχει ο ρόλος του πολεμιστή με αυτόν του ποιητή;

Παντελής Μπουκάλας: Χάρις στον Βλαχογιάννη έχουν σωθεί τέσσερα-πέντε δημοτικά τραγούδια που είχε 

φτιάξει ο Μακρυγιάννης. Ξέρουμε επίσης ότι ο Κολοκοτρώνης είχε φτιάξει ένα, επειδή το χρειάστηκε σε μια 

συγκεκριμένη περίσταση, για να εμψυχώσει τα παλικάρια του. Προεπαναστατική περίοδος, ψηλά στα βουνά της 

Πελοποννήσου, Πάσχα, και περνάει το τουρκικό στράτευμα των δύο χιλιάδων στρατιωτών και σέρνει πολλούς 

αιχμαλώτους Έλληνες. Έχει διασωθεί η αφήγηση του ίδιου του Κολοκοτρώνη, ο οποίος παρότρυνε τα παλικάρια 

του πρώτα σε πεζό λόγο και έπειτα έφτιαξε και τραγούδι. Αυτό που έκανε ήταν να πάρει ένα παλαιότερο τραγούδι 

και να το προσαρμόσει στην περίσταση: «Καλά τρώμε και πίνουμε και σιγοτραγουδάμε δεν κάνουμε και ένα καλό 

για την ψυχή μας»; Πράγματι ήταν αποτελεσματική η ομιλία του και το τραγούδι του και σε αυτό συνέβαλε και το 

γεγονός ότι ήταν Πάσχα. Τέλος επιτέθηκαν στους Τούρκους, παρότι ήταν μόλις ογδόντα, και κατάφεραν να 

ελευθερώσουν τους αιχμαλώτους Έλληνες, με μόνο ένα θύμα από την πλευρά των Ελλήνων, συγκεκριμένα έναν 

ξάδελφο του Κολοκοτρώνη. Αυτό ήταν το μοναδικό που χρειάστηκε να φτιάξει ο Κολοκοτρώνης και πράγματι ήταν 

αποτελεσματικό. ∆εν είναι πολλοί οι καπεταναίοι που φτιάχνουν δημοτικά τραγούδια. Κάποιος ακόμα που 

γνωρίζουμε, είναι ο Θεοδωράκης Γρίβας και μάλιστα είναι και ο μόνος που ξέρουμε ότι το κατέγραψε κάποια 

στιγμή, όταν πια ελευθερωθήκαμε. Έτσι πήγε και το έδωσε σε έναν γερμανό καθηγητή στο πανεπιστήμιο Αθηνών, 

γύρω στο 1840-1850, που με τη σειρά του το έδωσε στο γαμπρό του, τον Πάσοβ, ο οποίος το εξέδωσε το 

1860. Ήταν μια αρκετά μεγάλη ανθολογία, γιατί συνάθροισε όλα τα προηγούμενα τραγούδια μαζί με αυτά που 

του έδωσε ο πεθερός του. Με αυτή την έκδοση του Πάσοβ άρχισαν οι έλληνες λόγιοι να σκέφτονται λίγο πιο 

σοβαρά τι σημαίνει δημοτικό τραγούδι.

Νεογράφημα: Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι υπάρχουν τόσο λίγα επίθετα στα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Γενικά η γλώσσα των δημοτικών τραγουδιών είναι η απλούστερη δυνατή. Είναι επινοητική. 

Επινοεί λέξεις, ρήματα, επίθετα, όταν τα χρειάζεται, κυρίως στα μοιρολόγια και στα ερωτικά. Η οικονομία και η 

λιτότητα είναι το κύριο γνώρισμά της. Το ότι κάνει πολύ μικρή χρήση των επιθέτων έχει παρατηρηθεί από έναν 

από τους σπουδαιότερους μελετητές του δημοτικού τραγουδιού, τον Γιάννη Αποστολάκη. Ήταν λόγιος του 

Μεσοπολέμου και ξάδελφος του Νικολάου Πολίτη.

Αλέξης Αλεξίου: Ήταν και καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ένας από τους ιδρυτές του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το1926.

Παντελής Μπουκάλας: Έλεγαν πως ήταν λίγο δύστροπος, εκτιμούσε μόνο την ποίηση του Σολωμού και τα 

δημοτικά τραγούδια· τίποτε άλλο! Ούτε τον Παλαμά τον θεωρούσε σοβαρό ποιητή, αξιόλογο, ούτε τον Καβάφη. 

Ήταν αρκετά της υπερβολής ως προς αυτό. Έχει παρατηρηθεί ότι τα δημοτικά τραγούδια οδηγούν την αφήγησή 

τους με όχημα το ρήμα. Στο ρήμα και το όνομα, σε αυτά τα δύο εστιάζουν· τα επιρρήματα και τα επίθετα 

πλεονάζουν. Ο λαϊκός τραγουδιστής κάνει πράξη αυτό που έλεγε ο Εμπειρίκος σε ένα ποίημά του, για τα επίθετα: 

«θετά παιδιά της μορφώσεως και του διακοσμημένου ψεύδους»· δηλαδή στολίδια της ψευτιάς. Πράγματι, όταν 

μας ζητάνε στις εκθέσεις να προσθέσουμε πολλά φιλολογικά στοιχεία και αρχίζουμε και βάζουμε πολλά επίθετα 

για να μεγαλώσει η έκθεση, τότε αρχίζουμε και ψευτίζουμε.

Νεογράφημα: Πώς συνεχίζεται το ιστορικό δημοτικό τραγούδι μετά την Επανάσταση; 

Παντελής Μπουκάλας: Με την Επανάσταση δεν ελευθερώθηκε όλη η πατρίδα· το ξέρουμε. Μείνανε πολλά 

τμήματά της υπό τον τουρκικό ζυγό. Σε κάποια από τα μέρη αυτά, σχεδόν σε όλα τα μέρη αυτά, το δημοτικό 

τραγούδι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνεχίστηκε. Βλέπουμε στην Ήπειρο το παράπονο του δημοτικού 

τραγουδιού, που η Ήπειρος δεν συμπεριελήφθη στην ελεύθερη Ελλάδα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις στην Κρήτη 

που συνεχίζεται η παραγωγή δημοτικών τραγουδιών. Είναι τα λεγόμενα «ηρωικά άσματα», τα οποία ιστορούν τις 

αλλεπάλληλες επαναστάσεις, εξεγέρσεις του κρητικού πληθυσμού εναντίον των κατακτητών τους. Σιγά σιγά στην 

Κρήτη αρχίζει να εμφανίζεται ο επώνυμος τραγουδιστής. Τα κρητικά τραγούδια –που λέγονται και «ρίμες»– είναι 

εκτενέστατα, δεν είναι σύντομα, όπως είναι τα περισσότερα κλέφτικα. Άρα, εκεί αρχίζουμε να υποθέτουμε πως 

υπάρχει κάποιος προσωπικός τραγουδιστής, ποιητής, δημιουργός, στιχουργός, όπως και τον πούμε, ο οποίος 

χρησιμοποιεί πια και χαρτί, δηλαδή γράφει κιόλας. Γιατί δεν είναι εύκολο να φτιάξεις τριακόσιους στίχους χωρίς 

χαρτί, σε μία εποχή που ο προφορικός πολιτισμός αρχίζει πια να υποχωρεί. Και στον εικοστό αιώνα υπάρχουν 

δημοτικά. Καταρχάς τα λεγόμενα «ληστρικά» τραγούδια, που εξυμνούσαν παλικαριές των ληστών. Οι ληστές τι ήταν; 

Κάποιοι από τους προηγούμενους αρματολούς και τους κλέφτες, τους πολεμιστές του ‘21, που δεν βρήκαν τρόπο 

να βιοποριστούν (ίσως διότι δεν τους έδωσαν τους αγρούς που τους είχαν υποσχεθεί, για να τους καλλιεργήσουν). 

Θα έχετε ακούσει του Νταβέλη ή την Μαρία την Πενταγιώτισσα. Το «και στης Μαρίας την ποδιά σφάζονται 

παλικάρια» είναι ληστρικό τραγούδι. Η Μαρία Πενταγιώτισσα ήταν η πρώτη Ελληνίδα που τόλμησε να μπει στην 

Εκκλησία χωρίς μαντίλα. Καταλαβαίνετε πώς την αντιμετωπίσανε στη γενιά της…

Νεογράφημα: Στις ισλαμικές χώρες δεν έχει γίνει ακόμα αυτό.

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν έχει γίνει ακόμα, ναι, γιατί ο Ισλαμισμός έχει πέντε αιώνες καθυστέρηση από τον 

Χριστιανισμό.

Νεογράφημα: Και στις σλαβικές…

Παντελής Μπουκάλας: Και στις σλαβικές, ναι. Και στα χωριά μας επίσης. Τα ληστρικά τραγούδια, λοιπόν, 

βασίστηκαν στα παλαιότερα κλέφτικα και προσάρμοσαν τα ονόματα, τις πράξεις, τα επεισόδια, τον ήρωα. 

Φτιάχτηκαν, επίσης, κάποια για τον θάνατο του Παύλου Μελά. Φτιάχτηκαν κάποια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 

και, κυρίως, με τη Μικρασιατική Καταστροφή, που ήταν κυρίως μοιρολόγια Μανιάτικα. Την εποχή που όλος ο 

υπόλοιπος λαός πίστευε στον Βενιζέλο σαν θεό, οι Μανιάτισσες κλαίγαν τα παλικάρια τους και καταριόταν τον 

Βενιζέλο, γιατί χάναν τα παιδιά τους στον πόλεμο. Το αίσθημα της μάνας δεν λογοκρίνεται εύκολα. Στη διάρκεια 

της γερμανικής Κατοχής, έχουμε μία αναζωπύρωση του δημοτικού τραγουδιού στα βουνά. Ο βίος των εξεγερμένων 

εναντίον των Γερμανών έχει την παραλληλία του με τον βίο των κλεφτών και, εκτός από τα καινούργια τραγούδια 

που φτιάχνονται, ξανατραγουδιούνται τα παλιά κλέφτικα. Φτιάχτηκαν, επίσης, τραγούδια της Κατοχής, που έχουν 

καταγραφεί και έχουν εκδοθεί. Όπως φτιάχτηκαν τραγούδια σατιρικά για το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της 

Κατοχής –το πρώτο ήταν η έλλειψη της ελευθερίας– την πείνα, δηλαδή, που σε πολλά σημεία έφτασε σε επίπεδα 

πείνας του πολιορκημένου Μεσολογγίου. Υπάρχουν, λοιπόν, χαριτωμένα, σατιρικά δημοτικά, που φτιάχτηκαν στη 

Νάξο, στην Κάρπαθο, γενικά στα νησιά του Αιγαίου, που περάσαν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και ανακούφιζαν 

τον πόνο τους και τον καημό τους με σατιρικούς στίχους για την πείνα. Έχουν εκδοθεί ένα-δύο βιβλία, που 

περιέχουν τα τραγούδια των επόμενων από την Επανάσταση του ’21 εθνικών αγώνων. Είχαν εκδοθεί και τα 

δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες στα βουνά της Αλβανίας. 

Εδώ κάτι ακόμα να προσθέσω, που είναι εξαιρετικό και είναι και σπανιότατο: δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες 

πολεμιστές του ‘40 φτιάχθηκαν και από τους Αλβανούς, στην αλβανική γλώσσα και όχι σε δεκαπεντασύλλαβο, 

γιατί τα δημοτικά των Αλβανών και άλλων Βαλκανικών χωρών είναι οκτασύλλαβα και όχι δεκαπεντασύλλαβα. Οι 

Αλβανοί είχαν ξαναφτιάξει δημοτικά για να τιμήσουν τον αγώνα των Ελλήνων, πάλι στη δική τους γλώσσα, το 

1821. Υπάρχουν τραγούδια για το Μεσολόγγι, για τον Μπότσαρη, για τον Κανάρη, για την καταστροφή της Χίου. 

Είναι σπάνιο ένας λαός να τραγουδάει στη δική του γλώσσα, τα τραγούδια του διπλανού του, με τον οποίο μάλιστα 

δεν έχει ιδιαίτερα φιλική σχέση…

Νεογράφημα: Πώς νιώθετε τη σχέση του σημερινού Έλληνα με το δημοτικό τραγούδι; Εκτιμά και αντιλαμβάνεται 

την αξία του; 

Παντελής Μπουκάλας: Κάποιο κομμάτι του κόσμου την αντιλαμβάνεται, γιατί την έχει ζήσει· γιατί δεν μπορεί να 

νιώσει το πανηγύρι του και τον γάμο του, χωρίς να χορέψει δημοτικά τραγούδια. Μπορεί να αρχίσει με ζεϊμπέκικα, 

αλλά θα καταλήξει με δημοτικά. Ένα άλλο κομμάτι, οι νεότερες γενιές, προφανώς και βρίσκονται μακριά. Υπήρξε 

και ένα κακό που συνέβη εις βάρος των δημοτικών τραγουδιών: Η παρεμβολή της Χούντας, η οποία μαγάρισε το 

δημοτικό τραγούδι με κάποια ψευτοτράγουδα που έφτιαξε τότε, που υμνούσαν τους συνταγματάρχες. Και έτσι 

πολύς κόσμος, πάρα πολύς, ένιωσε μία αποστροφή προς το δημοτικό· την ίδια αποστροφή που ένιωσε και προς 

τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, επειδή και αυτός υπέστη καπήλευση από την Χούντα. Εκείνο που έχω δει γυρνώντας 

σε πολλά μέρη της Ελλάδας, εξαιτίας των βιβλίων που έχω βγάλει για το δημοτικό, είναι ότι υπάρχουν νέες γενιές 

που έχουν μάθει τα μουσικά όργανα στα μουσικά γυμνάσια και τα λύκεια και τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρουν 

να τραγουδάνε πια και να παίζουν όλο και πιο δύσκολα όργανα, όλο και πιο απωθημένα μέχρι και ασκομαντούρα!

Νεογράφημα: Πως το είπατε;

Παντελής Μπουκάλας: «Ασκομαντούρα», είναι χιώτικη, νησιώτικη λέξη. Βλέπω, λοιπόν τις νέες γενιές, τα νέα 

συγκροτήματα, τις νέες μουσικές παρέες, που βγάζουν δίσκους τραγουδώντας δημοτικά. Λίγο πειραγμένα, 

βεβαίως, μα δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Υπάρχουν οι Thrax Punks, που παίζουν θρακιώτικα, οι Villagers που 

παίζουν ηπειρώτικα, οι Χαΐνηδες που τραγουδάν κρητικά. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και εμφανίζονται όλο και 

νεότεροι. ∆εν ντρέπονται, έχει αποενοχοποιηθεί η σχέση με το δημοτικό τραγούδι, δεν θεωρείται κάτι το... 

«βλάχικο», όπως λέγανε, το απολίτιστο ή το μισοπολιτισμένο. Πρέπει να τα αγαπάμε χωρίς να τα υποτιμάμε.

Νεογράφημα: Πότε και πώς ξεκινήσατε την ενασχόληση σας με τα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Όταν γεννήθηκα! Το πρώτο μου γραπτό, όμως, για τα δημοτικά τραγούδια είναι του 

1992, δηλαδή πριν από τριάντα χρόνια. Όταν πάντως ξεκίνησα να γράφω αυτήν τη σειρά για το δημοτικό 

τραγούδι, δεν ήμουν καθόλου έτοιμος… ∆εν υποψιαζόμουνα ότι, όταν τελειώσει, θα είναι δέκα τόμοι τουλάχιστον. 

Κάθε φορά που το λέω τρομάζω, γιατί είναι ένας τεράστιος κόπος αλλά και μία τεράστια απόλαυση! Οπότε, όσο 

ζω, το συνεχίζω. Έχει τριάντα χρόνια τουλάχιστον αυτή η γραπτή σχέση, γιατί στο προφορικό επίπεδο υπήρχε 

σχέση και από πριν· έγινε γραπτή εδώ και τριάντα χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα έγραφα σε εφημερίδες και 

περιοδικά ή μιλούσα σε συνέδρια για το δημοτικό τραγούδι. Κάποια στιγμή αποφάσισα να τα βάλω κάτω. Ξεκίνησα 

για έναν-δύο τόμους και αυγατίσαμε στη διαδρομή. Φέτος θα βγει ένα δίτομο, μάλλον, έργο μου για τα δημοτικά 

τραγούδια, η διδακτορική μου διατριβή.

Νεογράφημα: Σε ποιο πανεπιστήμιο την κάνατε;

Παντελής Μπουκάλας: Στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Νεογράφημα: Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο δημοτικό τραγούδι;

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν μπορώ να πω ένα, θα πω δύο: «Το μοιρολόι της Τούρκισας», που ανέφερα και 

προηγουμένως, και το «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα», για τη δική του ασύλληπτη δύναμη· θα το έχετε ακούσει 

τραγουδημένο. Επειδή δεν είχε σωθεί η μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού, έχει τραγουδηθεί με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους· όλοι καλοί είναι! 

Νεογράφημα: Είστε ποιητής, ερευνητής, δημοσιογράφος, μεταφραστής. Αν, όμως, έπρεπε έναν μόνο τίτλο να 

βάλετε δίπλα στο όνομα σας ποια από όλες αυτές τις ιδιότητες θα επιλέγατε; 

Παντελής Μπουκάλας: Γραφιάς, που τα πιάνει όλα. Ή... αποτυχημένος οδοντίατρος! 

Νεογράφημα: Γιατί επιλέξατε την Οδοντιατρική; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν τη διάλεξα, με διάλεξε. Είχα περάσει στην Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης, αλλά 

κατέβηκα στην Αθήνα. Ήταν δύσκολο να μείνω και οικονομικά και ερωτικά.

Νεογράφημα: Τι σας οδήγησε στη γραφή; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν ξέρω. Στην τρίτη γυμνασίου έγραφα στιχάκια Μ’ άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω. Η 

γραφή ξεκινά από το διάβασμα. Εάν δεν διαβάσεις, δεν θα σου ‘ρθει η γραφή· εκτός και αν συναντήσεις τις 

Μούσες, όπως ο Ησίοδος στα βουνά, τότε που η Μούσα ήταν αγροδίαιτος. Ο Ησίοδος συνάντησε τις Μούσες 

βοσκώντας τα πρόβατα του στον Ελικώνα, ο Αισχύλος συνάντησε τον ∆ιόνυσο σε ένα αμπέλι έξω από την Αθηνά, 

αλλά αυτά, δυστυχώς, σταματήσανε!

 Αλέξης Αλεξίου: Λέω στα παιδιά πως όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, θέλουν και να παίξουν· πως όσοι αγαπούν 

το μπάσκετ και βλέπουν μια πορτοκαλί μπάλα, θέλουν να την πάρουν και να τη σουτάρουν στο καλάθι. Έτσι και 

όσοι αγαπούν το διάβασμα, θέλουν κάποια στιγμή να γράψουν κιόλας κάτι. 

Παντελής Μπουκάλας: Κι εγώ αγαπούσα το ποδόσφαιρο, αλλά τραυματίστηκα νωρίς και δεν μπόρεσα να 

συνεχίσω… Ξέρουμε πως πολλοί ποιητές γράφουν την ώρα που διαβάζουν ή λίγο μετά. Ο κατεξοχήν ποιητής που 

ξέρουμε ότι έγραφε καθώς διάβαζε, ήταν ο Καβάφης. Στον «Καισαρίωνα» βλέπουμε πως δημιουργεί τα ποιήματά 

του, συχνά ξεσκονίζοντας τον Πλούταρχο. Συμβαίνει και με άλλους ποιητές: Όταν βλέπεις τη σύλληψη ενός 

βαθύτατου νοήματος με πέντε λέξεις ή μιας όμορφης ιδέας, μπαίνεις στον πειρασμό, γίνεσαι μιμητής και καμία 

φορά γράφεις και καλό ποίημα. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουκάλα!

Παντελής Μπουκάλας: Εγώ σας ευχαριστώ! Έχω μεγάλη χαρά, κάθε φορά που μιλώ με παιδιά σε σχολεία.

Ν
ΕΟ

Μ
Α

ΡΤ
Υ

ΡΕ
Σ



Το μάθημα της Λογοτεχνίας στο τμήμα Β2 συνδέθηκε με την επέτειο των διακοσίων ετών από την έναρξη της 

ελληνικής Επανάστασης μέσω των ποιημάτων του Σολωμού και του Κάλβου, αλλά και μέσω των δημοτικών 

τραγουδιών. Μελετήσαμε το ύφος, την ποίηση, τον κόσμο τους και, για να ολοκληρώσουμε την προσέγγισή μας, 

καλέσαμε τον Παντελή Μπουκάλα σε μια διαδικτυακή συνέντευξη, που με ιδιαίτερη χαρά μάς έδωσε στις 14 

Απριλίου. Ο Παντελής Μπουκάλας, πέρα από αρθρογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή», βιβλιοκριτικός, 

μεταφραστής αρχαίων ελληνικών κειμένων, επιμελητής λογοτεχνικών εκδόσεων και σημαντικός ποιητής, είναι  

ενδελεχής ερευνητής και γνώστης των δημοτικών τραγουδιών. Έχει ήδη εκδώσει τρία πολυσέλιδα δοκίμια για 

το δημοτικό τραγούδι (Α΄  «Όταν το ρήμα γίνεται όνομα: Η “αγαπώ” και το σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των 

δημοτικών», Β΄ «Το αίμα της αγάπης: Ο πόθος και ο φόνος στη δημοτική ποίηση», Γ’ «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα: Το 

ταξίδι του φιλιού και ο έρωτας σαν υπερβολή») και αναμένονται πολλά ακόμη. 

Η συνέντευξη είναι η μεγαλύτερη σε έκταση που παραχωρήθηκε στο «Νεογράφημα», στα επτά χρόνια της 

κυκλοφορίας του, και επεκτάθηκε σε πολλά ακόμη θέματα, πέρα από τα δημοτικά τραγούδια του ’21. Κατά τη 

διάρκειά της γεννήθηκαν αυθόρμητες ερωτήσεις και δόθηκαν απρόσμενες απαντήσεις. Προσπαθήσαμε, 

απομαγνητοφωνώντας τη συνέντευξη, να μην της στερήσουμε την πολύτιμη προφορικότητά της. Μάθαμε από τη 

συνέντευξη και ταυτόχρονα την απολαύσαμε. Σας προσκαλούμε να την απολαύσετε κι εσείς!

Νεογράφημα: Καλησπέρα σας κύριε Μπουκάλα! Είμαστε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος 

της Λογοτεχνίας διδαχθήκαμε τα δημοτικά τραγούδια και τον κόσμο τους. Από το σχολικό βιβλίο μας είδαμε 

δύο δημοτικά με απόσταση περίπου χιλίων ετών το ένα από το άλλο: το ακριτικό «Ο θάνατος του ∆ιγενή» και το 

κλέφτικο «Του Βασίλη».

Παντελής Μπουκάλας: Να διακόψω, αν μου επιτρέπετε. Θυμάται κάποιο από τα παιδιά πώς τελειώνει το 

τραγούδι «Του Βασίλη» («Βασίλη κάτσε φρόνιμα να γίνεις νοικοκύρης» και αυτός λέει: «δεν θα κάτσω φρόνιμα 

να γίνω νοικοκύρης να γίνω σκλάβος των Τούρκων»); Μετά τι λέει;

Αθανασία Μπαλάση: Λέει: «… να γίνω σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και στο τέλος, τον 

καλωσορίζουν τα βουνά «καλώς το παλικάρι».

Παντελής Μπουκάλας: Μπράβο! Αυτό ήθελα να μάθω, γιατί έτσι είναι το αυθεντικό τραγούδι «να γίνω 

σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και εννοεί κοπέλι στους προκρίτους, δηλαδή στους Έλληνες, 

όμως το τραγούδι υπέστη πολύ νωρίς μια, ας την πούμε έτσι, «εθνικού τύπου» λογοκρισία. Το 1852 έγινε «να 

γίνω σκλάβος των Τούρκων» και πάλι «κοπέλι των Τούρκων». Αποσβέστηκαν, δηλαδή, οι πρόκριτοι, για να μην 

φαίνεται ότι ο κλέφτης είχε διπλό μέτωπο. Αυτή είναι μία μόνο από τις πολλές εκδοχές, δυστυχώς, που 

νόθευσαν τα τραγούδια μας. Κυρίως τα κλέφτικα είναι αυτά που υπέστησαν περισσότερο τις νοθεύσεις, γιατί 

είναι και τα πιο κρίσιμα.

Αλέξης Αλεξίου: Όταν ήμασταν εμείς στο Γυμνάσιο, νομίζαμε ότι το «Μαύρ’ είν’ η νύχτα στα βουνά» είναι 

γνήσιο κλέφτικο.

Παντελής Μπουκάλας: Όλες οι προηγούμενες γενιές, όπως και η δική μου, είχαμε μάθει ότι το «Μάνα σου 

λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω, / θα πάρω το τουφέκι μου να πα να γίνω κλέφτης» είναι αυθεντικό 

κλέφτικο. ∆εν είναι όμως αυθεντικό κλέφτικο. Ξέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός του. Είναι ο Παύλος Λάμπρος, 

ο πατέρας του Σπυρίδωνος Λάμπρου. Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν εξέδωσε ο Νικόλαος Πολίτης το 1914 τις 

«Εκλογές από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού», ο Καβάφης, που αγαπούσε ιδιαίτερα τα δημοτικά και είχε μια 

από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες με συλλογές δημοτικών, είχε παρουσιάσει την έκδοση του Πολίτη σε 

εφημερίδα της Αλεξάνδρειας με θαυμασμό. Η παρουσίαση ομολογούσε την έκπληξή του: «Εγώ που πίστευα τόσα 

χρόνια ότι είναι ακραιφνώς δημοτικό και ωραίο ποίημα, μαθαίνω τώρα από τον Νικόλαο Πολίτη ότι είναι 

δημιούργημα ενός συγκεκριμένου λόγιου, είναι δημιούργημα γραφείου, δηλαδή». Παραμένει, πάντως, καλό 

τραγούδι, καλό ποίημα μάλλον. Έχουν περάσει από το 1914 τόσα χρόνια, πάνω από αιώνας, και ακόμα 

εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αυθεντικό δημοτικό. Ο Πολίτης έκανε την εξής 

παρατήρηση: Ο λαϊκός τραγουδιστής, ο λαός δηλαδή, δεν ξέρει το ρήμα «δουλεύω» με την έννοια είμαι 

υπόδουλος. Στο τραγούδι «Μάνα σου λέω δεν μπορώ στους Τούρκους να δουλεύω», το «δουλεύω» έχει τη 

σημασία «είμαι σκλάβος». Ο λαός το «δουλεύω» το ξέρει μόνο με τη σημασία «εργάζομαι». Άρα το τραγούδι δεν 

μπορεί να είναι λαϊκό. Έχει κι άλλα στοιχεία με τα οποία αποδείκνυε ότι δεν ήταν λαϊκό δημιούργημα. Γενικά η 

γλώσσα του λογίου από τη λαϊκή γλώσσα είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.

Νεογράφημα: Πόσο ιστορικά είναι τα δημοτικά τραγούδια; Ποια είναι η σχέση του δημοτικού τραγουδιού με την 

Ιστορία; Είναι μια αξιόπιστη πηγή ή δεν μπορούμε να βασιστούμε σ’ αυτήν; 

Παντελής Μπουκάλας: Να μιλήσουμε για όλο το εύρος των δημοτικών, δηλαδή για μια χιλιετία, ή να 

αναφερθούμε συγκεκριμένα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης;

Νεογράφημα: Πιο συγκεκριμένα στα τραγούδια της Επανάστασης.

Παντελής Μπουκάλας: Περισσότερο από το να είναι πληροφορητές τα τραγούδια για συγκεκριμένες μάχες, 

είναι πληροφορητές για τη νοοτροπία των προγόνων μας, για τα αισθήματά τους, για τα ήθη τους· δηλαδή, 

μάρτυρες νοοτροπίας περισσότερο. Είναι όμως και μάρτυρες για τη γλώσσα του λαού, είναι και μάρτυρες για τη 

στάση που είχαν απέναντι στο θρησκευτικό φαινόμενο ή στην Εκκλησία. Αυτό, για παράδειγμα, για το οποίο και 

σήμερα παραπονούνται οι ιερείς της εκκλησίας, να μην μιλάμε στην ώρα της Λειτουργίας, το έχουν πει τα δημοτικά 

τραγούδια εδώ και δύο, τρεις ή και περισσότερους αιώνες, γιατί η συμπεριφορά μας ήταν ακριβώς η ίδια. ∆ηλαδή, 

πολύ συχνά μετατρέπουμε τη χριστιανική εκκλησία σε εκκλησία του ∆ήμου. Νομίζω ότι έτσι κερδίζει και η 

Εκκλησία, κερδίζουμε κι εμείς.

Να μείνουμε στα τραγούδια της Επανάστασης. Το τραγούδι για τον θάνατο του ∆ιάκου, για παράδειγμα, 

δημιουργήθηκε δύο ή τρεις ή τέσσερεις το πολύ μήνες μετά το μαρτυρικό θάνατο του ∆ιάκου και διασώζει 

χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες τις ξέρουμε και από άλλες πηγές, προφορικές και γραπτές, από συμπολεμιστές 

του ∆ιάκου που κατάφεραν να διασωθούν. Ξέρουμε ότι αυτό που αναφέρει το τραγούδι (ότι, όταν του έγινε η 

πρόταση να γίνει Τούρκος και να σωθεί και ν’ αποκτήσει και αξιώματα, ο ∆ιάκος έστριψε το μουστάκι του) είναι 

μία πληροφορία περισσότερο λυρική παρά ιστορική. Και όμως την επιβεβαιώνουν γραπτές πηγές, γιατί την έχουμε 

και σε πολλά άλλα δημοτικά τραγούδια: Το στρίψιμο του μουστακιού είναι εκδήλωση λεβεντιάς, όταν είναι 

πολιορκημένος ο πολεμιστής. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι ο πατέρας του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο Ανδρίτσος, 

όταν βρέθηκε σε μία περίσταση πολιορκημένος σε μοναστήρι από τους Τούρκους και του είπαν να παραδοθεί, 

έστριψε το μουστάκι του. Ακόμη και ο αριθμός των 18.000 που λέει ότι ήταν ο στρατός των Τούρκων, ήταν 

πράγματι 18.000 ή περίπου 18.000. ∆εν απομακρύνεται από την ιστορική αλήθεια το δημοτικό τραγούδι της 

Επανάστασης, γιατί δημιουργείται πολύ κοντά στο γεγονός και διασώζει τις κρισιμότερες πτυχές, τα κρισιμότερα 

σημεία. Αυτά που θέλει να διασώσει το τραγούδι είναι πάντα η λεβεντιά, η καρτερία με την οποία αποδέχεται τον 

θάνατό του ο θνήσκων πολεμιστής ή ο θρήνος της μάνας του, όπως στην περίπτωση του Οδυσσέα Ανδρούτσου, 

που έχουμε έναν θάνατο που ατιμάζει τον Ανδρούτσο. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Ανδρούτσος αναγνωρίστηκε 

ως εθνικός ήρωας το 1862. Το τραγούδι έχει ηρωίδα τη μάνα του. Η μάνα του λέει ότι «σε έφαγε η Βουλή και 

οι καλαμαράδες». Η μάνα του παρουσιάζεται όπως την πλάθει ο λαός. Ο λαός παίρνει το μέρος του Ανδρούτσου. 

Ας πούμε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη, για να πάμε και αλλού. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές του τραγουδιού 

του τέλους του Καραϊσκάκη. Το πληρέστερο είναι το ηρωϊκό τραγούδι, και ταυτόχρονα μοιρολόϊ, που έφτιαξε ο 

Μακρυγιάννης γι’ αυτόν. Και είναι χαρακτηριστικό –για να γυρίσουμε και στην ερώτηση αν το τραγούδι έχει μέσα 

του ιστορική πληροφορία– ότι όσα λέει ο Μακρυγιάννης ως αυτόπτης μάρτυρας και συμπολεμιστής στην κρίσιμη 

στιγμή του Καραϊσκάκη, όσα λέει στα Απομνημονεύματά του, τα επαναλαμβάνει έμμετρα στο τραγούδι που 

έφτιαξε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη. Για το πώς ξεκίνησε η μικρή αψιμαχία που ανάγκασε τον Καραϊσκάκη να 

σηκωθεί από το κρεβάτι. Κι όταν λέμε για κρεβάτι –ουσιαστικά, κατάχαμα θα ήταν– θα του είχαν απλώσει δύο ή 

τρία ρούχα για να ξαπλώσει· στον πόλεμο βρισκότανε… Όμως οι Τούρκοι τους περίμεναν και τους χτύπησαν. 

Ήρθαν ακόμη περισσότεροι Τούρκοι και η μικρή αψιμαχία έγινε μάχη. Αναγκάστηκε ο Καραϊσκάκης να σηκωθεί, 

να φωνάξει τον ιπποκόμο του να φέρει το άλογό του. Όλα αυτά τα περιγράφει, τα ιστορεί, ο Μακρυγιάννης στο 

τραγούδι του αυτό, ακριβώς όπως τα ιστορεί και στα Απομνημονεύματά του. Να στηριχτούμε μόνο στο τραγούδι 

για την επιστήμη της Ιστορίας, δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε και άλλες μαρτυρίες. Υπάρχει μία παραλλαγή του 

δημοτικού τραγουδιού (θεσσαλική παραλλαγή), που ρίχνει το φταίξιμο για τον σκοτωμό του Καραϊσκάκη στην 

ελληνική πλευρά –γιατί ακόμη δεν ξέρουμε ποιος σκότωσε τον Καραϊσκάκη. Η επίσημη ιστοριογραφία λέει ότι 

σκοτώθηκε από τους Τούρκους, όμως ήδη από εκείνη τη στιγμή έχουν σωθεί μαρτυρίες –πέρα από το τραγούδι 

που λέω– συμπολεμιστών του Καραϊσκάκη αλλά και του Κασομούλη κάποια λόγια, που αφήνουν το περιθώριο να 

σκεφτούμε ότι ο θάνατός του ίσως και να ήταν προϊόν παγίδας, σκευωρίας εις βάρος του. Σε λίγο καιρό 

κυκλοφορεί και ένα σχετικό βιβλίο μου για τον Καραϊσκάκη.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια θα ήταν ωφέλιμο να τροποποιηθούν με κάποιον τρόπο έτσι 

ώστε να είναι ευκολότερα προσεγγίσιμα στα παιδιά ή να εκμοντερνιστούν, ίσως, στον λόγο;

Παντελής Μπουκάλας: Όχι. Όσα τραγούδια επιζήσουν, θα επιζήσουν έτσι όπως είναι, έτσι όπως μας έχουν 

παραδοθεί. Τώρα, εμείς τα περισσότερα τραγούδια τα ξέρουμε γραπτά. ∆εν τα ξέρουμε τραγουδημένα και αυτό 

είναι ένα πρόβλημα, ότι για τα περισσότερα τραγούδια δεν έχει σωθεί η μουσική τους, γιατί κατέγραφαν τα λόγια 

μόνο. ∆εν κατέγραφαν τη μουσική, δεν ήξεραν να την καταγράψουν, δεν ήταν αυτό το αίτημα της εποχής. Το 

αίτημα της εποχής, έτσι όπως το έθεσε ο ίδιος ο ∆ιονύσιος Σολωμός στους γνώριμούς του (στους μαθητές του, 

στους αδερφούς Τυπάλδους, στον Λασκαράτο) ήταν το εξής: «Πηγαίνετε στον λαό και συγκεντρώστε ελληνικά 

τραγούδια πριν χαθούνε». Γιατί την είχε αυτή την αγωνία ο Σολωμός· έβλεπε ότι ο προφορικός πολιτισμός θα 

αρχίσει να χάνεται, να σβήνει. Είχε αρχίσει ήδη ο πολιτισμός της εγγραματοσύνης, δηλαδή, ο πολιτισμός του 

χαρτιού όχι της ακοής. Τη μουσική δεν μπορούσαν να την καταγράψουν. ∆εν ξέρανε τη σημειογραφία οι 

δάσκαλοι, οι λαογράφοι. Μπήκαμε στον 20ο αιώνα πια για να αρχίσει σε κάποια τραγούδια η καταγραφή τους, 

όταν είχαμε πλέον στη διάθεσή μας και τα μηχανικά μέσα.

Όχι, δεν χρειάζεται να τα εκμοντερνίσουμε, να τα “καθαρίσουμε” γλωσσικά, για παράδειγμα. Ο οποιοσδήποτε 

γλωσσικός καθαρισμός ήταν να γίνει, έγινε από την αρχή. Κάποιοι από τους συλλογείς δημοτικών τραγουδιών 

είχαν την άστοχη ιδέα να τα “καθαρίσουν” γλωσσικά. Να πετάξουν κάποιες τούρκικες ή αρβανίτικες λέξεις. Αυτή 

η νόθευση μάς δίνει λανθασμένες πληροφορίες για το πώς μιλούσαν οι πρόγονοί μας, για το ποιο ήταν το εύρος 

της γλώσσας τους, η ποικιλία της, η ικανότητά της να αντλεί ξένες λέξεις και να τις ιδιοποιείται. Κάθε γλώσσα που 

μπορεί να δανειστεί, είναι πολύ δυνατή γλώσσα. Η γλώσσα που δεν μπορεί να δανειστεί, είναι αδύναμη γλώσσα. 

Η ελληνική δανείζεται από την πρώτη στιγμή που υπήρξε, από την αρχαιότητα –και το παραδέχονταν και οι ίδιοι οι 

αρχαίοι. Ο Πλάτωνας έλεγε πως ό,τι δανειζόμαστε οι Έλληνες το κάνουμε καλύτερο. Μερικές φορές ναι, όχι 

πάντα.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια περιέχουν υψηλή ποίηση;

Παντελής Μπουκάλας: ∆ύσκολα θα λέγαμε ότι όλα τα δημοτικά τραγούδια είναι υψηλή ποίηση. Μην το 

παραβλέπουμε αυτό. Ακόμη και στο έργο του ίδιου ποιητή, του ίδιου μεγάλου ποιητή, θα βρούμε υποδεέστερα 

ποιήματα. Στη μεγάλη έκταση του Παλαμά, στη μεγάλη έκταση του Ρίτσου θα βρούμε και υποδεέστερα ποιήματα. 

Το αναγνωρίζουνε και οι ίδιοι οι ποιητές. Το ξέρουνε, αλλά χρειάζονται και τα υποδεέστερα για να προχωρήσουν 

παραπέρα. Η ποίηση υπάρχει και με τους λεγόμενους «ελάσσονες» ποιητές. ∆εν μπορεί να υπάρχει μόνο με τους 

μείζονες. Καμία γλώσσα δεν έφτιαξε μόνο μείζονες ποιητές και κανένας ποιητής δεν έφτιαξε μόνο μείζονα έργα. 

Βγάζουμε έξω μόνο τον Όμηρο, τον ∆άντη και τον Σαίξπηρ. Όλοι οι άλλοι έχουν και ατυχή ποιήματα ή στίχους 

ατυχείς. 

Αυτά τα δημοτικά τραγούδια που σώθηκαν, που ζούνε ακόμα –έστω μέσα από το χαρτί– πιστεύω ότι είναι και τα 

εντελέστερα, τα τελειότερα από τη λογοτεχνική σκοπιά, την ποιητική σκοπιά. Μην φοβόμαστε να αποκαλούμε τα 

δημοτικά τραγούδια «ποιήματα», γιατί περάσανε αρκετές γενιές που τα υποτιμούσαν, τα θεωρούσαν απλώς 

τραγούδια. Ως τραγούδια πλάστηκαν και μάλιστα με την τριπλή τους σημασία: δηλαδή, ήτανε λόγος, μέλος και 

χορός. Τα περισσότερα χορεύονταν. Αν εξαιρέσουμε τα μοιρολόγια και τα τραγούδια της ταύλας, όλα τα άλλα 

τραγούδια χορεύονταν και αυτό το επεσήμαναν οι περιηγητές ήδη από τους προεπαναστατικούς αιώνες: ότι οι 

Έλληνες φτιάχνουν τραγούδια για κάθε περίσταση και χορεύουν σε κάθε περίσταση. Και θλιμμένοι που ήταν 

–στην Τουρκοκρατία ζούσαν– εκμεταλλεύονταν κάθε περίσταση: μία γιορτή, έναν γάμο, μία βάπτιση, για να 

αναζητήσουν στο δημοτικό τραγούδι μία παρηγοριά. 

Ο λαϊκός τραγουδιστής είναι φιλοσοφημένος. Λέει ας πούμε: «Και τα τραγούδια λόγια είναι, ψάχνουν να 

βγάλουν το κακό, πάσχουν να βγάλουν το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει». Εδώ ο Καβάφης μας έχει πει: «Εις σε 

προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως, που κάπως ξέρεις από φάρμακα». Η παλαιότερη σχολή, η Σχολή του Θεόκριτου, 

του βουκολικού ποιητή, υποστηρίζει ότι η ποίηση είναι το απόλυτο φάρμακο. Όσο περνούν οι αιώνες, οι ποιητές 

γίνονται λιγότερο ενθουσιώδεις, λιγότερο σίγουροι για την αξία της ποίησης σαν γιατρικού. Αυτό που βλέπουμε 

από τον υψηλά στοχαστικό ποιητή, τον Καβάφη, ότι λίγο ξέρει η ποίηση και λίγο, και για λίγο, μπορεί να μας 

παρηγορήσει, ο λαϊκός ποιητής, με το ένστικτό του περισσότερο, το καταλαβαίνει: ότι το τραγούδι προσπαθεί, 

ψάχνει να βγάλει το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει. Παρ΄ όλα αυτά συνεχίζει να τραγουδάει, γιατί δεν έχει άλλον 

τρόπο. Τραγουδάει και τον καημό του και βλέπουμε από τις πολλές κατηγορίες την δημοτικών τραγουδιών ότι δεν 

υπάρχει καμία πτυχή του κοινωνικού βίου ή του προσωπικού ή του εθνικού βίου, που να μην έχει καλύψει οι λαϊκός 

τραγουδιστής, «η λαϊκή μούσα» όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε.

Νεογράφημα: Τα δημοτικά τραγούδια έχουν αίσθηση της έννοιας της πατρίδας;

Παντελής Μπουκάλας: Της έννοιας της πατρίδας... Αυτή θα την αναζητήσουμε βεβαίως στα ακριτικά τραγούδια 

καταρχάς και ύστερα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης αλλά και στα τραγούδια που συνεχίστηκαν 

να γράφονται μετά την Επανάσταση. Τη λέξη «πατρίδα» δεν θα τη συναντήσουμε στα ακριτικά. Θα συναντήσουμε 

τον πόλεμο του Ακρίτα εναντίον των Σαρακηνών. Είναι οι προσωπικές παλικαριές περισσότερο. Ο ∆ιγενής όμως 

έχει ένα χαρακτηριστικό σπάνιο. Είναι γιος Σαρακινού, ο οποίος είναι ο εχθρός μας, και Βυζαντινής πριγκιποπούλας. 

Αυτό είναι ένα εξαιρετικό γνώρισμα, πώς ο λαϊκός τραγουδιστής αποφασίζει να πλάσει τον κατεξοχήν ήρωά του. 

Ο ∆ιγενής είναι σύνοψη. Συνοψίζει τον Αχιλλέα ή τον Λεωνίδα και τον Μέγα Αλέξανδρο· και όμως έχει 

γνωρίσματα διγενούς ήρωα. Είναι μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη του λαϊκού τραγουδιστή. Τα ακριτικά 

ξέρουμε ότι είναι τα πρώτα δημοτικά τραγούδια, τα οποία δεν ήταν του γούστου ούτε της Εκκλησίας στο Βυζάντιο 

ούτε της κρατικής εξουσίας. ∆εν τα άρεζαν για πολλούς λόγους. Ο ένας εκ των οποίων είναι ότι τα τραγουδούσαν 

οι ραψωδοί που γυρνούσαν από πόρτα σε πόρτα για να επιβιώσουν. Μιας μορφής επαιτεία ήτανε, αλλά επαιτεία με 

αξιοπρέπεια. ∆εν ήθελαν να πάρουνε ψωμί χωρίς να δώσουνε και εκείνοι κάτι. Αυτό που δίνανε ήτανε το τραγούδι 

τους. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά στην ύπαρξη δημοτικών τραγουδιών και στη χρήση τους, στην κοινωνική τους 

χρήση, από τον επίσκοπο Αρέθα, ο οποίος αναφέρεται σε Παφλαγόνες τραγουδιστές που γυρνάνε στους δρόμους 

–όχι ζητιανεύοντας, αλλά δίνοντας το τραγούδι τους– για να πάρουν έναν οβολό ή ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή η 

μορφή διάδοσης των τραγουδιών συνεχίστηκε μέχρι και τα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τον 

Κολοκοτρώνη, ο οποίος στα Απομνημονεύματά του («∆ιήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής») λέει ότι «τα 

τραγούδια τα φτιάχνουν οι στραβοί, οι τυφλοί δηλαδή, με τις λύρες». Η παράδοση των τυφλών ραψωδών ή των 

τυφλών αοιδών πάει στον Όμηρο, που και αυτός ήταν τυφλός. Ξέρουμε ότι τυφλοί αοιδοί και ραψωδοί υπήρχαν και 

στα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τους περιηγητές και από ιστορικούς. Αλλά υπήρχαν και στις διπλανές 

μας χώρες· για παράδειγμα στην τωρινή Σερβία, που έχει μελετηθεί η δημοτική της ποίηση αρκετά πριν από τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νεογράφημα: Ποια είναι η θέση που παίρνουν τα δημοτικά τραγούδια σε διάφορες αστοχίες και λάθη των 

επαναστατημένων Ελλήνων; Υπάρχει αντικειμενικότητα στα τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Αναφέρθηκα ήδη στο δημοτικό που έχει θέμα του τη μάνα του Ανδρούτσου· που κατηγορεί 

τη Βουλή και τους καλαμαράδες (έτσι τους λέγαν τους πολιτικούς) που πήραν στο λαιμό τους τον γιο της και μάλιστα 

με εκτελεστικό όργανο το πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου, τον Γιάννη Γκούρα, ο οποίος σκοτώθηκε και αυτός στην 

πολιορκία της Ακρόπολης από ένα βόλι που τον χτύπησε στο κεφάλι. Μην περιμένουμε από τα τραγούδια να 

ασκήσουν κριτική την ώρα της επαναστατικής δράσης. Και όμως: έτσι όπως καταγράφουν τα αισθήματα της στιγμής 

(όχι ιδέες, αισθήματα συνθέτουν), μας δίνουν κάποια μαθήματα. Τα τραγούδια τα δημοτικά, αναγνωρίζουν την 

παλικαριά του αντιπάλου. ∆εν είναι μικρό γεγονός αυτό, είναι σπουδαίο γεγονός. Βλέπουν το λάθος στην 

περίπτωση του Ανδρούτσου, αφήνουν την πιθανότητα, τον υπαινιγμό ότι κάτι δεν πήγε καλά με τον θάνατο του 

Καραϊσκάκη. 

Ένα από τα συγκινητικότερα, για εμένα, τραγούδια είναι το «Μοιρολόι της Τούρκισσας», που πλάστηκε πολύ λίγο 

μετά την άλωση της Τριπολιτσάς για την οποία κάποια στιγμή, σε κάποια γενιά, θα αποφασίσουμε να τη δούμε λίγο 

ειλικρινέστερα και να πούμε ότι η σφαγή που υπήρξε, ήταν λίγο μεγαλύτερη από αυτήν που είναι ανεκτή. ∆εν ξέρω 

σε ποια τάξη του γυμνασίου ή του λυκείου θα το κάνετε, η Επανάσταση μετά την άλωση της Τριπολιτσάς βρέθηκε σε 

εξαιρετικά δύσκολη θέση διεθνώς –στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, όπως λέμε σήμερα– γιατί είπαν οι Ευρωπαίοι ότι 

αυτοί (εμείς, δηλαδή, οι Έλληνες) είναι κατσαπλιάδες που σφάζουν. Και αναγκάστηκε η τότε Κυβέρνηση να 

δημοσιεύσει σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού, κυρίως του Λονδίνου, μια τεράστια, ολοσέλιδη ας πούμε, επί 

πληρωμή καταχώρηση, όπου εξηγούσαμε ως ελληνική Επανάσταση ότι έπειτα από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς 

υπήρχε μια συσσωρευμένη οργή, ένας άγριος θυμός, ο οποίος ήτανε των αδυνάτων αδύνατο να συγκρατηθεί. 

Ξέρουμε ότι μέσα στην Τρίπολη ο Κολοκοτρώνης και άλλα παλικάρια του προσπάθησαν να συγκρατήσουν την 

ανελέητη σφαγή, γιατί, εκτός όλων των άλλων, ο Κολοκοτρώνης είχε κλείσει συμφωνίες μπέσας με Αρβανίτες  και  

Εβραίους που ζούσαν μέσα στην Τρίπολη. «Μπέσα» σημαίνει προσωπική δέσμευση, που ήταν αυστηρότερη από δέκα 

χιλιάδες γραμμένα κείμενα. Η λέξη «μπέσα» είναι αρβανίτικη, αλλά επικράτησε και στα ελληνικά· είναι απολύτως 

ελληνική πια. Έκανε τις προσπάθειες αυτές στο όνομα της προσωπικής του λεβεντιάς ο Κολοκοτρώνης, καθώς είχε 

εξαιρετικές σχέσεις με Αρβανίτες, είχε συμπολεμήσει με Αρβανίτες, με αυτούς που λέμε «Τουρκαλβανούς», όχι 

τους χριστιανούς Αρβανίτες. 

∆εν είχαν εξισλαμιστεί όλοι οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί που έμειναν χριστιανοί, και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι, 

ήταν αυτοί που συμπολέμησαν με τους Έλληνες, γιατί έτσι κατανοούσαν την Επανάσταση: οι χριστιανοί εναντίον των 

μουσουλμάνων. Επί τέσσερεις αιώνες ή πέντε ή πεντέμισι ο χωρισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν γινόταν 

με βάση τα έθνη (από εδώ οι Τούρκοι, από κει οι Βούλγαροι, οι Έλληνες, οι Αλβανοί)· γινότανε με βάση τη θρησκεία 

(από δω οι μουσουλμάνοι –που δεν είναι μόνο Τούρκοι, μπορεί να είναι και Άραβες μπορεί να είναι και Σαρακηνοί 

μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο– και από κείνη την πλευρά οι χριστιανοί, που οι περισσότεροι στα Βαλκάνια είναι 

χριστιανοί ορθόδοξοι). 

Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, που έλεγα πριν («Της Τούρκισσας») είναι το μοιρολόι της μάνας· το φτιάχνει η Ελληνίδα 

ή ο Έλληνας. Είναι πιθανότερο να το φτιάχνει Ελληνίδα, γιατί η συμμετοχή των Ελληνίδων στη δημιουργία των 

δημοτικών τραγουδιών είναι, περίπου αποδεδειγμένα, πάνω από πενήντα τοις εκατό. Ο Κυριακίδης, που είναι και από 

τα βόρεια μέρη, έλεγε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα ότι «το δημοτικό είναι το βασίλειο της γυναίκας», γιατί η 

γυναίκα θα μοιρολογήσει, η γυναίκα θα νανουρίσει το μωρό, η γυναίκα θα αποχαιρετήσει αυτόν (τον άντρα της) που 

φεύγει για την ξενιτιά. Άρα λοιπόν η γυναίκα έχει τεράστια συμμετοχή στο τραγούδι. Στο συγκεκριμένο, η Ελληνίδα 

δίνει τη φωνή της και το κλάμα της στην Τούρκισσα μάνα, για να μοιρολογήσει τον γιο της που σκοτώνεται. Πρέπει 

να πω εδώ το εξής. Η Ελληνίδα μάνα εκείνης της εποχής (και όποιος Έλληνας ή Ελληνίδα του 19ου αιώνα, όταν 

φτιάχνονταν τα τραγούδια) δεν μπορούσε, φυσικά, να έχει διαβάσει τους «Πέρσες» του Αισχύλου ούτε τις 

«Τρωάδες» του Ευριπίδη ή την «Εκάβη», για να πάρει ένα παράδειγμα ότι τον ξένο πόνο τον συμμεριζόμαστε. Ναι, 

είμαστε οι νικητές, αλλά δεν αλαζονευόμαστε. Σεβόμαστε και τον ξένο πόνο, ας είναι και ο πόνος του εθνικού μας 

αντιπάλου (του Πέρση στην αρχαιότητα, του Τούρκου στους νεότερους αιώνες). Τον πόνο τον συμμεριζόμαστε, ιδίως 

όταν είναι ο πόνος της μάνας για το παιδί της. Το τραγούδι αυτό δείχνει τη μάνα να έχει τα ίδια αισθήματα για το 

παιδί της, την ίδια συμπόνια με την Ελληνίδα, όχι επειδή μιμείται την αρχαιότητα, αλλά επειδή εξ αρχής νιώθει έτσι 

–και αυτό για εμένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. 

Στο δημοτικό τραγούδι «Του ∆ιάκου» –παρότι η Αλαμάνα είναι στο σημείο περίπου όπου βρίσκονταν οι 

Θερμοπύλες και παρότι ο ∆ιάκος πολεμάει και πεθαίνει, έχοντας να αντιμετωπίσει έναν τεράστιο στρατό, όπως ο 

Λεωνίδας– δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε στις Θερμοπύλες ούτε στον Λεωνίδα. Ο συσχετισμός του ∆ιάκου με 

τον Λεωνίδα και της Αλαμάνας με τις Θερμοπύλες αρχίζει να γίνεται από τους ιστορικούς. Πρώτος είναι ο 

Σπυρίδων Τρικούπης, που κάνει αυτή τη συσχέτιση και η οποία σταδιακά επιβάλλεται. Την παίρνει από εκείνον ο 

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης στο ποιητικό δράμα «Θανάσης ∆ιάκος» και την απαθανατίζει.

Νεογράφημα: Αναφέρατε ότι το δημοτικό τραγούδι μάς διδάσκει. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν αφήνει κάποιο 

ηθικό δίδαγμα.

Παντελής Μπουκάλας: Αν κατάλαβα καλά, ρωτάτε αν στα δημοτικά τραγούδια υπάρχει ηθικό δίδαγμα στο τέλος. 

Το ηθικό δίδαγμα συνήθως το βάζουμε στο τέλος της έκθεσης. Τουλάχιστον στις δικές μου δεκαετίες έτσι μας 

έλεγαν. Όχι, το δημοτικό τραγούδι δεν επιδιώκει να διδάξει. ∆εν θέλει να πει «θα κάνεις ετούτο, θα πεθάνεις για 

την πατρίδα κ.τ.ό.». Εξυμνώντας τον ήρωα, εξυμνώντας τον πολεμιστή, σου δείχνει τον δρόμο από μόνο του· δεν σου 

λέει τι να κάνεις, δεν είναι οδηγός ζωής. Είναι υμνητής ζωής, υμνητής καρτερίας, υμνητής λεβεντιάς ή επικριτής της 

δειλίας, χωρίς να σου λέει τι θα κάνεις. ∆εν σου λέει το δημοτικό τραγούδια, για παράδειγμα, «εάν θα αγαπήσεις 

ή δεν θα αγαπήσεις Φράγκο, Εβραίο, Βούλγαρο ή Βουλγαροπούλα ή Τουρκοπούλα». Ιστορεί με τα λόγια του, με τη 

μουσική του· ιστορεί όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν στον βίο, όπως εκτυλίχτηκαν μέσα σε πέντε αιώνες. Η 

πλειονότητα των τραγουδιών δείχνει ηρωίδες που αρνούνται τον γάμο αυτής της εκδοχής, τον διεθνικό, αλλά 

υπάρχουν και τραγούδια που μας δείχνουν καθαρά τον έρωτα για έναν αλλοεθνή ή αλλόθρησκο και δεν τον 

καταδικάζουν. ∆εν έχουν αυτή τη λογική του κατηχητή ή του δασκάλου, που θέλουν να σου πουν τι θα κάνεις στη ζωή

· δεν το κάνουν αυτό. Ο ακροατής τους αποσπά το νόημα ή το ηθικό δίδαγμα μόνος του, αν έχει την όρεξη. ∆εν δίνει 

μασημένη τροφή το δημοτικό τραγούδι. 

Νεογράφημα: Πώς παρουσιάζουν τα δημοτικά τραγούδια τους Τούρκους;

Παντελής Μπουκάλας: Το είπα και πριν. ∆εν παραλείπουν να τιμήσουν τη λεβεντιά τους, όταν υπάρχει λεβεντιά, 

όπως δεν παραλείπουν να δείξουν λεπτομερώς τη βαρβαρότητα ή την πονηρία ή την προδοσία, όπου υπάρχει. Την 

προδοσία την απαθανατίζουν, ειδικά στα κλέφτικα, όταν ο προδότης του καπετάνιου είναι κάποιος κουμπάρος του, 

ομοεθνής και ομόθρησκος. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Το τραγούδι δεν θέλει να λογοκρίνει τίποτα από 

αυτά που βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του ο τραγουδιστής. Αυτά που επιλέγει να τραγουδήσει ο 

ανώνυμος τραγουδιστής είναι η λεβεντιά και ο μαρτυρικός θάνατος. Η λεβεντιά την ώρα της μάχης. ∆εν τον 

ενδιαφέρει τόσο να δείξει τον εχθρό, όσο να δείξει τον δικό του ήρωα μέσα από τη σύγκρουση: πως, και ψυχικά και 

ηθικά, είναι νικητής ο ήρωάς του, ακόμη και αν ηττάται. Τη λέξη «ελευθερία» επίσης δεν θα τη συναντήσουμε συχνά 

στα τραγούδια. Θα τη συναντήσουμε σε άλλου είδους δημοτικά. Για παράδειγμα, αυτά που έφτιαχνε ο Τσοπανάκος, 

που ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής, Πελοποννήσιος, από την ∆ημητσάνα. Τσοπανάκος ήταν το ψευδώνυμό του, το 

παρατσούκλι του. Υπάρχει ένα πουλί που λέγεται «τσοπανάκος», που τραγουδάει γλυκά και τον είχαν ονομάσει και 

αυτόν Τσοπανάκο. Αυτός ήταν με τα παλικάρια του Νικηταρά στη διάρκεια της Επανάστασης. Είχε βγάλει μερικές 

τάξεις σχολείου, οπότε ήξερε και λίγα για τους αρχαίους Έλληνες· και αυτά τα λίγα που ήξερε, τα είχε βάλει στα 

τραγούδια του, τα οποία τα έλεγε στα παλικάρια στο βουνό. Τα παλικάρια τον προστάτευαν γιατί ήταν πολύ 

αδύνατος, ήταν σκυφτός, ήταν καμπούρης, η υγεία του ήταν πάντα πολύ τραυματισμένη. Τα τραγούδια του τα 

τραγουδάγανε ακόμα και αν δεν καταλαβαίνανε ποιος είναι ο Θεμιστοκλής. Ο Τσοπανάκος πέθανε το 1825, 

δηλαδή δεν την πρόλαβε την ελευθερία.

Νεογράφημα: Συνέβαλαν τα δημοτικά τραγούδια στον φιλελληνισμό;

Παντελής Μπουκάλας: Συνέβαλαν πολύ! Θα πω το εξής σημαντικό: Η πρώτη έκδοση δημοτικών τραγουδιών έγινε 

έξω από την Ελλάδα το 1824-1825, όταν ο νεοελληνιστής Κλωντ Φωριέλ (Claude Fauriel) εξέδωσε στο Παρίσι τα 

τραγούδια που είχε συγκεντρώσει μέχρι τότε. Αρκετά από αυτά του τα είχε δώσει ο Αδαμάντιος Κοραής και τον 

ευχαριστεί στον πρόλογό του. Ήταν τότε ο Κοραής γιατρός στο Παρίσι, (λόγιος, διαφωτιστής, «∆άσκαλος του 

Γένους», όπως λέμε), ο οποίος –παρόλο που δεν αγαπούσε τα δημοτικά τραγούδια– τα συγκέντρωνε. Συγκεκριμένα, 

τα συγκέντρωναν φίλοι του και αυτός τα προωθούσε. Για αυτό αρκετά από αυτά ο Κοραής τα είχε δώσει στον 

Φωριέλ. Η έκδοση αυτή έγινε στο Παρίσι, σε μια εποχή που, εξαιτίας των εμφυλίων πολέμων των Ελλήνων, οι 

φιλέλληνες είχαν αρχίσει να αποστασιοποιούνται και να κάνουν αρνητικές σκέψεις για εμάς, για τους νεότερους 

Έλληνες. Χάρις και στα εκτενέστατα προλεγόμενα του Φωριέλ –ο οποίος, παρεμπιπτόντως, δεν ήρθε ποτέ στην 

Ελλάδα, δεν τα είχε συγκεντρώσει ο ίδιος με αυτοψία εδώ αυτά τα τραγούδια– είπε προς τους λογίους της Ευρώπης, 

και μάλιστα με επιθετικό τόνο: «∆είτε, αυτός ο λαός ξέρει να δημιουργεί τόσο σπουδαία ποίηση! Άρα για να 

δημιουργεί μια τόσο σπουδαία ποίηση, δεν είναι τόσο παρακατιανός, όσο εσείς νομίζετε». Μέχρι τότε οι 

περισσότεροι Ευρωπαίοι λόγιοι πίστευαν ότι οι Νεοέλληνες στέκονται πολύ πιο χαμηλά από τους προγόνους τους 

και είναι περίπου βάρβαροι. «Αν φτιάχνει αυτός ο λαός τέτοια ποίηση, αξίζει να τον βοηθήσετε να κατακτήσει την 

ελευθερία του όχι μόνο εν ονόματι των αρχαίων προγόνων του, αλλά και για τη δική του αξία, την τωρινή αξία!». Το 

είδαν αυτό πολλοί λόγιοι και τα τραγούδια μεταφράστηκαν αμέσως σε τέσσερεις-πέντε κρίσιμες ευρωπαϊκές 

γλώσσες. Στα Γερμανικά, ορισμένα κλέφτικα τα μετέφρασε ο Γκαίτε και άλλα ο Βίλχελμ Μύλλερ (ένας ενθουσιώδης 

φιλέλληνας, σπουδαίος ποιητής, Γερμανός που δυστυχώς πέθανε μικρός στην ηλικία των τριάντα περίπου). 

Μεταφράστηκαν επίσης στα Αγγλικά, στα Ιταλικά, στα Ρωσικά και αναζωπύρωσαν το φιλελληνικό κίνημα. Είδαμε, 

μετά την έκδοση των δημοτικών τραγουδιών, ότι οι όμιλοι των φιλελλήνων άρχισαν να δραστηριοποιούνται πάλι, 

να ξαναφτιάχνουν βάζα με ελληνικές παραστάσεις (για παράδειγμα, με μια νησιώτισσα πάνω), να γίνονται έρανοι. 

Οι ζωγράφοι κινητοποιούνται πάλι. Η γνώμη μου είναι ότι ήταν αρκετά σημαντική η έκδοση αυτή· μαζί με την Έξοδο 

του Μεσολογγίου, που πράγματι έπεισε τους Ευρωπαίους ότι ως λαός αξίζουμε την ελευθερία μας. Αυτά τα δύο 

γεγονότα λειτούργησαν καθοριστικά για την κατάκτηση της ελευθερίας μας και τη δημιουργία του νεοελληνικού 

κράτους. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η συμβολή της έκδοσης των δημοτικών τραγουδιών και την έχουν ήδη 

επισημάνει από παλιά. 

Νεογράφημα: Οι πρωταγωνιστές του 1821 συνέθεταν οι ίδιοι τα δημοτικά τραγούδια; Κατά πόσο ευσταθεί αυτό και 

πώς συνυπάρχει ο ρόλος του πολεμιστή με αυτόν του ποιητή;

Παντελής Μπουκάλας: Χάρις στον Βλαχογιάννη έχουν σωθεί τέσσερα-πέντε δημοτικά τραγούδια που είχε 

φτιάξει ο Μακρυγιάννης. Ξέρουμε επίσης ότι ο Κολοκοτρώνης είχε φτιάξει ένα, επειδή το χρειάστηκε σε μια 

συγκεκριμένη περίσταση, για να εμψυχώσει τα παλικάρια του. Προεπαναστατική περίοδος, ψηλά στα βουνά της 

Πελοποννήσου, Πάσχα, και περνάει το τουρκικό στράτευμα των δύο χιλιάδων στρατιωτών και σέρνει πολλούς 

αιχμαλώτους Έλληνες. Έχει διασωθεί η αφήγηση του ίδιου του Κολοκοτρώνη, ο οποίος παρότρυνε τα παλικάρια 

του πρώτα σε πεζό λόγο και έπειτα έφτιαξε και τραγούδι. Αυτό που έκανε ήταν να πάρει ένα παλαιότερο τραγούδι 

και να το προσαρμόσει στην περίσταση: «Καλά τρώμε και πίνουμε και σιγοτραγουδάμε δεν κάνουμε και ένα καλό 

για την ψυχή μας»; Πράγματι ήταν αποτελεσματική η ομιλία του και το τραγούδι του και σε αυτό συνέβαλε και το 

γεγονός ότι ήταν Πάσχα. Τέλος επιτέθηκαν στους Τούρκους, παρότι ήταν μόλις ογδόντα, και κατάφεραν να 

ελευθερώσουν τους αιχμαλώτους Έλληνες, με μόνο ένα θύμα από την πλευρά των Ελλήνων, συγκεκριμένα έναν 

ξάδελφο του Κολοκοτρώνη. Αυτό ήταν το μοναδικό που χρειάστηκε να φτιάξει ο Κολοκοτρώνης και πράγματι ήταν 

αποτελεσματικό. ∆εν είναι πολλοί οι καπεταναίοι που φτιάχνουν δημοτικά τραγούδια. Κάποιος ακόμα που 

γνωρίζουμε, είναι ο Θεοδωράκης Γρίβας και μάλιστα είναι και ο μόνος που ξέρουμε ότι το κατέγραψε κάποια 

στιγμή, όταν πια ελευθερωθήκαμε. Έτσι πήγε και το έδωσε σε έναν γερμανό καθηγητή στο πανεπιστήμιο Αθηνών, 

γύρω στο 1840-1850, που με τη σειρά του το έδωσε στο γαμπρό του, τον Πάσοβ, ο οποίος το εξέδωσε το 

1860. Ήταν μια αρκετά μεγάλη ανθολογία, γιατί συνάθροισε όλα τα προηγούμενα τραγούδια μαζί με αυτά που 

του έδωσε ο πεθερός του. Με αυτή την έκδοση του Πάσοβ άρχισαν οι έλληνες λόγιοι να σκέφτονται λίγο πιο 

σοβαρά τι σημαίνει δημοτικό τραγούδι.

Νεογράφημα: Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι υπάρχουν τόσο λίγα επίθετα στα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Γενικά η γλώσσα των δημοτικών τραγουδιών είναι η απλούστερη δυνατή. Είναι επινοητική. 

Επινοεί λέξεις, ρήματα, επίθετα, όταν τα χρειάζεται, κυρίως στα μοιρολόγια και στα ερωτικά. Η οικονομία και η 

λιτότητα είναι το κύριο γνώρισμά της. Το ότι κάνει πολύ μικρή χρήση των επιθέτων έχει παρατηρηθεί από έναν 

από τους σπουδαιότερους μελετητές του δημοτικού τραγουδιού, τον Γιάννη Αποστολάκη. Ήταν λόγιος του 

Μεσοπολέμου και ξάδελφος του Νικολάου Πολίτη.

Αλέξης Αλεξίου: Ήταν και καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ένας από τους ιδρυτές του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το1926.

Παντελής Μπουκάλας: Έλεγαν πως ήταν λίγο δύστροπος, εκτιμούσε μόνο την ποίηση του Σολωμού και τα 

δημοτικά τραγούδια· τίποτε άλλο! Ούτε τον Παλαμά τον θεωρούσε σοβαρό ποιητή, αξιόλογο, ούτε τον Καβάφη. 

Ήταν αρκετά της υπερβολής ως προς αυτό. Έχει παρατηρηθεί ότι τα δημοτικά τραγούδια οδηγούν την αφήγησή 

τους με όχημα το ρήμα. Στο ρήμα και το όνομα, σε αυτά τα δύο εστιάζουν· τα επιρρήματα και τα επίθετα 

πλεονάζουν. Ο λαϊκός τραγουδιστής κάνει πράξη αυτό που έλεγε ο Εμπειρίκος σε ένα ποίημά του, για τα επίθετα: 

«θετά παιδιά της μορφώσεως και του διακοσμημένου ψεύδους»· δηλαδή στολίδια της ψευτιάς. Πράγματι, όταν 

μας ζητάνε στις εκθέσεις να προσθέσουμε πολλά φιλολογικά στοιχεία και αρχίζουμε και βάζουμε πολλά επίθετα 

για να μεγαλώσει η έκθεση, τότε αρχίζουμε και ψευτίζουμε.

Νεογράφημα: Πώς συνεχίζεται το ιστορικό δημοτικό τραγούδι μετά την Επανάσταση; 

Παντελής Μπουκάλας: Με την Επανάσταση δεν ελευθερώθηκε όλη η πατρίδα· το ξέρουμε. Μείνανε πολλά 

τμήματά της υπό τον τουρκικό ζυγό. Σε κάποια από τα μέρη αυτά, σχεδόν σε όλα τα μέρη αυτά, το δημοτικό 

τραγούδι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνεχίστηκε. Βλέπουμε στην Ήπειρο το παράπονο του δημοτικού 

τραγουδιού, που η Ήπειρος δεν συμπεριελήφθη στην ελεύθερη Ελλάδα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις στην Κρήτη 

που συνεχίζεται η παραγωγή δημοτικών τραγουδιών. Είναι τα λεγόμενα «ηρωικά άσματα», τα οποία ιστορούν τις 

αλλεπάλληλες επαναστάσεις, εξεγέρσεις του κρητικού πληθυσμού εναντίον των κατακτητών τους. Σιγά σιγά στην 

Κρήτη αρχίζει να εμφανίζεται ο επώνυμος τραγουδιστής. Τα κρητικά τραγούδια –που λέγονται και «ρίμες»– είναι 

εκτενέστατα, δεν είναι σύντομα, όπως είναι τα περισσότερα κλέφτικα. Άρα, εκεί αρχίζουμε να υποθέτουμε πως 

υπάρχει κάποιος προσωπικός τραγουδιστής, ποιητής, δημιουργός, στιχουργός, όπως και τον πούμε, ο οποίος 

χρησιμοποιεί πια και χαρτί, δηλαδή γράφει κιόλας. Γιατί δεν είναι εύκολο να φτιάξεις τριακόσιους στίχους χωρίς 

χαρτί, σε μία εποχή που ο προφορικός πολιτισμός αρχίζει πια να υποχωρεί. Και στον εικοστό αιώνα υπάρχουν 

δημοτικά. Καταρχάς τα λεγόμενα «ληστρικά» τραγούδια, που εξυμνούσαν παλικαριές των ληστών. Οι ληστές τι ήταν; 

Κάποιοι από τους προηγούμενους αρματολούς και τους κλέφτες, τους πολεμιστές του ‘21, που δεν βρήκαν τρόπο 

να βιοποριστούν (ίσως διότι δεν τους έδωσαν τους αγρούς που τους είχαν υποσχεθεί, για να τους καλλιεργήσουν). 

Θα έχετε ακούσει του Νταβέλη ή την Μαρία την Πενταγιώτισσα. Το «και στης Μαρίας την ποδιά σφάζονται 

παλικάρια» είναι ληστρικό τραγούδι. Η Μαρία Πενταγιώτισσα ήταν η πρώτη Ελληνίδα που τόλμησε να μπει στην 

Εκκλησία χωρίς μαντίλα. Καταλαβαίνετε πώς την αντιμετωπίσανε στη γενιά της…

Νεογράφημα: Στις ισλαμικές χώρες δεν έχει γίνει ακόμα αυτό.

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν έχει γίνει ακόμα, ναι, γιατί ο Ισλαμισμός έχει πέντε αιώνες καθυστέρηση από τον 

Χριστιανισμό.

Νεογράφημα: Και στις σλαβικές…

Παντελής Μπουκάλας: Και στις σλαβικές, ναι. Και στα χωριά μας επίσης. Τα ληστρικά τραγούδια, λοιπόν, 

βασίστηκαν στα παλαιότερα κλέφτικα και προσάρμοσαν τα ονόματα, τις πράξεις, τα επεισόδια, τον ήρωα. 

Φτιάχτηκαν, επίσης, κάποια για τον θάνατο του Παύλου Μελά. Φτιάχτηκαν κάποια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 

και, κυρίως, με τη Μικρασιατική Καταστροφή, που ήταν κυρίως μοιρολόγια Μανιάτικα. Την εποχή που όλος ο 

υπόλοιπος λαός πίστευε στον Βενιζέλο σαν θεό, οι Μανιάτισσες κλαίγαν τα παλικάρια τους και καταριόταν τον 

Βενιζέλο, γιατί χάναν τα παιδιά τους στον πόλεμο. Το αίσθημα της μάνας δεν λογοκρίνεται εύκολα. Στη διάρκεια 

της γερμανικής Κατοχής, έχουμε μία αναζωπύρωση του δημοτικού τραγουδιού στα βουνά. Ο βίος των εξεγερμένων 

εναντίον των Γερμανών έχει την παραλληλία του με τον βίο των κλεφτών και, εκτός από τα καινούργια τραγούδια 

που φτιάχνονται, ξανατραγουδιούνται τα παλιά κλέφτικα. Φτιάχτηκαν, επίσης, τραγούδια της Κατοχής, που έχουν 

καταγραφεί και έχουν εκδοθεί. Όπως φτιάχτηκαν τραγούδια σατιρικά για το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της 

Κατοχής –το πρώτο ήταν η έλλειψη της ελευθερίας– την πείνα, δηλαδή, που σε πολλά σημεία έφτασε σε επίπεδα 

πείνας του πολιορκημένου Μεσολογγίου. Υπάρχουν, λοιπόν, χαριτωμένα, σατιρικά δημοτικά, που φτιάχτηκαν στη 

Νάξο, στην Κάρπαθο, γενικά στα νησιά του Αιγαίου, που περάσαν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και ανακούφιζαν 

τον πόνο τους και τον καημό τους με σατιρικούς στίχους για την πείνα. Έχουν εκδοθεί ένα-δύο βιβλία, που 

περιέχουν τα τραγούδια των επόμενων από την Επανάσταση του ’21 εθνικών αγώνων. Είχαν εκδοθεί και τα 

δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες στα βουνά της Αλβανίας. 

Εδώ κάτι ακόμα να προσθέσω, που είναι εξαιρετικό και είναι και σπανιότατο: δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες 

πολεμιστές του ‘40 φτιάχθηκαν και από τους Αλβανούς, στην αλβανική γλώσσα και όχι σε δεκαπεντασύλλαβο, 

γιατί τα δημοτικά των Αλβανών και άλλων Βαλκανικών χωρών είναι οκτασύλλαβα και όχι δεκαπεντασύλλαβα. Οι 

Αλβανοί είχαν ξαναφτιάξει δημοτικά για να τιμήσουν τον αγώνα των Ελλήνων, πάλι στη δική τους γλώσσα, το 

1821. Υπάρχουν τραγούδια για το Μεσολόγγι, για τον Μπότσαρη, για τον Κανάρη, για την καταστροφή της Χίου. 

Είναι σπάνιο ένας λαός να τραγουδάει στη δική του γλώσσα, τα τραγούδια του διπλανού του, με τον οποίο μάλιστα 

δεν έχει ιδιαίτερα φιλική σχέση…

Νεογράφημα: Πώς νιώθετε τη σχέση του σημερινού Έλληνα με το δημοτικό τραγούδι; Εκτιμά και αντιλαμβάνεται 

την αξία του; 

Παντελής Μπουκάλας: Κάποιο κομμάτι του κόσμου την αντιλαμβάνεται, γιατί την έχει ζήσει· γιατί δεν μπορεί να 

νιώσει το πανηγύρι του και τον γάμο του, χωρίς να χορέψει δημοτικά τραγούδια. Μπορεί να αρχίσει με ζεϊμπέκικα, 

αλλά θα καταλήξει με δημοτικά. Ένα άλλο κομμάτι, οι νεότερες γενιές, προφανώς και βρίσκονται μακριά. Υπήρξε 

και ένα κακό που συνέβη εις βάρος των δημοτικών τραγουδιών: Η παρεμβολή της Χούντας, η οποία μαγάρισε το 

δημοτικό τραγούδι με κάποια ψευτοτράγουδα που έφτιαξε τότε, που υμνούσαν τους συνταγματάρχες. Και έτσι 

πολύς κόσμος, πάρα πολύς, ένιωσε μία αποστροφή προς το δημοτικό· την ίδια αποστροφή που ένιωσε και προς 

τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, επειδή και αυτός υπέστη καπήλευση από την Χούντα. Εκείνο που έχω δει γυρνώντας 

σε πολλά μέρη της Ελλάδας, εξαιτίας των βιβλίων που έχω βγάλει για το δημοτικό, είναι ότι υπάρχουν νέες γενιές 

που έχουν μάθει τα μουσικά όργανα στα μουσικά γυμνάσια και τα λύκεια και τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρουν 

να τραγουδάνε πια και να παίζουν όλο και πιο δύσκολα όργανα, όλο και πιο απωθημένα μέχρι και ασκομαντούρα!

Νεογράφημα: Πως το είπατε;

Παντελής Μπουκάλας: «Ασκομαντούρα», είναι χιώτικη, νησιώτικη λέξη. Βλέπω, λοιπόν τις νέες γενιές, τα νέα 

συγκροτήματα, τις νέες μουσικές παρέες, που βγάζουν δίσκους τραγουδώντας δημοτικά. Λίγο πειραγμένα, 

βεβαίως, μα δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Υπάρχουν οι Thrax Punks, που παίζουν θρακιώτικα, οι Villagers που 

παίζουν ηπειρώτικα, οι Χαΐνηδες που τραγουδάν κρητικά. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και εμφανίζονται όλο και 

νεότεροι. ∆εν ντρέπονται, έχει αποενοχοποιηθεί η σχέση με το δημοτικό τραγούδι, δεν θεωρείται κάτι το... 

«βλάχικο», όπως λέγανε, το απολίτιστο ή το μισοπολιτισμένο. Πρέπει να τα αγαπάμε χωρίς να τα υποτιμάμε.

Νεογράφημα: Πότε και πώς ξεκινήσατε την ενασχόληση σας με τα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Όταν γεννήθηκα! Το πρώτο μου γραπτό, όμως, για τα δημοτικά τραγούδια είναι του 

1992, δηλαδή πριν από τριάντα χρόνια. Όταν πάντως ξεκίνησα να γράφω αυτήν τη σειρά για το δημοτικό 

τραγούδι, δεν ήμουν καθόλου έτοιμος… ∆εν υποψιαζόμουνα ότι, όταν τελειώσει, θα είναι δέκα τόμοι τουλάχιστον. 

Κάθε φορά που το λέω τρομάζω, γιατί είναι ένας τεράστιος κόπος αλλά και μία τεράστια απόλαυση! Οπότε, όσο 

ζω, το συνεχίζω. Έχει τριάντα χρόνια τουλάχιστον αυτή η γραπτή σχέση, γιατί στο προφορικό επίπεδο υπήρχε 

σχέση και από πριν· έγινε γραπτή εδώ και τριάντα χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα έγραφα σε εφημερίδες και 

περιοδικά ή μιλούσα σε συνέδρια για το δημοτικό τραγούδι. Κάποια στιγμή αποφάσισα να τα βάλω κάτω. Ξεκίνησα 

για έναν-δύο τόμους και αυγατίσαμε στη διαδρομή. Φέτος θα βγει ένα δίτομο, μάλλον, έργο μου για τα δημοτικά 

τραγούδια, η διδακτορική μου διατριβή.

Νεογράφημα: Σε ποιο πανεπιστήμιο την κάνατε;

Παντελής Μπουκάλας: Στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Νεογράφημα: Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο δημοτικό τραγούδι;

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν μπορώ να πω ένα, θα πω δύο: «Το μοιρολόι της Τούρκισας», που ανέφερα και 

προηγουμένως, και το «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα», για τη δική του ασύλληπτη δύναμη· θα το έχετε ακούσει 

τραγουδημένο. Επειδή δεν είχε σωθεί η μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού, έχει τραγουδηθεί με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους· όλοι καλοί είναι! 

Νεογράφημα: Είστε ποιητής, ερευνητής, δημοσιογράφος, μεταφραστής. Αν, όμως, έπρεπε έναν μόνο τίτλο να 

βάλετε δίπλα στο όνομα σας ποια από όλες αυτές τις ιδιότητες θα επιλέγατε; 

Παντελής Μπουκάλας: Γραφιάς, που τα πιάνει όλα. Ή... αποτυχημένος οδοντίατρος! 

Νεογράφημα: Γιατί επιλέξατε την Οδοντιατρική; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν τη διάλεξα, με διάλεξε. Είχα περάσει στην Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης, αλλά 

κατέβηκα στην Αθήνα. Ήταν δύσκολο να μείνω και οικονομικά και ερωτικά.

Νεογράφημα: Τι σας οδήγησε στη γραφή; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν ξέρω. Στην τρίτη γυμνασίου έγραφα στιχάκια Μ’ άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω. Η 

γραφή ξεκινά από το διάβασμα. Εάν δεν διαβάσεις, δεν θα σου ‘ρθει η γραφή· εκτός και αν συναντήσεις τις 

Μούσες, όπως ο Ησίοδος στα βουνά, τότε που η Μούσα ήταν αγροδίαιτος. Ο Ησίοδος συνάντησε τις Μούσες 

βοσκώντας τα πρόβατα του στον Ελικώνα, ο Αισχύλος συνάντησε τον ∆ιόνυσο σε ένα αμπέλι έξω από την Αθηνά, 

αλλά αυτά, δυστυχώς, σταματήσανε!

 Αλέξης Αλεξίου: Λέω στα παιδιά πως όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, θέλουν και να παίξουν· πως όσοι αγαπούν 

το μπάσκετ και βλέπουν μια πορτοκαλί μπάλα, θέλουν να την πάρουν και να τη σουτάρουν στο καλάθι. Έτσι και 

όσοι αγαπούν το διάβασμα, θέλουν κάποια στιγμή να γράψουν κιόλας κάτι. 

Παντελής Μπουκάλας: Κι εγώ αγαπούσα το ποδόσφαιρο, αλλά τραυματίστηκα νωρίς και δεν μπόρεσα να 

συνεχίσω… Ξέρουμε πως πολλοί ποιητές γράφουν την ώρα που διαβάζουν ή λίγο μετά. Ο κατεξοχήν ποιητής που 

ξέρουμε ότι έγραφε καθώς διάβαζε, ήταν ο Καβάφης. Στον «Καισαρίωνα» βλέπουμε πως δημιουργεί τα ποιήματά 

του, συχνά ξεσκονίζοντας τον Πλούταρχο. Συμβαίνει και με άλλους ποιητές: Όταν βλέπεις τη σύλληψη ενός 

βαθύτατου νοήματος με πέντε λέξεις ή μιας όμορφης ιδέας, μπαίνεις στον πειρασμό, γίνεσαι μιμητής και καμία 

φορά γράφεις και καλό ποίημα. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουκάλα!

Παντελής Μπουκάλας: Εγώ σας ευχαριστώ! Έχω μεγάλη χαρά, κάθε φορά που μιλώ με παιδιά σε σχολεία.



Το μάθημα της Λογοτεχνίας στο τμήμα Β2 συνδέθηκε με την επέτειο των διακοσίων ετών από την έναρξη της 

ελληνικής Επανάστασης μέσω των ποιημάτων του Σολωμού και του Κάλβου, αλλά και μέσω των δημοτικών 

τραγουδιών. Μελετήσαμε το ύφος, την ποίηση, τον κόσμο τους και, για να ολοκληρώσουμε την προσέγγισή μας, 

καλέσαμε τον Παντελή Μπουκάλα σε μια διαδικτυακή συνέντευξη, που με ιδιαίτερη χαρά μάς έδωσε στις 14 

Απριλίου. Ο Παντελής Μπουκάλας, πέρα από αρθρογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή», βιβλιοκριτικός, 

μεταφραστής αρχαίων ελληνικών κειμένων, επιμελητής λογοτεχνικών εκδόσεων και σημαντικός ποιητής, είναι  

ενδελεχής ερευνητής και γνώστης των δημοτικών τραγουδιών. Έχει ήδη εκδώσει τρία πολυσέλιδα δοκίμια για 

το δημοτικό τραγούδι (Α΄  «Όταν το ρήμα γίνεται όνομα: Η “αγαπώ” και το σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των 

δημοτικών», Β΄ «Το αίμα της αγάπης: Ο πόθος και ο φόνος στη δημοτική ποίηση», Γ’ «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα: Το 

ταξίδι του φιλιού και ο έρωτας σαν υπερβολή») και αναμένονται πολλά ακόμη. 

Η συνέντευξη είναι η μεγαλύτερη σε έκταση που παραχωρήθηκε στο «Νεογράφημα», στα επτά χρόνια της 

κυκλοφορίας του, και επεκτάθηκε σε πολλά ακόμη θέματα, πέρα από τα δημοτικά τραγούδια του ’21. Κατά τη 

διάρκειά της γεννήθηκαν αυθόρμητες ερωτήσεις και δόθηκαν απρόσμενες απαντήσεις. Προσπαθήσαμε, 

απομαγνητοφωνώντας τη συνέντευξη, να μην της στερήσουμε την πολύτιμη προφορικότητά της. Μάθαμε από τη 

συνέντευξη και ταυτόχρονα την απολαύσαμε. Σας προσκαλούμε να την απολαύσετε κι εσείς!

Νεογράφημα: Καλησπέρα σας κύριε Μπουκάλα! Είμαστε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος 

της Λογοτεχνίας διδαχθήκαμε τα δημοτικά τραγούδια και τον κόσμο τους. Από το σχολικό βιβλίο μας είδαμε 

δύο δημοτικά με απόσταση περίπου χιλίων ετών το ένα από το άλλο: το ακριτικό «Ο θάνατος του ∆ιγενή» και το 

κλέφτικο «Του Βασίλη».

Παντελής Μπουκάλας: Να διακόψω, αν μου επιτρέπετε. Θυμάται κάποιο από τα παιδιά πώς τελειώνει το 

τραγούδι «Του Βασίλη» («Βασίλη κάτσε φρόνιμα να γίνεις νοικοκύρης» και αυτός λέει: «δεν θα κάτσω φρόνιμα 

να γίνω νοικοκύρης να γίνω σκλάβος των Τούρκων»); Μετά τι λέει;

Αθανασία Μπαλάση: Λέει: «… να γίνω σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και στο τέλος, τον 

καλωσορίζουν τα βουνά «καλώς το παλικάρι».

Παντελής Μπουκάλας: Μπράβο! Αυτό ήθελα να μάθω, γιατί έτσι είναι το αυθεντικό τραγούδι «να γίνω 

σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και εννοεί κοπέλι στους προκρίτους, δηλαδή στους Έλληνες, 

όμως το τραγούδι υπέστη πολύ νωρίς μια, ας την πούμε έτσι, «εθνικού τύπου» λογοκρισία. Το 1852 έγινε «να 

γίνω σκλάβος των Τούρκων» και πάλι «κοπέλι των Τούρκων». Αποσβέστηκαν, δηλαδή, οι πρόκριτοι, για να μην 

φαίνεται ότι ο κλέφτης είχε διπλό μέτωπο. Αυτή είναι μία μόνο από τις πολλές εκδοχές, δυστυχώς, που 

νόθευσαν τα τραγούδια μας. Κυρίως τα κλέφτικα είναι αυτά που υπέστησαν περισσότερο τις νοθεύσεις, γιατί 

είναι και τα πιο κρίσιμα.

Αλέξης Αλεξίου: Όταν ήμασταν εμείς στο Γυμνάσιο, νομίζαμε ότι το «Μαύρ’ είν’ η νύχτα στα βουνά» είναι 

γνήσιο κλέφτικο.

Παντελής Μπουκάλας: Όλες οι προηγούμενες γενιές, όπως και η δική μου, είχαμε μάθει ότι το «Μάνα σου 

λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω, / θα πάρω το τουφέκι μου να πα να γίνω κλέφτης» είναι αυθεντικό 

κλέφτικο. ∆εν είναι όμως αυθεντικό κλέφτικο. Ξέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός του. Είναι ο Παύλος Λάμπρος, 

ο πατέρας του Σπυρίδωνος Λάμπρου. Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν εξέδωσε ο Νικόλαος Πολίτης το 1914 τις 

«Εκλογές από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού», ο Καβάφης, που αγαπούσε ιδιαίτερα τα δημοτικά και είχε μια 

από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες με συλλογές δημοτικών, είχε παρουσιάσει την έκδοση του Πολίτη σε 

εφημερίδα της Αλεξάνδρειας με θαυμασμό. Η παρουσίαση ομολογούσε την έκπληξή του: «Εγώ που πίστευα τόσα 

χρόνια ότι είναι ακραιφνώς δημοτικό και ωραίο ποίημα, μαθαίνω τώρα από τον Νικόλαο Πολίτη ότι είναι 

δημιούργημα ενός συγκεκριμένου λόγιου, είναι δημιούργημα γραφείου, δηλαδή». Παραμένει, πάντως, καλό 

τραγούδι, καλό ποίημα μάλλον. Έχουν περάσει από το 1914 τόσα χρόνια, πάνω από αιώνας, και ακόμα 

εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αυθεντικό δημοτικό. Ο Πολίτης έκανε την εξής 

παρατήρηση: Ο λαϊκός τραγουδιστής, ο λαός δηλαδή, δεν ξέρει το ρήμα «δουλεύω» με την έννοια είμαι 

υπόδουλος. Στο τραγούδι «Μάνα σου λέω δεν μπορώ στους Τούρκους να δουλεύω», το «δουλεύω» έχει τη 

σημασία «είμαι σκλάβος». Ο λαός το «δουλεύω» το ξέρει μόνο με τη σημασία «εργάζομαι». Άρα το τραγούδι δεν 

μπορεί να είναι λαϊκό. Έχει κι άλλα στοιχεία με τα οποία αποδείκνυε ότι δεν ήταν λαϊκό δημιούργημα. Γενικά η 

γλώσσα του λογίου από τη λαϊκή γλώσσα είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.

Νεογράφημα: Πόσο ιστορικά είναι τα δημοτικά τραγούδια; Ποια είναι η σχέση του δημοτικού τραγουδιού με την 

Ιστορία; Είναι μια αξιόπιστη πηγή ή δεν μπορούμε να βασιστούμε σ’ αυτήν; 

Παντελής Μπουκάλας: Να μιλήσουμε για όλο το εύρος των δημοτικών, δηλαδή για μια χιλιετία, ή να 

αναφερθούμε συγκεκριμένα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης;

Νεογράφημα: Πιο συγκεκριμένα στα τραγούδια της Επανάστασης.

Παντελής Μπουκάλας: Περισσότερο από το να είναι πληροφορητές τα τραγούδια για συγκεκριμένες μάχες, 

είναι πληροφορητές για τη νοοτροπία των προγόνων μας, για τα αισθήματά τους, για τα ήθη τους· δηλαδή, 

μάρτυρες νοοτροπίας περισσότερο. Είναι όμως και μάρτυρες για τη γλώσσα του λαού, είναι και μάρτυρες για τη 

στάση που είχαν απέναντι στο θρησκευτικό φαινόμενο ή στην Εκκλησία. Αυτό, για παράδειγμα, για το οποίο και 

σήμερα παραπονούνται οι ιερείς της εκκλησίας, να μην μιλάμε στην ώρα της Λειτουργίας, το έχουν πει τα δημοτικά 

τραγούδια εδώ και δύο, τρεις ή και περισσότερους αιώνες, γιατί η συμπεριφορά μας ήταν ακριβώς η ίδια. ∆ηλαδή, 

πολύ συχνά μετατρέπουμε τη χριστιανική εκκλησία σε εκκλησία του ∆ήμου. Νομίζω ότι έτσι κερδίζει και η 

Εκκλησία, κερδίζουμε κι εμείς.

Να μείνουμε στα τραγούδια της Επανάστασης. Το τραγούδι για τον θάνατο του ∆ιάκου, για παράδειγμα, 

δημιουργήθηκε δύο ή τρεις ή τέσσερεις το πολύ μήνες μετά το μαρτυρικό θάνατο του ∆ιάκου και διασώζει 

χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες τις ξέρουμε και από άλλες πηγές, προφορικές και γραπτές, από συμπολεμιστές 

του ∆ιάκου που κατάφεραν να διασωθούν. Ξέρουμε ότι αυτό που αναφέρει το τραγούδι (ότι, όταν του έγινε η 

πρόταση να γίνει Τούρκος και να σωθεί και ν’ αποκτήσει και αξιώματα, ο ∆ιάκος έστριψε το μουστάκι του) είναι 

μία πληροφορία περισσότερο λυρική παρά ιστορική. Και όμως την επιβεβαιώνουν γραπτές πηγές, γιατί την έχουμε 

και σε πολλά άλλα δημοτικά τραγούδια: Το στρίψιμο του μουστακιού είναι εκδήλωση λεβεντιάς, όταν είναι 

πολιορκημένος ο πολεμιστής. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι ο πατέρας του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο Ανδρίτσος, 

όταν βρέθηκε σε μία περίσταση πολιορκημένος σε μοναστήρι από τους Τούρκους και του είπαν να παραδοθεί, 

έστριψε το μουστάκι του. Ακόμη και ο αριθμός των 18.000 που λέει ότι ήταν ο στρατός των Τούρκων, ήταν 

πράγματι 18.000 ή περίπου 18.000. ∆εν απομακρύνεται από την ιστορική αλήθεια το δημοτικό τραγούδι της 

Επανάστασης, γιατί δημιουργείται πολύ κοντά στο γεγονός και διασώζει τις κρισιμότερες πτυχές, τα κρισιμότερα 

σημεία. Αυτά που θέλει να διασώσει το τραγούδι είναι πάντα η λεβεντιά, η καρτερία με την οποία αποδέχεται τον 

θάνατό του ο θνήσκων πολεμιστής ή ο θρήνος της μάνας του, όπως στην περίπτωση του Οδυσσέα Ανδρούτσου, 

που έχουμε έναν θάνατο που ατιμάζει τον Ανδρούτσο. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Ανδρούτσος αναγνωρίστηκε 

ως εθνικός ήρωας το 1862. Το τραγούδι έχει ηρωίδα τη μάνα του. Η μάνα του λέει ότι «σε έφαγε η Βουλή και 

οι καλαμαράδες». Η μάνα του παρουσιάζεται όπως την πλάθει ο λαός. Ο λαός παίρνει το μέρος του Ανδρούτσου. 

Ας πούμε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη, για να πάμε και αλλού. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές του τραγουδιού 

του τέλους του Καραϊσκάκη. Το πληρέστερο είναι το ηρωϊκό τραγούδι, και ταυτόχρονα μοιρολόϊ, που έφτιαξε ο 

Μακρυγιάννης γι’ αυτόν. Και είναι χαρακτηριστικό –για να γυρίσουμε και στην ερώτηση αν το τραγούδι έχει μέσα 

του ιστορική πληροφορία– ότι όσα λέει ο Μακρυγιάννης ως αυτόπτης μάρτυρας και συμπολεμιστής στην κρίσιμη 

στιγμή του Καραϊσκάκη, όσα λέει στα Απομνημονεύματά του, τα επαναλαμβάνει έμμετρα στο τραγούδι που 

έφτιαξε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη. Για το πώς ξεκίνησε η μικρή αψιμαχία που ανάγκασε τον Καραϊσκάκη να 

σηκωθεί από το κρεβάτι. Κι όταν λέμε για κρεβάτι –ουσιαστικά, κατάχαμα θα ήταν– θα του είχαν απλώσει δύο ή 

τρία ρούχα για να ξαπλώσει· στον πόλεμο βρισκότανε… Όμως οι Τούρκοι τους περίμεναν και τους χτύπησαν. 

Ήρθαν ακόμη περισσότεροι Τούρκοι και η μικρή αψιμαχία έγινε μάχη. Αναγκάστηκε ο Καραϊσκάκης να σηκωθεί, 

να φωνάξει τον ιπποκόμο του να φέρει το άλογό του. Όλα αυτά τα περιγράφει, τα ιστορεί, ο Μακρυγιάννης στο 

τραγούδι του αυτό, ακριβώς όπως τα ιστορεί και στα Απομνημονεύματά του. Να στηριχτούμε μόνο στο τραγούδι 

για την επιστήμη της Ιστορίας, δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε και άλλες μαρτυρίες. Υπάρχει μία παραλλαγή του 

δημοτικού τραγουδιού (θεσσαλική παραλλαγή), που ρίχνει το φταίξιμο για τον σκοτωμό του Καραϊσκάκη στην 

ελληνική πλευρά –γιατί ακόμη δεν ξέρουμε ποιος σκότωσε τον Καραϊσκάκη. Η επίσημη ιστοριογραφία λέει ότι 

σκοτώθηκε από τους Τούρκους, όμως ήδη από εκείνη τη στιγμή έχουν σωθεί μαρτυρίες –πέρα από το τραγούδι 

που λέω– συμπολεμιστών του Καραϊσκάκη αλλά και του Κασομούλη κάποια λόγια, που αφήνουν το περιθώριο να 

σκεφτούμε ότι ο θάνατός του ίσως και να ήταν προϊόν παγίδας, σκευωρίας εις βάρος του. Σε λίγο καιρό 

κυκλοφορεί και ένα σχετικό βιβλίο μου για τον Καραϊσκάκη.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια θα ήταν ωφέλιμο να τροποποιηθούν με κάποιον τρόπο έτσι 

ώστε να είναι ευκολότερα προσεγγίσιμα στα παιδιά ή να εκμοντερνιστούν, ίσως, στον λόγο;

Παντελής Μπουκάλας: Όχι. Όσα τραγούδια επιζήσουν, θα επιζήσουν έτσι όπως είναι, έτσι όπως μας έχουν 

παραδοθεί. Τώρα, εμείς τα περισσότερα τραγούδια τα ξέρουμε γραπτά. ∆εν τα ξέρουμε τραγουδημένα και αυτό 

είναι ένα πρόβλημα, ότι για τα περισσότερα τραγούδια δεν έχει σωθεί η μουσική τους, γιατί κατέγραφαν τα λόγια 

μόνο. ∆εν κατέγραφαν τη μουσική, δεν ήξεραν να την καταγράψουν, δεν ήταν αυτό το αίτημα της εποχής. Το 

αίτημα της εποχής, έτσι όπως το έθεσε ο ίδιος ο ∆ιονύσιος Σολωμός στους γνώριμούς του (στους μαθητές του, 

στους αδερφούς Τυπάλδους, στον Λασκαράτο) ήταν το εξής: «Πηγαίνετε στον λαό και συγκεντρώστε ελληνικά 

τραγούδια πριν χαθούνε». Γιατί την είχε αυτή την αγωνία ο Σολωμός· έβλεπε ότι ο προφορικός πολιτισμός θα 

αρχίσει να χάνεται, να σβήνει. Είχε αρχίσει ήδη ο πολιτισμός της εγγραματοσύνης, δηλαδή, ο πολιτισμός του 

χαρτιού όχι της ακοής. Τη μουσική δεν μπορούσαν να την καταγράψουν. ∆εν ξέρανε τη σημειογραφία οι 

δάσκαλοι, οι λαογράφοι. Μπήκαμε στον 20ο αιώνα πια για να αρχίσει σε κάποια τραγούδια η καταγραφή τους, 

όταν είχαμε πλέον στη διάθεσή μας και τα μηχανικά μέσα.

Όχι, δεν χρειάζεται να τα εκμοντερνίσουμε, να τα “καθαρίσουμε” γλωσσικά, για παράδειγμα. Ο οποιοσδήποτε 

γλωσσικός καθαρισμός ήταν να γίνει, έγινε από την αρχή. Κάποιοι από τους συλλογείς δημοτικών τραγουδιών 

είχαν την άστοχη ιδέα να τα “καθαρίσουν” γλωσσικά. Να πετάξουν κάποιες τούρκικες ή αρβανίτικες λέξεις. Αυτή 

η νόθευση μάς δίνει λανθασμένες πληροφορίες για το πώς μιλούσαν οι πρόγονοί μας, για το ποιο ήταν το εύρος 

της γλώσσας τους, η ποικιλία της, η ικανότητά της να αντλεί ξένες λέξεις και να τις ιδιοποιείται. Κάθε γλώσσα που 

μπορεί να δανειστεί, είναι πολύ δυνατή γλώσσα. Η γλώσσα που δεν μπορεί να δανειστεί, είναι αδύναμη γλώσσα. 

Η ελληνική δανείζεται από την πρώτη στιγμή που υπήρξε, από την αρχαιότητα –και το παραδέχονταν και οι ίδιοι οι 

αρχαίοι. Ο Πλάτωνας έλεγε πως ό,τι δανειζόμαστε οι Έλληνες το κάνουμε καλύτερο. Μερικές φορές ναι, όχι 

πάντα.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια περιέχουν υψηλή ποίηση;

Παντελής Μπουκάλας: ∆ύσκολα θα λέγαμε ότι όλα τα δημοτικά τραγούδια είναι υψηλή ποίηση. Μην το 

παραβλέπουμε αυτό. Ακόμη και στο έργο του ίδιου ποιητή, του ίδιου μεγάλου ποιητή, θα βρούμε υποδεέστερα 

ποιήματα. Στη μεγάλη έκταση του Παλαμά, στη μεγάλη έκταση του Ρίτσου θα βρούμε και υποδεέστερα ποιήματα. 

Το αναγνωρίζουνε και οι ίδιοι οι ποιητές. Το ξέρουνε, αλλά χρειάζονται και τα υποδεέστερα για να προχωρήσουν 

παραπέρα. Η ποίηση υπάρχει και με τους λεγόμενους «ελάσσονες» ποιητές. ∆εν μπορεί να υπάρχει μόνο με τους 

μείζονες. Καμία γλώσσα δεν έφτιαξε μόνο μείζονες ποιητές και κανένας ποιητής δεν έφτιαξε μόνο μείζονα έργα. 

Βγάζουμε έξω μόνο τον Όμηρο, τον ∆άντη και τον Σαίξπηρ. Όλοι οι άλλοι έχουν και ατυχή ποιήματα ή στίχους 

ατυχείς. 

Αυτά τα δημοτικά τραγούδια που σώθηκαν, που ζούνε ακόμα –έστω μέσα από το χαρτί– πιστεύω ότι είναι και τα 

εντελέστερα, τα τελειότερα από τη λογοτεχνική σκοπιά, την ποιητική σκοπιά. Μην φοβόμαστε να αποκαλούμε τα 

δημοτικά τραγούδια «ποιήματα», γιατί περάσανε αρκετές γενιές που τα υποτιμούσαν, τα θεωρούσαν απλώς 

τραγούδια. Ως τραγούδια πλάστηκαν και μάλιστα με την τριπλή τους σημασία: δηλαδή, ήτανε λόγος, μέλος και 

χορός. Τα περισσότερα χορεύονταν. Αν εξαιρέσουμε τα μοιρολόγια και τα τραγούδια της ταύλας, όλα τα άλλα 

τραγούδια χορεύονταν και αυτό το επεσήμαναν οι περιηγητές ήδη από τους προεπαναστατικούς αιώνες: ότι οι 

Έλληνες φτιάχνουν τραγούδια για κάθε περίσταση και χορεύουν σε κάθε περίσταση. Και θλιμμένοι που ήταν 

–στην Τουρκοκρατία ζούσαν– εκμεταλλεύονταν κάθε περίσταση: μία γιορτή, έναν γάμο, μία βάπτιση, για να 

αναζητήσουν στο δημοτικό τραγούδι μία παρηγοριά. 

Ο λαϊκός τραγουδιστής είναι φιλοσοφημένος. Λέει ας πούμε: «Και τα τραγούδια λόγια είναι, ψάχνουν να 

βγάλουν το κακό, πάσχουν να βγάλουν το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει». Εδώ ο Καβάφης μας έχει πει: «Εις σε 

προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως, που κάπως ξέρεις από φάρμακα». Η παλαιότερη σχολή, η Σχολή του Θεόκριτου, 

του βουκολικού ποιητή, υποστηρίζει ότι η ποίηση είναι το απόλυτο φάρμακο. Όσο περνούν οι αιώνες, οι ποιητές 

γίνονται λιγότερο ενθουσιώδεις, λιγότερο σίγουροι για την αξία της ποίησης σαν γιατρικού. Αυτό που βλέπουμε 

από τον υψηλά στοχαστικό ποιητή, τον Καβάφη, ότι λίγο ξέρει η ποίηση και λίγο, και για λίγο, μπορεί να μας 

παρηγορήσει, ο λαϊκός ποιητής, με το ένστικτό του περισσότερο, το καταλαβαίνει: ότι το τραγούδι προσπαθεί, 

ψάχνει να βγάλει το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει. Παρ΄ όλα αυτά συνεχίζει να τραγουδάει, γιατί δεν έχει άλλον 

τρόπο. Τραγουδάει και τον καημό του και βλέπουμε από τις πολλές κατηγορίες την δημοτικών τραγουδιών ότι δεν 

υπάρχει καμία πτυχή του κοινωνικού βίου ή του προσωπικού ή του εθνικού βίου, που να μην έχει καλύψει οι λαϊκός 

τραγουδιστής, «η λαϊκή μούσα» όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε.

Νεογράφημα: Τα δημοτικά τραγούδια έχουν αίσθηση της έννοιας της πατρίδας;

Παντελής Μπουκάλας: Της έννοιας της πατρίδας... Αυτή θα την αναζητήσουμε βεβαίως στα ακριτικά τραγούδια 

καταρχάς και ύστερα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης αλλά και στα τραγούδια που συνεχίστηκαν 

να γράφονται μετά την Επανάσταση. Τη λέξη «πατρίδα» δεν θα τη συναντήσουμε στα ακριτικά. Θα συναντήσουμε 

τον πόλεμο του Ακρίτα εναντίον των Σαρακηνών. Είναι οι προσωπικές παλικαριές περισσότερο. Ο ∆ιγενής όμως 

έχει ένα χαρακτηριστικό σπάνιο. Είναι γιος Σαρακινού, ο οποίος είναι ο εχθρός μας, και Βυζαντινής πριγκιποπούλας. 

Αυτό είναι ένα εξαιρετικό γνώρισμα, πώς ο λαϊκός τραγουδιστής αποφασίζει να πλάσει τον κατεξοχήν ήρωά του. 

Ο ∆ιγενής είναι σύνοψη. Συνοψίζει τον Αχιλλέα ή τον Λεωνίδα και τον Μέγα Αλέξανδρο· και όμως έχει 

γνωρίσματα διγενούς ήρωα. Είναι μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη του λαϊκού τραγουδιστή. Τα ακριτικά 

ξέρουμε ότι είναι τα πρώτα δημοτικά τραγούδια, τα οποία δεν ήταν του γούστου ούτε της Εκκλησίας στο Βυζάντιο 

ούτε της κρατικής εξουσίας. ∆εν τα άρεζαν για πολλούς λόγους. Ο ένας εκ των οποίων είναι ότι τα τραγουδούσαν 

οι ραψωδοί που γυρνούσαν από πόρτα σε πόρτα για να επιβιώσουν. Μιας μορφής επαιτεία ήτανε, αλλά επαιτεία με 

αξιοπρέπεια. ∆εν ήθελαν να πάρουνε ψωμί χωρίς να δώσουνε και εκείνοι κάτι. Αυτό που δίνανε ήτανε το τραγούδι 

τους. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά στην ύπαρξη δημοτικών τραγουδιών και στη χρήση τους, στην κοινωνική τους 

χρήση, από τον επίσκοπο Αρέθα, ο οποίος αναφέρεται σε Παφλαγόνες τραγουδιστές που γυρνάνε στους δρόμους 

–όχι ζητιανεύοντας, αλλά δίνοντας το τραγούδι τους– για να πάρουν έναν οβολό ή ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή η 

μορφή διάδοσης των τραγουδιών συνεχίστηκε μέχρι και τα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τον 

Κολοκοτρώνη, ο οποίος στα Απομνημονεύματά του («∆ιήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής») λέει ότι «τα 

τραγούδια τα φτιάχνουν οι στραβοί, οι τυφλοί δηλαδή, με τις λύρες». Η παράδοση των τυφλών ραψωδών ή των 

τυφλών αοιδών πάει στον Όμηρο, που και αυτός ήταν τυφλός. Ξέρουμε ότι τυφλοί αοιδοί και ραψωδοί υπήρχαν και 

στα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τους περιηγητές και από ιστορικούς. Αλλά υπήρχαν και στις διπλανές 

μας χώρες· για παράδειγμα στην τωρινή Σερβία, που έχει μελετηθεί η δημοτική της ποίηση αρκετά πριν από τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νεογράφημα: Ποια είναι η θέση που παίρνουν τα δημοτικά τραγούδια σε διάφορες αστοχίες και λάθη των 

επαναστατημένων Ελλήνων; Υπάρχει αντικειμενικότητα στα τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Αναφέρθηκα ήδη στο δημοτικό που έχει θέμα του τη μάνα του Ανδρούτσου· που κατηγορεί 

τη Βουλή και τους καλαμαράδες (έτσι τους λέγαν τους πολιτικούς) που πήραν στο λαιμό τους τον γιο της και μάλιστα 

με εκτελεστικό όργανο το πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου, τον Γιάννη Γκούρα, ο οποίος σκοτώθηκε και αυτός στην 

πολιορκία της Ακρόπολης από ένα βόλι που τον χτύπησε στο κεφάλι. Μην περιμένουμε από τα τραγούδια να 

ασκήσουν κριτική την ώρα της επαναστατικής δράσης. Και όμως: έτσι όπως καταγράφουν τα αισθήματα της στιγμής 

(όχι ιδέες, αισθήματα συνθέτουν), μας δίνουν κάποια μαθήματα. Τα τραγούδια τα δημοτικά, αναγνωρίζουν την 

παλικαριά του αντιπάλου. ∆εν είναι μικρό γεγονός αυτό, είναι σπουδαίο γεγονός. Βλέπουν το λάθος στην 

περίπτωση του Ανδρούτσου, αφήνουν την πιθανότητα, τον υπαινιγμό ότι κάτι δεν πήγε καλά με τον θάνατο του 

Καραϊσκάκη. 

Ένα από τα συγκινητικότερα, για εμένα, τραγούδια είναι το «Μοιρολόι της Τούρκισσας», που πλάστηκε πολύ λίγο 

μετά την άλωση της Τριπολιτσάς για την οποία κάποια στιγμή, σε κάποια γενιά, θα αποφασίσουμε να τη δούμε λίγο 

ειλικρινέστερα και να πούμε ότι η σφαγή που υπήρξε, ήταν λίγο μεγαλύτερη από αυτήν που είναι ανεκτή. ∆εν ξέρω 

σε ποια τάξη του γυμνασίου ή του λυκείου θα το κάνετε, η Επανάσταση μετά την άλωση της Τριπολιτσάς βρέθηκε σε 

εξαιρετικά δύσκολη θέση διεθνώς –στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, όπως λέμε σήμερα– γιατί είπαν οι Ευρωπαίοι ότι 

αυτοί (εμείς, δηλαδή, οι Έλληνες) είναι κατσαπλιάδες που σφάζουν. Και αναγκάστηκε η τότε Κυβέρνηση να 

δημοσιεύσει σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού, κυρίως του Λονδίνου, μια τεράστια, ολοσέλιδη ας πούμε, επί 

πληρωμή καταχώρηση, όπου εξηγούσαμε ως ελληνική Επανάσταση ότι έπειτα από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς 

υπήρχε μια συσσωρευμένη οργή, ένας άγριος θυμός, ο οποίος ήτανε των αδυνάτων αδύνατο να συγκρατηθεί. 

Ξέρουμε ότι μέσα στην Τρίπολη ο Κολοκοτρώνης και άλλα παλικάρια του προσπάθησαν να συγκρατήσουν την 

ανελέητη σφαγή, γιατί, εκτός όλων των άλλων, ο Κολοκοτρώνης είχε κλείσει συμφωνίες μπέσας με Αρβανίτες  και  

Εβραίους που ζούσαν μέσα στην Τρίπολη. «Μπέσα» σημαίνει προσωπική δέσμευση, που ήταν αυστηρότερη από δέκα 

χιλιάδες γραμμένα κείμενα. Η λέξη «μπέσα» είναι αρβανίτικη, αλλά επικράτησε και στα ελληνικά· είναι απολύτως 

ελληνική πια. Έκανε τις προσπάθειες αυτές στο όνομα της προσωπικής του λεβεντιάς ο Κολοκοτρώνης, καθώς είχε 

εξαιρετικές σχέσεις με Αρβανίτες, είχε συμπολεμήσει με Αρβανίτες, με αυτούς που λέμε «Τουρκαλβανούς», όχι 

τους χριστιανούς Αρβανίτες. 

∆εν είχαν εξισλαμιστεί όλοι οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί που έμειναν χριστιανοί, και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι, 

ήταν αυτοί που συμπολέμησαν με τους Έλληνες, γιατί έτσι κατανοούσαν την Επανάσταση: οι χριστιανοί εναντίον των 

μουσουλμάνων. Επί τέσσερεις αιώνες ή πέντε ή πεντέμισι ο χωρισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν γινόταν 

με βάση τα έθνη (από εδώ οι Τούρκοι, από κει οι Βούλγαροι, οι Έλληνες, οι Αλβανοί)· γινότανε με βάση τη θρησκεία 

(από δω οι μουσουλμάνοι –που δεν είναι μόνο Τούρκοι, μπορεί να είναι και Άραβες μπορεί να είναι και Σαρακηνοί 

μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο– και από κείνη την πλευρά οι χριστιανοί, που οι περισσότεροι στα Βαλκάνια είναι 

χριστιανοί ορθόδοξοι). 

Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, που έλεγα πριν («Της Τούρκισσας») είναι το μοιρολόι της μάνας· το φτιάχνει η Ελληνίδα 

ή ο Έλληνας. Είναι πιθανότερο να το φτιάχνει Ελληνίδα, γιατί η συμμετοχή των Ελληνίδων στη δημιουργία των 

δημοτικών τραγουδιών είναι, περίπου αποδεδειγμένα, πάνω από πενήντα τοις εκατό. Ο Κυριακίδης, που είναι και από 

τα βόρεια μέρη, έλεγε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα ότι «το δημοτικό είναι το βασίλειο της γυναίκας», γιατί η 

γυναίκα θα μοιρολογήσει, η γυναίκα θα νανουρίσει το μωρό, η γυναίκα θα αποχαιρετήσει αυτόν (τον άντρα της) που 

φεύγει για την ξενιτιά. Άρα λοιπόν η γυναίκα έχει τεράστια συμμετοχή στο τραγούδι. Στο συγκεκριμένο, η Ελληνίδα 

δίνει τη φωνή της και το κλάμα της στην Τούρκισσα μάνα, για να μοιρολογήσει τον γιο της που σκοτώνεται. Πρέπει 

να πω εδώ το εξής. Η Ελληνίδα μάνα εκείνης της εποχής (και όποιος Έλληνας ή Ελληνίδα του 19ου αιώνα, όταν 

φτιάχνονταν τα τραγούδια) δεν μπορούσε, φυσικά, να έχει διαβάσει τους «Πέρσες» του Αισχύλου ούτε τις 

«Τρωάδες» του Ευριπίδη ή την «Εκάβη», για να πάρει ένα παράδειγμα ότι τον ξένο πόνο τον συμμεριζόμαστε. Ναι, 

είμαστε οι νικητές, αλλά δεν αλαζονευόμαστε. Σεβόμαστε και τον ξένο πόνο, ας είναι και ο πόνος του εθνικού μας 

αντιπάλου (του Πέρση στην αρχαιότητα, του Τούρκου στους νεότερους αιώνες). Τον πόνο τον συμμεριζόμαστε, ιδίως 

όταν είναι ο πόνος της μάνας για το παιδί της. Το τραγούδι αυτό δείχνει τη μάνα να έχει τα ίδια αισθήματα για το 

παιδί της, την ίδια συμπόνια με την Ελληνίδα, όχι επειδή μιμείται την αρχαιότητα, αλλά επειδή εξ αρχής νιώθει έτσι 

–και αυτό για εμένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. 

Στο δημοτικό τραγούδι «Του ∆ιάκου» –παρότι η Αλαμάνα είναι στο σημείο περίπου όπου βρίσκονταν οι 

Θερμοπύλες και παρότι ο ∆ιάκος πολεμάει και πεθαίνει, έχοντας να αντιμετωπίσει έναν τεράστιο στρατό, όπως ο 

Λεωνίδας– δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε στις Θερμοπύλες ούτε στον Λεωνίδα. Ο συσχετισμός του ∆ιάκου με 

τον Λεωνίδα και της Αλαμάνας με τις Θερμοπύλες αρχίζει να γίνεται από τους ιστορικούς. Πρώτος είναι ο 

Σπυρίδων Τρικούπης, που κάνει αυτή τη συσχέτιση και η οποία σταδιακά επιβάλλεται. Την παίρνει από εκείνον ο 

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης στο ποιητικό δράμα «Θανάσης ∆ιάκος» και την απαθανατίζει.

Νεογράφημα: Αναφέρατε ότι το δημοτικό τραγούδι μάς διδάσκει. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν αφήνει κάποιο 

ηθικό δίδαγμα.

Παντελής Μπουκάλας: Αν κατάλαβα καλά, ρωτάτε αν στα δημοτικά τραγούδια υπάρχει ηθικό δίδαγμα στο τέλος. 

Το ηθικό δίδαγμα συνήθως το βάζουμε στο τέλος της έκθεσης. Τουλάχιστον στις δικές μου δεκαετίες έτσι μας 

έλεγαν. Όχι, το δημοτικό τραγούδι δεν επιδιώκει να διδάξει. ∆εν θέλει να πει «θα κάνεις ετούτο, θα πεθάνεις για 

την πατρίδα κ.τ.ό.». Εξυμνώντας τον ήρωα, εξυμνώντας τον πολεμιστή, σου δείχνει τον δρόμο από μόνο του· δεν σου 

λέει τι να κάνεις, δεν είναι οδηγός ζωής. Είναι υμνητής ζωής, υμνητής καρτερίας, υμνητής λεβεντιάς ή επικριτής της 

δειλίας, χωρίς να σου λέει τι θα κάνεις. ∆εν σου λέει το δημοτικό τραγούδια, για παράδειγμα, «εάν θα αγαπήσεις 

ή δεν θα αγαπήσεις Φράγκο, Εβραίο, Βούλγαρο ή Βουλγαροπούλα ή Τουρκοπούλα». Ιστορεί με τα λόγια του, με τη 

μουσική του· ιστορεί όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν στον βίο, όπως εκτυλίχτηκαν μέσα σε πέντε αιώνες. Η 

πλειονότητα των τραγουδιών δείχνει ηρωίδες που αρνούνται τον γάμο αυτής της εκδοχής, τον διεθνικό, αλλά 

υπάρχουν και τραγούδια που μας δείχνουν καθαρά τον έρωτα για έναν αλλοεθνή ή αλλόθρησκο και δεν τον 

καταδικάζουν. ∆εν έχουν αυτή τη λογική του κατηχητή ή του δασκάλου, που θέλουν να σου πουν τι θα κάνεις στη ζωή

· δεν το κάνουν αυτό. Ο ακροατής τους αποσπά το νόημα ή το ηθικό δίδαγμα μόνος του, αν έχει την όρεξη. ∆εν δίνει 

μασημένη τροφή το δημοτικό τραγούδι. 

Νεογράφημα: Πώς παρουσιάζουν τα δημοτικά τραγούδια τους Τούρκους;

Παντελής Μπουκάλας: Το είπα και πριν. ∆εν παραλείπουν να τιμήσουν τη λεβεντιά τους, όταν υπάρχει λεβεντιά, 

όπως δεν παραλείπουν να δείξουν λεπτομερώς τη βαρβαρότητα ή την πονηρία ή την προδοσία, όπου υπάρχει. Την 

προδοσία την απαθανατίζουν, ειδικά στα κλέφτικα, όταν ο προδότης του καπετάνιου είναι κάποιος κουμπάρος του, 

ομοεθνής και ομόθρησκος. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Το τραγούδι δεν θέλει να λογοκρίνει τίποτα από 

αυτά που βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του ο τραγουδιστής. Αυτά που επιλέγει να τραγουδήσει ο 

ανώνυμος τραγουδιστής είναι η λεβεντιά και ο μαρτυρικός θάνατος. Η λεβεντιά την ώρα της μάχης. ∆εν τον 

ενδιαφέρει τόσο να δείξει τον εχθρό, όσο να δείξει τον δικό του ήρωα μέσα από τη σύγκρουση: πως, και ψυχικά και 

ηθικά, είναι νικητής ο ήρωάς του, ακόμη και αν ηττάται. Τη λέξη «ελευθερία» επίσης δεν θα τη συναντήσουμε συχνά 

στα τραγούδια. Θα τη συναντήσουμε σε άλλου είδους δημοτικά. Για παράδειγμα, αυτά που έφτιαχνε ο Τσοπανάκος, 

που ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής, Πελοποννήσιος, από την ∆ημητσάνα. Τσοπανάκος ήταν το ψευδώνυμό του, το 

παρατσούκλι του. Υπάρχει ένα πουλί που λέγεται «τσοπανάκος», που τραγουδάει γλυκά και τον είχαν ονομάσει και 

αυτόν Τσοπανάκο. Αυτός ήταν με τα παλικάρια του Νικηταρά στη διάρκεια της Επανάστασης. Είχε βγάλει μερικές 

τάξεις σχολείου, οπότε ήξερε και λίγα για τους αρχαίους Έλληνες· και αυτά τα λίγα που ήξερε, τα είχε βάλει στα 

τραγούδια του, τα οποία τα έλεγε στα παλικάρια στο βουνό. Τα παλικάρια τον προστάτευαν γιατί ήταν πολύ 

αδύνατος, ήταν σκυφτός, ήταν καμπούρης, η υγεία του ήταν πάντα πολύ τραυματισμένη. Τα τραγούδια του τα 

τραγουδάγανε ακόμα και αν δεν καταλαβαίνανε ποιος είναι ο Θεμιστοκλής. Ο Τσοπανάκος πέθανε το 1825, 

δηλαδή δεν την πρόλαβε την ελευθερία.

Νεογράφημα: Συνέβαλαν τα δημοτικά τραγούδια στον φιλελληνισμό;

Παντελής Μπουκάλας: Συνέβαλαν πολύ! Θα πω το εξής σημαντικό: Η πρώτη έκδοση δημοτικών τραγουδιών έγινε 

έξω από την Ελλάδα το 1824-1825, όταν ο νεοελληνιστής Κλωντ Φωριέλ (Claude Fauriel) εξέδωσε στο Παρίσι τα 

τραγούδια που είχε συγκεντρώσει μέχρι τότε. Αρκετά από αυτά του τα είχε δώσει ο Αδαμάντιος Κοραής και τον 

ευχαριστεί στον πρόλογό του. Ήταν τότε ο Κοραής γιατρός στο Παρίσι, (λόγιος, διαφωτιστής, «∆άσκαλος του 

Γένους», όπως λέμε), ο οποίος –παρόλο που δεν αγαπούσε τα δημοτικά τραγούδια– τα συγκέντρωνε. Συγκεκριμένα, 

τα συγκέντρωναν φίλοι του και αυτός τα προωθούσε. Για αυτό αρκετά από αυτά ο Κοραής τα είχε δώσει στον 

Φωριέλ. Η έκδοση αυτή έγινε στο Παρίσι, σε μια εποχή που, εξαιτίας των εμφυλίων πολέμων των Ελλήνων, οι 

φιλέλληνες είχαν αρχίσει να αποστασιοποιούνται και να κάνουν αρνητικές σκέψεις για εμάς, για τους νεότερους 

Έλληνες. Χάρις και στα εκτενέστατα προλεγόμενα του Φωριέλ –ο οποίος, παρεμπιπτόντως, δεν ήρθε ποτέ στην 

Ελλάδα, δεν τα είχε συγκεντρώσει ο ίδιος με αυτοψία εδώ αυτά τα τραγούδια– είπε προς τους λογίους της Ευρώπης, 

και μάλιστα με επιθετικό τόνο: «∆είτε, αυτός ο λαός ξέρει να δημιουργεί τόσο σπουδαία ποίηση! Άρα για να 

δημιουργεί μια τόσο σπουδαία ποίηση, δεν είναι τόσο παρακατιανός, όσο εσείς νομίζετε». Μέχρι τότε οι 

περισσότεροι Ευρωπαίοι λόγιοι πίστευαν ότι οι Νεοέλληνες στέκονται πολύ πιο χαμηλά από τους προγόνους τους 

και είναι περίπου βάρβαροι. «Αν φτιάχνει αυτός ο λαός τέτοια ποίηση, αξίζει να τον βοηθήσετε να κατακτήσει την 

ελευθερία του όχι μόνο εν ονόματι των αρχαίων προγόνων του, αλλά και για τη δική του αξία, την τωρινή αξία!». Το 

είδαν αυτό πολλοί λόγιοι και τα τραγούδια μεταφράστηκαν αμέσως σε τέσσερεις-πέντε κρίσιμες ευρωπαϊκές 

γλώσσες. Στα Γερμανικά, ορισμένα κλέφτικα τα μετέφρασε ο Γκαίτε και άλλα ο Βίλχελμ Μύλλερ (ένας ενθουσιώδης 

φιλέλληνας, σπουδαίος ποιητής, Γερμανός που δυστυχώς πέθανε μικρός στην ηλικία των τριάντα περίπου). 

Μεταφράστηκαν επίσης στα Αγγλικά, στα Ιταλικά, στα Ρωσικά και αναζωπύρωσαν το φιλελληνικό κίνημα. Είδαμε, 

μετά την έκδοση των δημοτικών τραγουδιών, ότι οι όμιλοι των φιλελλήνων άρχισαν να δραστηριοποιούνται πάλι, 

να ξαναφτιάχνουν βάζα με ελληνικές παραστάσεις (για παράδειγμα, με μια νησιώτισσα πάνω), να γίνονται έρανοι. 

Οι ζωγράφοι κινητοποιούνται πάλι. Η γνώμη μου είναι ότι ήταν αρκετά σημαντική η έκδοση αυτή· μαζί με την Έξοδο 

του Μεσολογγίου, που πράγματι έπεισε τους Ευρωπαίους ότι ως λαός αξίζουμε την ελευθερία μας. Αυτά τα δύο 

γεγονότα λειτούργησαν καθοριστικά για την κατάκτηση της ελευθερίας μας και τη δημιουργία του νεοελληνικού 

κράτους. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η συμβολή της έκδοσης των δημοτικών τραγουδιών και την έχουν ήδη 

επισημάνει από παλιά. 

Νεογράφημα: Οι πρωταγωνιστές του 1821 συνέθεταν οι ίδιοι τα δημοτικά τραγούδια; Κατά πόσο ευσταθεί αυτό και 

πώς συνυπάρχει ο ρόλος του πολεμιστή με αυτόν του ποιητή;

Παντελής Μπουκάλας: Χάρις στον Βλαχογιάννη έχουν σωθεί τέσσερα-πέντε δημοτικά τραγούδια που είχε 

φτιάξει ο Μακρυγιάννης. Ξέρουμε επίσης ότι ο Κολοκοτρώνης είχε φτιάξει ένα, επειδή το χρειάστηκε σε μια 

συγκεκριμένη περίσταση, για να εμψυχώσει τα παλικάρια του. Προεπαναστατική περίοδος, ψηλά στα βουνά της 

Πελοποννήσου, Πάσχα, και περνάει το τουρκικό στράτευμα των δύο χιλιάδων στρατιωτών και σέρνει πολλούς 

αιχμαλώτους Έλληνες. Έχει διασωθεί η αφήγηση του ίδιου του Κολοκοτρώνη, ο οποίος παρότρυνε τα παλικάρια 

του πρώτα σε πεζό λόγο και έπειτα έφτιαξε και τραγούδι. Αυτό που έκανε ήταν να πάρει ένα παλαιότερο τραγούδι 

και να το προσαρμόσει στην περίσταση: «Καλά τρώμε και πίνουμε και σιγοτραγουδάμε δεν κάνουμε και ένα καλό 

για την ψυχή μας»; Πράγματι ήταν αποτελεσματική η ομιλία του και το τραγούδι του και σε αυτό συνέβαλε και το 

γεγονός ότι ήταν Πάσχα. Τέλος επιτέθηκαν στους Τούρκους, παρότι ήταν μόλις ογδόντα, και κατάφεραν να 

ελευθερώσουν τους αιχμαλώτους Έλληνες, με μόνο ένα θύμα από την πλευρά των Ελλήνων, συγκεκριμένα έναν 

ξάδελφο του Κολοκοτρώνη. Αυτό ήταν το μοναδικό που χρειάστηκε να φτιάξει ο Κολοκοτρώνης και πράγματι ήταν 

αποτελεσματικό. ∆εν είναι πολλοί οι καπεταναίοι που φτιάχνουν δημοτικά τραγούδια. Κάποιος ακόμα που 

γνωρίζουμε, είναι ο Θεοδωράκης Γρίβας και μάλιστα είναι και ο μόνος που ξέρουμε ότι το κατέγραψε κάποια 

στιγμή, όταν πια ελευθερωθήκαμε. Έτσι πήγε και το έδωσε σε έναν γερμανό καθηγητή στο πανεπιστήμιο Αθηνών, 

γύρω στο 1840-1850, που με τη σειρά του το έδωσε στο γαμπρό του, τον Πάσοβ, ο οποίος το εξέδωσε το 

1860. Ήταν μια αρκετά μεγάλη ανθολογία, γιατί συνάθροισε όλα τα προηγούμενα τραγούδια μαζί με αυτά που 

του έδωσε ο πεθερός του. Με αυτή την έκδοση του Πάσοβ άρχισαν οι έλληνες λόγιοι να σκέφτονται λίγο πιο 

σοβαρά τι σημαίνει δημοτικό τραγούδι.

Νεογράφημα: Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι υπάρχουν τόσο λίγα επίθετα στα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Γενικά η γλώσσα των δημοτικών τραγουδιών είναι η απλούστερη δυνατή. Είναι επινοητική. 

Επινοεί λέξεις, ρήματα, επίθετα, όταν τα χρειάζεται, κυρίως στα μοιρολόγια και στα ερωτικά. Η οικονομία και η 

λιτότητα είναι το κύριο γνώρισμά της. Το ότι κάνει πολύ μικρή χρήση των επιθέτων έχει παρατηρηθεί από έναν 

από τους σπουδαιότερους μελετητές του δημοτικού τραγουδιού, τον Γιάννη Αποστολάκη. Ήταν λόγιος του 

Μεσοπολέμου και ξάδελφος του Νικολάου Πολίτη.

Αλέξης Αλεξίου: Ήταν και καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ένας από τους ιδρυτές του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το1926.

Παντελής Μπουκάλας: Έλεγαν πως ήταν λίγο δύστροπος, εκτιμούσε μόνο την ποίηση του Σολωμού και τα 

δημοτικά τραγούδια· τίποτε άλλο! Ούτε τον Παλαμά τον θεωρούσε σοβαρό ποιητή, αξιόλογο, ούτε τον Καβάφη. 

Ήταν αρκετά της υπερβολής ως προς αυτό. Έχει παρατηρηθεί ότι τα δημοτικά τραγούδια οδηγούν την αφήγησή 

τους με όχημα το ρήμα. Στο ρήμα και το όνομα, σε αυτά τα δύο εστιάζουν· τα επιρρήματα και τα επίθετα 

πλεονάζουν. Ο λαϊκός τραγουδιστής κάνει πράξη αυτό που έλεγε ο Εμπειρίκος σε ένα ποίημά του, για τα επίθετα: 

«θετά παιδιά της μορφώσεως και του διακοσμημένου ψεύδους»· δηλαδή στολίδια της ψευτιάς. Πράγματι, όταν 

μας ζητάνε στις εκθέσεις να προσθέσουμε πολλά φιλολογικά στοιχεία και αρχίζουμε και βάζουμε πολλά επίθετα 

για να μεγαλώσει η έκθεση, τότε αρχίζουμε και ψευτίζουμε.

Νεογράφημα: Πώς συνεχίζεται το ιστορικό δημοτικό τραγούδι μετά την Επανάσταση; 

Παντελής Μπουκάλας: Με την Επανάσταση δεν ελευθερώθηκε όλη η πατρίδα· το ξέρουμε. Μείνανε πολλά 

τμήματά της υπό τον τουρκικό ζυγό. Σε κάποια από τα μέρη αυτά, σχεδόν σε όλα τα μέρη αυτά, το δημοτικό 

τραγούδι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνεχίστηκε. Βλέπουμε στην Ήπειρο το παράπονο του δημοτικού 

τραγουδιού, που η Ήπειρος δεν συμπεριελήφθη στην ελεύθερη Ελλάδα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις στην Κρήτη 

που συνεχίζεται η παραγωγή δημοτικών τραγουδιών. Είναι τα λεγόμενα «ηρωικά άσματα», τα οποία ιστορούν τις 

αλλεπάλληλες επαναστάσεις, εξεγέρσεις του κρητικού πληθυσμού εναντίον των κατακτητών τους. Σιγά σιγά στην 

Κρήτη αρχίζει να εμφανίζεται ο επώνυμος τραγουδιστής. Τα κρητικά τραγούδια –που λέγονται και «ρίμες»– είναι 

εκτενέστατα, δεν είναι σύντομα, όπως είναι τα περισσότερα κλέφτικα. Άρα, εκεί αρχίζουμε να υποθέτουμε πως 

υπάρχει κάποιος προσωπικός τραγουδιστής, ποιητής, δημιουργός, στιχουργός, όπως και τον πούμε, ο οποίος 

χρησιμοποιεί πια και χαρτί, δηλαδή γράφει κιόλας. Γιατί δεν είναι εύκολο να φτιάξεις τριακόσιους στίχους χωρίς 

χαρτί, σε μία εποχή που ο προφορικός πολιτισμός αρχίζει πια να υποχωρεί. Και στον εικοστό αιώνα υπάρχουν 

δημοτικά. Καταρχάς τα λεγόμενα «ληστρικά» τραγούδια, που εξυμνούσαν παλικαριές των ληστών. Οι ληστές τι ήταν; 

Κάποιοι από τους προηγούμενους αρματολούς και τους κλέφτες, τους πολεμιστές του ‘21, που δεν βρήκαν τρόπο 

να βιοποριστούν (ίσως διότι δεν τους έδωσαν τους αγρούς που τους είχαν υποσχεθεί, για να τους καλλιεργήσουν). 

Θα έχετε ακούσει του Νταβέλη ή την Μαρία την Πενταγιώτισσα. Το «και στης Μαρίας την ποδιά σφάζονται 

παλικάρια» είναι ληστρικό τραγούδι. Η Μαρία Πενταγιώτισσα ήταν η πρώτη Ελληνίδα που τόλμησε να μπει στην 

Εκκλησία χωρίς μαντίλα. Καταλαβαίνετε πώς την αντιμετωπίσανε στη γενιά της…

Νεογράφημα: Στις ισλαμικές χώρες δεν έχει γίνει ακόμα αυτό.

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν έχει γίνει ακόμα, ναι, γιατί ο Ισλαμισμός έχει πέντε αιώνες καθυστέρηση από τον 

Χριστιανισμό.

Νεογράφημα: Και στις σλαβικές…

Παντελής Μπουκάλας: Και στις σλαβικές, ναι. Και στα χωριά μας επίσης. Τα ληστρικά τραγούδια, λοιπόν, 

βασίστηκαν στα παλαιότερα κλέφτικα και προσάρμοσαν τα ονόματα, τις πράξεις, τα επεισόδια, τον ήρωα. 

Φτιάχτηκαν, επίσης, κάποια για τον θάνατο του Παύλου Μελά. Φτιάχτηκαν κάποια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 

και, κυρίως, με τη Μικρασιατική Καταστροφή, που ήταν κυρίως μοιρολόγια Μανιάτικα. Την εποχή που όλος ο 

υπόλοιπος λαός πίστευε στον Βενιζέλο σαν θεό, οι Μανιάτισσες κλαίγαν τα παλικάρια τους και καταριόταν τον 

Βενιζέλο, γιατί χάναν τα παιδιά τους στον πόλεμο. Το αίσθημα της μάνας δεν λογοκρίνεται εύκολα. Στη διάρκεια 

της γερμανικής Κατοχής, έχουμε μία αναζωπύρωση του δημοτικού τραγουδιού στα βουνά. Ο βίος των εξεγερμένων 

εναντίον των Γερμανών έχει την παραλληλία του με τον βίο των κλεφτών και, εκτός από τα καινούργια τραγούδια 

που φτιάχνονται, ξανατραγουδιούνται τα παλιά κλέφτικα. Φτιάχτηκαν, επίσης, τραγούδια της Κατοχής, που έχουν 

καταγραφεί και έχουν εκδοθεί. Όπως φτιάχτηκαν τραγούδια σατιρικά για το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της 

Κατοχής –το πρώτο ήταν η έλλειψη της ελευθερίας– την πείνα, δηλαδή, που σε πολλά σημεία έφτασε σε επίπεδα 

πείνας του πολιορκημένου Μεσολογγίου. Υπάρχουν, λοιπόν, χαριτωμένα, σατιρικά δημοτικά, που φτιάχτηκαν στη 

Νάξο, στην Κάρπαθο, γενικά στα νησιά του Αιγαίου, που περάσαν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και ανακούφιζαν 

τον πόνο τους και τον καημό τους με σατιρικούς στίχους για την πείνα. Έχουν εκδοθεί ένα-δύο βιβλία, που 

περιέχουν τα τραγούδια των επόμενων από την Επανάσταση του ’21 εθνικών αγώνων. Είχαν εκδοθεί και τα 

δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες στα βουνά της Αλβανίας. 

Εδώ κάτι ακόμα να προσθέσω, που είναι εξαιρετικό και είναι και σπανιότατο: δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες 

πολεμιστές του ‘40 φτιάχθηκαν και από τους Αλβανούς, στην αλβανική γλώσσα και όχι σε δεκαπεντασύλλαβο, 

γιατί τα δημοτικά των Αλβανών και άλλων Βαλκανικών χωρών είναι οκτασύλλαβα και όχι δεκαπεντασύλλαβα. Οι 

Αλβανοί είχαν ξαναφτιάξει δημοτικά για να τιμήσουν τον αγώνα των Ελλήνων, πάλι στη δική τους γλώσσα, το 

1821. Υπάρχουν τραγούδια για το Μεσολόγγι, για τον Μπότσαρη, για τον Κανάρη, για την καταστροφή της Χίου. 

Είναι σπάνιο ένας λαός να τραγουδάει στη δική του γλώσσα, τα τραγούδια του διπλανού του, με τον οποίο μάλιστα 

δεν έχει ιδιαίτερα φιλική σχέση…

Νεογράφημα: Πώς νιώθετε τη σχέση του σημερινού Έλληνα με το δημοτικό τραγούδι; Εκτιμά και αντιλαμβάνεται 

την αξία του; 

Παντελής Μπουκάλας: Κάποιο κομμάτι του κόσμου την αντιλαμβάνεται, γιατί την έχει ζήσει· γιατί δεν μπορεί να 

νιώσει το πανηγύρι του και τον γάμο του, χωρίς να χορέψει δημοτικά τραγούδια. Μπορεί να αρχίσει με ζεϊμπέκικα, 

αλλά θα καταλήξει με δημοτικά. Ένα άλλο κομμάτι, οι νεότερες γενιές, προφανώς και βρίσκονται μακριά. Υπήρξε 

και ένα κακό που συνέβη εις βάρος των δημοτικών τραγουδιών: Η παρεμβολή της Χούντας, η οποία μαγάρισε το 

δημοτικό τραγούδι με κάποια ψευτοτράγουδα που έφτιαξε τότε, που υμνούσαν τους συνταγματάρχες. Και έτσι 

πολύς κόσμος, πάρα πολύς, ένιωσε μία αποστροφή προς το δημοτικό· την ίδια αποστροφή που ένιωσε και προς 

τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, επειδή και αυτός υπέστη καπήλευση από την Χούντα. Εκείνο που έχω δει γυρνώντας 

σε πολλά μέρη της Ελλάδας, εξαιτίας των βιβλίων που έχω βγάλει για το δημοτικό, είναι ότι υπάρχουν νέες γενιές 

που έχουν μάθει τα μουσικά όργανα στα μουσικά γυμνάσια και τα λύκεια και τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρουν 

να τραγουδάνε πια και να παίζουν όλο και πιο δύσκολα όργανα, όλο και πιο απωθημένα μέχρι και ασκομαντούρα!

Νεογράφημα: Πως το είπατε;

Παντελής Μπουκάλας: «Ασκομαντούρα», είναι χιώτικη, νησιώτικη λέξη. Βλέπω, λοιπόν τις νέες γενιές, τα νέα 

συγκροτήματα, τις νέες μουσικές παρέες, που βγάζουν δίσκους τραγουδώντας δημοτικά. Λίγο πειραγμένα, 

βεβαίως, μα δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Υπάρχουν οι Thrax Punks, που παίζουν θρακιώτικα, οι Villagers που 

παίζουν ηπειρώτικα, οι Χαΐνηδες που τραγουδάν κρητικά. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και εμφανίζονται όλο και 

νεότεροι. ∆εν ντρέπονται, έχει αποενοχοποιηθεί η σχέση με το δημοτικό τραγούδι, δεν θεωρείται κάτι το... 

«βλάχικο», όπως λέγανε, το απολίτιστο ή το μισοπολιτισμένο. Πρέπει να τα αγαπάμε χωρίς να τα υποτιμάμε.

Νεογράφημα: Πότε και πώς ξεκινήσατε την ενασχόληση σας με τα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Όταν γεννήθηκα! Το πρώτο μου γραπτό, όμως, για τα δημοτικά τραγούδια είναι του 

1992, δηλαδή πριν από τριάντα χρόνια. Όταν πάντως ξεκίνησα να γράφω αυτήν τη σειρά για το δημοτικό 

τραγούδι, δεν ήμουν καθόλου έτοιμος… ∆εν υποψιαζόμουνα ότι, όταν τελειώσει, θα είναι δέκα τόμοι τουλάχιστον. 

Κάθε φορά που το λέω τρομάζω, γιατί είναι ένας τεράστιος κόπος αλλά και μία τεράστια απόλαυση! Οπότε, όσο 

ζω, το συνεχίζω. Έχει τριάντα χρόνια τουλάχιστον αυτή η γραπτή σχέση, γιατί στο προφορικό επίπεδο υπήρχε 

σχέση και από πριν· έγινε γραπτή εδώ και τριάντα χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα έγραφα σε εφημερίδες και 

περιοδικά ή μιλούσα σε συνέδρια για το δημοτικό τραγούδι. Κάποια στιγμή αποφάσισα να τα βάλω κάτω. Ξεκίνησα 

για έναν-δύο τόμους και αυγατίσαμε στη διαδρομή. Φέτος θα βγει ένα δίτομο, μάλλον, έργο μου για τα δημοτικά 

τραγούδια, η διδακτορική μου διατριβή.

Νεογράφημα: Σε ποιο πανεπιστήμιο την κάνατε;

Παντελής Μπουκάλας: Στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Νεογράφημα: Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο δημοτικό τραγούδι;

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν μπορώ να πω ένα, θα πω δύο: «Το μοιρολόι της Τούρκισας», που ανέφερα και 

προηγουμένως, και το «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα», για τη δική του ασύλληπτη δύναμη· θα το έχετε ακούσει 

τραγουδημένο. Επειδή δεν είχε σωθεί η μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού, έχει τραγουδηθεί με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους· όλοι καλοί είναι! 

Νεογράφημα: Είστε ποιητής, ερευνητής, δημοσιογράφος, μεταφραστής. Αν, όμως, έπρεπε έναν μόνο τίτλο να 

βάλετε δίπλα στο όνομα σας ποια από όλες αυτές τις ιδιότητες θα επιλέγατε; 

Παντελής Μπουκάλας: Γραφιάς, που τα πιάνει όλα. Ή... αποτυχημένος οδοντίατρος! 

Νεογράφημα: Γιατί επιλέξατε την Οδοντιατρική; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν τη διάλεξα, με διάλεξε. Είχα περάσει στην Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης, αλλά 

κατέβηκα στην Αθήνα. Ήταν δύσκολο να μείνω και οικονομικά και ερωτικά.

Νεογράφημα: Τι σας οδήγησε στη γραφή; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν ξέρω. Στην τρίτη γυμνασίου έγραφα στιχάκια Μ’ άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω. Η 

γραφή ξεκινά από το διάβασμα. Εάν δεν διαβάσεις, δεν θα σου ‘ρθει η γραφή· εκτός και αν συναντήσεις τις 

Μούσες, όπως ο Ησίοδος στα βουνά, τότε που η Μούσα ήταν αγροδίαιτος. Ο Ησίοδος συνάντησε τις Μούσες 

βοσκώντας τα πρόβατα του στον Ελικώνα, ο Αισχύλος συνάντησε τον ∆ιόνυσο σε ένα αμπέλι έξω από την Αθηνά, 

αλλά αυτά, δυστυχώς, σταματήσανε!

 Αλέξης Αλεξίου: Λέω στα παιδιά πως όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, θέλουν και να παίξουν· πως όσοι αγαπούν 

το μπάσκετ και βλέπουν μια πορτοκαλί μπάλα, θέλουν να την πάρουν και να τη σουτάρουν στο καλάθι. Έτσι και 

όσοι αγαπούν το διάβασμα, θέλουν κάποια στιγμή να γράψουν κιόλας κάτι. 

Παντελής Μπουκάλας: Κι εγώ αγαπούσα το ποδόσφαιρο, αλλά τραυματίστηκα νωρίς και δεν μπόρεσα να 

συνεχίσω… Ξέρουμε πως πολλοί ποιητές γράφουν την ώρα που διαβάζουν ή λίγο μετά. Ο κατεξοχήν ποιητής που 

ξέρουμε ότι έγραφε καθώς διάβαζε, ήταν ο Καβάφης. Στον «Καισαρίωνα» βλέπουμε πως δημιουργεί τα ποιήματά 

του, συχνά ξεσκονίζοντας τον Πλούταρχο. Συμβαίνει και με άλλους ποιητές: Όταν βλέπεις τη σύλληψη ενός 

βαθύτατου νοήματος με πέντε λέξεις ή μιας όμορφης ιδέας, μπαίνεις στον πειρασμό, γίνεσαι μιμητής και καμία 

φορά γράφεις και καλό ποίημα. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουκάλα!

Παντελής Μπουκάλας: Εγώ σας ευχαριστώ! Έχω μεγάλη χαρά, κάθε φορά που μιλώ με παιδιά σε σχολεία.



Το μάθημα της Λογοτεχνίας στο τμήμα Β2 συνδέθηκε με την επέτειο των διακοσίων ετών από την έναρξη της 

ελληνικής Επανάστασης μέσω των ποιημάτων του Σολωμού και του Κάλβου, αλλά και μέσω των δημοτικών 

τραγουδιών. Μελετήσαμε το ύφος, την ποίηση, τον κόσμο τους και, για να ολοκληρώσουμε την προσέγγισή μας, 

καλέσαμε τον Παντελή Μπουκάλα σε μια διαδικτυακή συνέντευξη, που με ιδιαίτερη χαρά μάς έδωσε στις 14 

Απριλίου. Ο Παντελής Μπουκάλας, πέρα από αρθρογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή», βιβλιοκριτικός, 

μεταφραστής αρχαίων ελληνικών κειμένων, επιμελητής λογοτεχνικών εκδόσεων και σημαντικός ποιητής, είναι  

ενδελεχής ερευνητής και γνώστης των δημοτικών τραγουδιών. Έχει ήδη εκδώσει τρία πολυσέλιδα δοκίμια για 

το δημοτικό τραγούδι (Α΄  «Όταν το ρήμα γίνεται όνομα: Η “αγαπώ” και το σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των 

δημοτικών», Β΄ «Το αίμα της αγάπης: Ο πόθος και ο φόνος στη δημοτική ποίηση», Γ’ «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα: Το 

ταξίδι του φιλιού και ο έρωτας σαν υπερβολή») και αναμένονται πολλά ακόμη. 

Η συνέντευξη είναι η μεγαλύτερη σε έκταση που παραχωρήθηκε στο «Νεογράφημα», στα επτά χρόνια της 

κυκλοφορίας του, και επεκτάθηκε σε πολλά ακόμη θέματα, πέρα από τα δημοτικά τραγούδια του ’21. Κατά τη 

διάρκειά της γεννήθηκαν αυθόρμητες ερωτήσεις και δόθηκαν απρόσμενες απαντήσεις. Προσπαθήσαμε, 

απομαγνητοφωνώντας τη συνέντευξη, να μην της στερήσουμε την πολύτιμη προφορικότητά της. Μάθαμε από τη 

συνέντευξη και ταυτόχρονα την απολαύσαμε. Σας προσκαλούμε να την απολαύσετε κι εσείς!

Νεογράφημα: Καλησπέρα σας κύριε Μπουκάλα! Είμαστε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος 

της Λογοτεχνίας διδαχθήκαμε τα δημοτικά τραγούδια και τον κόσμο τους. Από το σχολικό βιβλίο μας είδαμε 

δύο δημοτικά με απόσταση περίπου χιλίων ετών το ένα από το άλλο: το ακριτικό «Ο θάνατος του ∆ιγενή» και το 

κλέφτικο «Του Βασίλη».

Παντελής Μπουκάλας: Να διακόψω, αν μου επιτρέπετε. Θυμάται κάποιο από τα παιδιά πώς τελειώνει το 

τραγούδι «Του Βασίλη» («Βασίλη κάτσε φρόνιμα να γίνεις νοικοκύρης» και αυτός λέει: «δεν θα κάτσω φρόνιμα 

να γίνω νοικοκύρης να γίνω σκλάβος των Τούρκων»); Μετά τι λέει;

Αθανασία Μπαλάση: Λέει: «… να γίνω σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και στο τέλος, τον 

καλωσορίζουν τα βουνά «καλώς το παλικάρι».

Παντελής Μπουκάλας: Μπράβο! Αυτό ήθελα να μάθω, γιατί έτσι είναι το αυθεντικό τραγούδι «να γίνω 

σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και εννοεί κοπέλι στους προκρίτους, δηλαδή στους Έλληνες, 

όμως το τραγούδι υπέστη πολύ νωρίς μια, ας την πούμε έτσι, «εθνικού τύπου» λογοκρισία. Το 1852 έγινε «να 

γίνω σκλάβος των Τούρκων» και πάλι «κοπέλι των Τούρκων». Αποσβέστηκαν, δηλαδή, οι πρόκριτοι, για να μην 

φαίνεται ότι ο κλέφτης είχε διπλό μέτωπο. Αυτή είναι μία μόνο από τις πολλές εκδοχές, δυστυχώς, που 

νόθευσαν τα τραγούδια μας. Κυρίως τα κλέφτικα είναι αυτά που υπέστησαν περισσότερο τις νοθεύσεις, γιατί 

είναι και τα πιο κρίσιμα.

Αλέξης Αλεξίου: Όταν ήμασταν εμείς στο Γυμνάσιο, νομίζαμε ότι το «Μαύρ’ είν’ η νύχτα στα βουνά» είναι 

γνήσιο κλέφτικο.

Παντελής Μπουκάλας: Όλες οι προηγούμενες γενιές, όπως και η δική μου, είχαμε μάθει ότι το «Μάνα σου 

λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω, / θα πάρω το τουφέκι μου να πα να γίνω κλέφτης» είναι αυθεντικό 

κλέφτικο. ∆εν είναι όμως αυθεντικό κλέφτικο. Ξέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός του. Είναι ο Παύλος Λάμπρος, 

ο πατέρας του Σπυρίδωνος Λάμπρου. Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν εξέδωσε ο Νικόλαος Πολίτης το 1914 τις 

«Εκλογές από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού», ο Καβάφης, που αγαπούσε ιδιαίτερα τα δημοτικά και είχε μια 

από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες με συλλογές δημοτικών, είχε παρουσιάσει την έκδοση του Πολίτη σε 

εφημερίδα της Αλεξάνδρειας με θαυμασμό. Η παρουσίαση ομολογούσε την έκπληξή του: «Εγώ που πίστευα τόσα 

χρόνια ότι είναι ακραιφνώς δημοτικό και ωραίο ποίημα, μαθαίνω τώρα από τον Νικόλαο Πολίτη ότι είναι 

δημιούργημα ενός συγκεκριμένου λόγιου, είναι δημιούργημα γραφείου, δηλαδή». Παραμένει, πάντως, καλό 

τραγούδι, καλό ποίημα μάλλον. Έχουν περάσει από το 1914 τόσα χρόνια, πάνω από αιώνας, και ακόμα 

εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αυθεντικό δημοτικό. Ο Πολίτης έκανε την εξής 

παρατήρηση: Ο λαϊκός τραγουδιστής, ο λαός δηλαδή, δεν ξέρει το ρήμα «δουλεύω» με την έννοια είμαι 

υπόδουλος. Στο τραγούδι «Μάνα σου λέω δεν μπορώ στους Τούρκους να δουλεύω», το «δουλεύω» έχει τη 

σημασία «είμαι σκλάβος». Ο λαός το «δουλεύω» το ξέρει μόνο με τη σημασία «εργάζομαι». Άρα το τραγούδι δεν 

μπορεί να είναι λαϊκό. Έχει κι άλλα στοιχεία με τα οποία αποδείκνυε ότι δεν ήταν λαϊκό δημιούργημα. Γενικά η 

γλώσσα του λογίου από τη λαϊκή γλώσσα είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.

Νεογράφημα: Πόσο ιστορικά είναι τα δημοτικά τραγούδια; Ποια είναι η σχέση του δημοτικού τραγουδιού με την 

Ιστορία; Είναι μια αξιόπιστη πηγή ή δεν μπορούμε να βασιστούμε σ’ αυτήν; 

Παντελής Μπουκάλας: Να μιλήσουμε για όλο το εύρος των δημοτικών, δηλαδή για μια χιλιετία, ή να 

αναφερθούμε συγκεκριμένα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης;

Νεογράφημα: Πιο συγκεκριμένα στα τραγούδια της Επανάστασης.

Παντελής Μπουκάλας: Περισσότερο από το να είναι πληροφορητές τα τραγούδια για συγκεκριμένες μάχες, 

είναι πληροφορητές για τη νοοτροπία των προγόνων μας, για τα αισθήματά τους, για τα ήθη τους· δηλαδή, 

μάρτυρες νοοτροπίας περισσότερο. Είναι όμως και μάρτυρες για τη γλώσσα του λαού, είναι και μάρτυρες για τη 

στάση που είχαν απέναντι στο θρησκευτικό φαινόμενο ή στην Εκκλησία. Αυτό, για παράδειγμα, για το οποίο και 

σήμερα παραπονούνται οι ιερείς της εκκλησίας, να μην μιλάμε στην ώρα της Λειτουργίας, το έχουν πει τα δημοτικά 

τραγούδια εδώ και δύο, τρεις ή και περισσότερους αιώνες, γιατί η συμπεριφορά μας ήταν ακριβώς η ίδια. ∆ηλαδή, 

πολύ συχνά μετατρέπουμε τη χριστιανική εκκλησία σε εκκλησία του ∆ήμου. Νομίζω ότι έτσι κερδίζει και η 

Εκκλησία, κερδίζουμε κι εμείς.

Να μείνουμε στα τραγούδια της Επανάστασης. Το τραγούδι για τον θάνατο του ∆ιάκου, για παράδειγμα, 

δημιουργήθηκε δύο ή τρεις ή τέσσερεις το πολύ μήνες μετά το μαρτυρικό θάνατο του ∆ιάκου και διασώζει 

χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες τις ξέρουμε και από άλλες πηγές, προφορικές και γραπτές, από συμπολεμιστές 

του ∆ιάκου που κατάφεραν να διασωθούν. Ξέρουμε ότι αυτό που αναφέρει το τραγούδι (ότι, όταν του έγινε η 

πρόταση να γίνει Τούρκος και να σωθεί και ν’ αποκτήσει και αξιώματα, ο ∆ιάκος έστριψε το μουστάκι του) είναι 

μία πληροφορία περισσότερο λυρική παρά ιστορική. Και όμως την επιβεβαιώνουν γραπτές πηγές, γιατί την έχουμε 

και σε πολλά άλλα δημοτικά τραγούδια: Το στρίψιμο του μουστακιού είναι εκδήλωση λεβεντιάς, όταν είναι 

πολιορκημένος ο πολεμιστής. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι ο πατέρας του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο Ανδρίτσος, 

όταν βρέθηκε σε μία περίσταση πολιορκημένος σε μοναστήρι από τους Τούρκους και του είπαν να παραδοθεί, 

έστριψε το μουστάκι του. Ακόμη και ο αριθμός των 18.000 που λέει ότι ήταν ο στρατός των Τούρκων, ήταν 

πράγματι 18.000 ή περίπου 18.000. ∆εν απομακρύνεται από την ιστορική αλήθεια το δημοτικό τραγούδι της 

Επανάστασης, γιατί δημιουργείται πολύ κοντά στο γεγονός και διασώζει τις κρισιμότερες πτυχές, τα κρισιμότερα 

σημεία. Αυτά που θέλει να διασώσει το τραγούδι είναι πάντα η λεβεντιά, η καρτερία με την οποία αποδέχεται τον 

θάνατό του ο θνήσκων πολεμιστής ή ο θρήνος της μάνας του, όπως στην περίπτωση του Οδυσσέα Ανδρούτσου, 

που έχουμε έναν θάνατο που ατιμάζει τον Ανδρούτσο. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Ανδρούτσος αναγνωρίστηκε 

ως εθνικός ήρωας το 1862. Το τραγούδι έχει ηρωίδα τη μάνα του. Η μάνα του λέει ότι «σε έφαγε η Βουλή και 

οι καλαμαράδες». Η μάνα του παρουσιάζεται όπως την πλάθει ο λαός. Ο λαός παίρνει το μέρος του Ανδρούτσου. 

Ας πούμε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη, για να πάμε και αλλού. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές του τραγουδιού 

του τέλους του Καραϊσκάκη. Το πληρέστερο είναι το ηρωϊκό τραγούδι, και ταυτόχρονα μοιρολόϊ, που έφτιαξε ο 

Μακρυγιάννης γι’ αυτόν. Και είναι χαρακτηριστικό –για να γυρίσουμε και στην ερώτηση αν το τραγούδι έχει μέσα 

του ιστορική πληροφορία– ότι όσα λέει ο Μακρυγιάννης ως αυτόπτης μάρτυρας και συμπολεμιστής στην κρίσιμη 

στιγμή του Καραϊσκάκη, όσα λέει στα Απομνημονεύματά του, τα επαναλαμβάνει έμμετρα στο τραγούδι που 

έφτιαξε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη. Για το πώς ξεκίνησε η μικρή αψιμαχία που ανάγκασε τον Καραϊσκάκη να 

σηκωθεί από το κρεβάτι. Κι όταν λέμε για κρεβάτι –ουσιαστικά, κατάχαμα θα ήταν– θα του είχαν απλώσει δύο ή 

τρία ρούχα για να ξαπλώσει· στον πόλεμο βρισκότανε… Όμως οι Τούρκοι τους περίμεναν και τους χτύπησαν. 

Ήρθαν ακόμη περισσότεροι Τούρκοι και η μικρή αψιμαχία έγινε μάχη. Αναγκάστηκε ο Καραϊσκάκης να σηκωθεί, 

να φωνάξει τον ιπποκόμο του να φέρει το άλογό του. Όλα αυτά τα περιγράφει, τα ιστορεί, ο Μακρυγιάννης στο 

τραγούδι του αυτό, ακριβώς όπως τα ιστορεί και στα Απομνημονεύματά του. Να στηριχτούμε μόνο στο τραγούδι 

για την επιστήμη της Ιστορίας, δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε και άλλες μαρτυρίες. Υπάρχει μία παραλλαγή του 

δημοτικού τραγουδιού (θεσσαλική παραλλαγή), που ρίχνει το φταίξιμο για τον σκοτωμό του Καραϊσκάκη στην 

ελληνική πλευρά –γιατί ακόμη δεν ξέρουμε ποιος σκότωσε τον Καραϊσκάκη. Η επίσημη ιστοριογραφία λέει ότι 

σκοτώθηκε από τους Τούρκους, όμως ήδη από εκείνη τη στιγμή έχουν σωθεί μαρτυρίες –πέρα από το τραγούδι 

που λέω– συμπολεμιστών του Καραϊσκάκη αλλά και του Κασομούλη κάποια λόγια, που αφήνουν το περιθώριο να 

σκεφτούμε ότι ο θάνατός του ίσως και να ήταν προϊόν παγίδας, σκευωρίας εις βάρος του. Σε λίγο καιρό 

κυκλοφορεί και ένα σχετικό βιβλίο μου για τον Καραϊσκάκη.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια θα ήταν ωφέλιμο να τροποποιηθούν με κάποιον τρόπο έτσι 

ώστε να είναι ευκολότερα προσεγγίσιμα στα παιδιά ή να εκμοντερνιστούν, ίσως, στον λόγο;

Παντελής Μπουκάλας: Όχι. Όσα τραγούδια επιζήσουν, θα επιζήσουν έτσι όπως είναι, έτσι όπως μας έχουν 

παραδοθεί. Τώρα, εμείς τα περισσότερα τραγούδια τα ξέρουμε γραπτά. ∆εν τα ξέρουμε τραγουδημένα και αυτό 

είναι ένα πρόβλημα, ότι για τα περισσότερα τραγούδια δεν έχει σωθεί η μουσική τους, γιατί κατέγραφαν τα λόγια 

μόνο. ∆εν κατέγραφαν τη μουσική, δεν ήξεραν να την καταγράψουν, δεν ήταν αυτό το αίτημα της εποχής. Το 

αίτημα της εποχής, έτσι όπως το έθεσε ο ίδιος ο ∆ιονύσιος Σολωμός στους γνώριμούς του (στους μαθητές του, 

στους αδερφούς Τυπάλδους, στον Λασκαράτο) ήταν το εξής: «Πηγαίνετε στον λαό και συγκεντρώστε ελληνικά 

τραγούδια πριν χαθούνε». Γιατί την είχε αυτή την αγωνία ο Σολωμός· έβλεπε ότι ο προφορικός πολιτισμός θα 

αρχίσει να χάνεται, να σβήνει. Είχε αρχίσει ήδη ο πολιτισμός της εγγραματοσύνης, δηλαδή, ο πολιτισμός του 

χαρτιού όχι της ακοής. Τη μουσική δεν μπορούσαν να την καταγράψουν. ∆εν ξέρανε τη σημειογραφία οι 

δάσκαλοι, οι λαογράφοι. Μπήκαμε στον 20ο αιώνα πια για να αρχίσει σε κάποια τραγούδια η καταγραφή τους, 

όταν είχαμε πλέον στη διάθεσή μας και τα μηχανικά μέσα.

Όχι, δεν χρειάζεται να τα εκμοντερνίσουμε, να τα “καθαρίσουμε” γλωσσικά, για παράδειγμα. Ο οποιοσδήποτε 

γλωσσικός καθαρισμός ήταν να γίνει, έγινε από την αρχή. Κάποιοι από τους συλλογείς δημοτικών τραγουδιών 

είχαν την άστοχη ιδέα να τα “καθαρίσουν” γλωσσικά. Να πετάξουν κάποιες τούρκικες ή αρβανίτικες λέξεις. Αυτή 

η νόθευση μάς δίνει λανθασμένες πληροφορίες για το πώς μιλούσαν οι πρόγονοί μας, για το ποιο ήταν το εύρος 

της γλώσσας τους, η ποικιλία της, η ικανότητά της να αντλεί ξένες λέξεις και να τις ιδιοποιείται. Κάθε γλώσσα που 

μπορεί να δανειστεί, είναι πολύ δυνατή γλώσσα. Η γλώσσα που δεν μπορεί να δανειστεί, είναι αδύναμη γλώσσα. 

Η ελληνική δανείζεται από την πρώτη στιγμή που υπήρξε, από την αρχαιότητα –και το παραδέχονταν και οι ίδιοι οι 

αρχαίοι. Ο Πλάτωνας έλεγε πως ό,τι δανειζόμαστε οι Έλληνες το κάνουμε καλύτερο. Μερικές φορές ναι, όχι 

πάντα.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια περιέχουν υψηλή ποίηση;

Παντελής Μπουκάλας: ∆ύσκολα θα λέγαμε ότι όλα τα δημοτικά τραγούδια είναι υψηλή ποίηση. Μην το 

παραβλέπουμε αυτό. Ακόμη και στο έργο του ίδιου ποιητή, του ίδιου μεγάλου ποιητή, θα βρούμε υποδεέστερα 

ποιήματα. Στη μεγάλη έκταση του Παλαμά, στη μεγάλη έκταση του Ρίτσου θα βρούμε και υποδεέστερα ποιήματα. 

Το αναγνωρίζουνε και οι ίδιοι οι ποιητές. Το ξέρουνε, αλλά χρειάζονται και τα υποδεέστερα για να προχωρήσουν 

παραπέρα. Η ποίηση υπάρχει και με τους λεγόμενους «ελάσσονες» ποιητές. ∆εν μπορεί να υπάρχει μόνο με τους 

μείζονες. Καμία γλώσσα δεν έφτιαξε μόνο μείζονες ποιητές και κανένας ποιητής δεν έφτιαξε μόνο μείζονα έργα. 

Βγάζουμε έξω μόνο τον Όμηρο, τον ∆άντη και τον Σαίξπηρ. Όλοι οι άλλοι έχουν και ατυχή ποιήματα ή στίχους 

ατυχείς. 

Αυτά τα δημοτικά τραγούδια που σώθηκαν, που ζούνε ακόμα –έστω μέσα από το χαρτί– πιστεύω ότι είναι και τα 

εντελέστερα, τα τελειότερα από τη λογοτεχνική σκοπιά, την ποιητική σκοπιά. Μην φοβόμαστε να αποκαλούμε τα 

δημοτικά τραγούδια «ποιήματα», γιατί περάσανε αρκετές γενιές που τα υποτιμούσαν, τα θεωρούσαν απλώς 

τραγούδια. Ως τραγούδια πλάστηκαν και μάλιστα με την τριπλή τους σημασία: δηλαδή, ήτανε λόγος, μέλος και 

χορός. Τα περισσότερα χορεύονταν. Αν εξαιρέσουμε τα μοιρολόγια και τα τραγούδια της ταύλας, όλα τα άλλα 

τραγούδια χορεύονταν και αυτό το επεσήμαναν οι περιηγητές ήδη από τους προεπαναστατικούς αιώνες: ότι οι 

Έλληνες φτιάχνουν τραγούδια για κάθε περίσταση και χορεύουν σε κάθε περίσταση. Και θλιμμένοι που ήταν 

–στην Τουρκοκρατία ζούσαν– εκμεταλλεύονταν κάθε περίσταση: μία γιορτή, έναν γάμο, μία βάπτιση, για να 

αναζητήσουν στο δημοτικό τραγούδι μία παρηγοριά. 

Ο λαϊκός τραγουδιστής είναι φιλοσοφημένος. Λέει ας πούμε: «Και τα τραγούδια λόγια είναι, ψάχνουν να 

βγάλουν το κακό, πάσχουν να βγάλουν το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει». Εδώ ο Καβάφης μας έχει πει: «Εις σε 

προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως, που κάπως ξέρεις από φάρμακα». Η παλαιότερη σχολή, η Σχολή του Θεόκριτου, 

του βουκολικού ποιητή, υποστηρίζει ότι η ποίηση είναι το απόλυτο φάρμακο. Όσο περνούν οι αιώνες, οι ποιητές 

γίνονται λιγότερο ενθουσιώδεις, λιγότερο σίγουροι για την αξία της ποίησης σαν γιατρικού. Αυτό που βλέπουμε 

από τον υψηλά στοχαστικό ποιητή, τον Καβάφη, ότι λίγο ξέρει η ποίηση και λίγο, και για λίγο, μπορεί να μας 

παρηγορήσει, ο λαϊκός ποιητής, με το ένστικτό του περισσότερο, το καταλαβαίνει: ότι το τραγούδι προσπαθεί, 

ψάχνει να βγάλει το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει. Παρ΄ όλα αυτά συνεχίζει να τραγουδάει, γιατί δεν έχει άλλον 

τρόπο. Τραγουδάει και τον καημό του και βλέπουμε από τις πολλές κατηγορίες την δημοτικών τραγουδιών ότι δεν 

υπάρχει καμία πτυχή του κοινωνικού βίου ή του προσωπικού ή του εθνικού βίου, που να μην έχει καλύψει οι λαϊκός 

τραγουδιστής, «η λαϊκή μούσα» όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε.

Νεογράφημα: Τα δημοτικά τραγούδια έχουν αίσθηση της έννοιας της πατρίδας;

Παντελής Μπουκάλας: Της έννοιας της πατρίδας... Αυτή θα την αναζητήσουμε βεβαίως στα ακριτικά τραγούδια 

καταρχάς και ύστερα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης αλλά και στα τραγούδια που συνεχίστηκαν 

να γράφονται μετά την Επανάσταση. Τη λέξη «πατρίδα» δεν θα τη συναντήσουμε στα ακριτικά. Θα συναντήσουμε 

τον πόλεμο του Ακρίτα εναντίον των Σαρακηνών. Είναι οι προσωπικές παλικαριές περισσότερο. Ο ∆ιγενής όμως 

έχει ένα χαρακτηριστικό σπάνιο. Είναι γιος Σαρακινού, ο οποίος είναι ο εχθρός μας, και Βυζαντινής πριγκιποπούλας. 

Αυτό είναι ένα εξαιρετικό γνώρισμα, πώς ο λαϊκός τραγουδιστής αποφασίζει να πλάσει τον κατεξοχήν ήρωά του. 

Ο ∆ιγενής είναι σύνοψη. Συνοψίζει τον Αχιλλέα ή τον Λεωνίδα και τον Μέγα Αλέξανδρο· και όμως έχει 

γνωρίσματα διγενούς ήρωα. Είναι μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη του λαϊκού τραγουδιστή. Τα ακριτικά 

ξέρουμε ότι είναι τα πρώτα δημοτικά τραγούδια, τα οποία δεν ήταν του γούστου ούτε της Εκκλησίας στο Βυζάντιο 

ούτε της κρατικής εξουσίας. ∆εν τα άρεζαν για πολλούς λόγους. Ο ένας εκ των οποίων είναι ότι τα τραγουδούσαν 

οι ραψωδοί που γυρνούσαν από πόρτα σε πόρτα για να επιβιώσουν. Μιας μορφής επαιτεία ήτανε, αλλά επαιτεία με 

αξιοπρέπεια. ∆εν ήθελαν να πάρουνε ψωμί χωρίς να δώσουνε και εκείνοι κάτι. Αυτό που δίνανε ήτανε το τραγούδι 

τους. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά στην ύπαρξη δημοτικών τραγουδιών και στη χρήση τους, στην κοινωνική τους 

χρήση, από τον επίσκοπο Αρέθα, ο οποίος αναφέρεται σε Παφλαγόνες τραγουδιστές που γυρνάνε στους δρόμους 

–όχι ζητιανεύοντας, αλλά δίνοντας το τραγούδι τους– για να πάρουν έναν οβολό ή ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή η 

μορφή διάδοσης των τραγουδιών συνεχίστηκε μέχρι και τα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τον 

Κολοκοτρώνη, ο οποίος στα Απομνημονεύματά του («∆ιήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής») λέει ότι «τα 

τραγούδια τα φτιάχνουν οι στραβοί, οι τυφλοί δηλαδή, με τις λύρες». Η παράδοση των τυφλών ραψωδών ή των 

τυφλών αοιδών πάει στον Όμηρο, που και αυτός ήταν τυφλός. Ξέρουμε ότι τυφλοί αοιδοί και ραψωδοί υπήρχαν και 

στα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τους περιηγητές και από ιστορικούς. Αλλά υπήρχαν και στις διπλανές 

μας χώρες· για παράδειγμα στην τωρινή Σερβία, που έχει μελετηθεί η δημοτική της ποίηση αρκετά πριν από τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νεογράφημα: Ποια είναι η θέση που παίρνουν τα δημοτικά τραγούδια σε διάφορες αστοχίες και λάθη των 

επαναστατημένων Ελλήνων; Υπάρχει αντικειμενικότητα στα τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Αναφέρθηκα ήδη στο δημοτικό που έχει θέμα του τη μάνα του Ανδρούτσου· που κατηγορεί 

τη Βουλή και τους καλαμαράδες (έτσι τους λέγαν τους πολιτικούς) που πήραν στο λαιμό τους τον γιο της και μάλιστα 

με εκτελεστικό όργανο το πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου, τον Γιάννη Γκούρα, ο οποίος σκοτώθηκε και αυτός στην 

πολιορκία της Ακρόπολης από ένα βόλι που τον χτύπησε στο κεφάλι. Μην περιμένουμε από τα τραγούδια να 

ασκήσουν κριτική την ώρα της επαναστατικής δράσης. Και όμως: έτσι όπως καταγράφουν τα αισθήματα της στιγμής 

(όχι ιδέες, αισθήματα συνθέτουν), μας δίνουν κάποια μαθήματα. Τα τραγούδια τα δημοτικά, αναγνωρίζουν την 

παλικαριά του αντιπάλου. ∆εν είναι μικρό γεγονός αυτό, είναι σπουδαίο γεγονός. Βλέπουν το λάθος στην 

περίπτωση του Ανδρούτσου, αφήνουν την πιθανότητα, τον υπαινιγμό ότι κάτι δεν πήγε καλά με τον θάνατο του 

Καραϊσκάκη. 

Ένα από τα συγκινητικότερα, για εμένα, τραγούδια είναι το «Μοιρολόι της Τούρκισσας», που πλάστηκε πολύ λίγο 

μετά την άλωση της Τριπολιτσάς για την οποία κάποια στιγμή, σε κάποια γενιά, θα αποφασίσουμε να τη δούμε λίγο 

ειλικρινέστερα και να πούμε ότι η σφαγή που υπήρξε, ήταν λίγο μεγαλύτερη από αυτήν που είναι ανεκτή. ∆εν ξέρω 

σε ποια τάξη του γυμνασίου ή του λυκείου θα το κάνετε, η Επανάσταση μετά την άλωση της Τριπολιτσάς βρέθηκε σε 

εξαιρετικά δύσκολη θέση διεθνώς –στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, όπως λέμε σήμερα– γιατί είπαν οι Ευρωπαίοι ότι 

αυτοί (εμείς, δηλαδή, οι Έλληνες) είναι κατσαπλιάδες που σφάζουν. Και αναγκάστηκε η τότε Κυβέρνηση να 

δημοσιεύσει σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού, κυρίως του Λονδίνου, μια τεράστια, ολοσέλιδη ας πούμε, επί 

πληρωμή καταχώρηση, όπου εξηγούσαμε ως ελληνική Επανάσταση ότι έπειτα από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς 

υπήρχε μια συσσωρευμένη οργή, ένας άγριος θυμός, ο οποίος ήτανε των αδυνάτων αδύνατο να συγκρατηθεί. 

Ξέρουμε ότι μέσα στην Τρίπολη ο Κολοκοτρώνης και άλλα παλικάρια του προσπάθησαν να συγκρατήσουν την 

ανελέητη σφαγή, γιατί, εκτός όλων των άλλων, ο Κολοκοτρώνης είχε κλείσει συμφωνίες μπέσας με Αρβανίτες  και  

Εβραίους που ζούσαν μέσα στην Τρίπολη. «Μπέσα» σημαίνει προσωπική δέσμευση, που ήταν αυστηρότερη από δέκα 

χιλιάδες γραμμένα κείμενα. Η λέξη «μπέσα» είναι αρβανίτικη, αλλά επικράτησε και στα ελληνικά· είναι απολύτως 

ελληνική πια. Έκανε τις προσπάθειες αυτές στο όνομα της προσωπικής του λεβεντιάς ο Κολοκοτρώνης, καθώς είχε 

εξαιρετικές σχέσεις με Αρβανίτες, είχε συμπολεμήσει με Αρβανίτες, με αυτούς που λέμε «Τουρκαλβανούς», όχι 

τους χριστιανούς Αρβανίτες. 

∆εν είχαν εξισλαμιστεί όλοι οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί που έμειναν χριστιανοί, και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι, 

ήταν αυτοί που συμπολέμησαν με τους Έλληνες, γιατί έτσι κατανοούσαν την Επανάσταση: οι χριστιανοί εναντίον των 

μουσουλμάνων. Επί τέσσερεις αιώνες ή πέντε ή πεντέμισι ο χωρισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν γινόταν 

με βάση τα έθνη (από εδώ οι Τούρκοι, από κει οι Βούλγαροι, οι Έλληνες, οι Αλβανοί)· γινότανε με βάση τη θρησκεία 

(από δω οι μουσουλμάνοι –που δεν είναι μόνο Τούρκοι, μπορεί να είναι και Άραβες μπορεί να είναι και Σαρακηνοί 

μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο– και από κείνη την πλευρά οι χριστιανοί, που οι περισσότεροι στα Βαλκάνια είναι 

χριστιανοί ορθόδοξοι). 

Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, που έλεγα πριν («Της Τούρκισσας») είναι το μοιρολόι της μάνας· το φτιάχνει η Ελληνίδα 

ή ο Έλληνας. Είναι πιθανότερο να το φτιάχνει Ελληνίδα, γιατί η συμμετοχή των Ελληνίδων στη δημιουργία των 

δημοτικών τραγουδιών είναι, περίπου αποδεδειγμένα, πάνω από πενήντα τοις εκατό. Ο Κυριακίδης, που είναι και από 

τα βόρεια μέρη, έλεγε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα ότι «το δημοτικό είναι το βασίλειο της γυναίκας», γιατί η 

γυναίκα θα μοιρολογήσει, η γυναίκα θα νανουρίσει το μωρό, η γυναίκα θα αποχαιρετήσει αυτόν (τον άντρα της) που 

φεύγει για την ξενιτιά. Άρα λοιπόν η γυναίκα έχει τεράστια συμμετοχή στο τραγούδι. Στο συγκεκριμένο, η Ελληνίδα 

δίνει τη φωνή της και το κλάμα της στην Τούρκισσα μάνα, για να μοιρολογήσει τον γιο της που σκοτώνεται. Πρέπει 

να πω εδώ το εξής. Η Ελληνίδα μάνα εκείνης της εποχής (και όποιος Έλληνας ή Ελληνίδα του 19ου αιώνα, όταν 

φτιάχνονταν τα τραγούδια) δεν μπορούσε, φυσικά, να έχει διαβάσει τους «Πέρσες» του Αισχύλου ούτε τις 

«Τρωάδες» του Ευριπίδη ή την «Εκάβη», για να πάρει ένα παράδειγμα ότι τον ξένο πόνο τον συμμεριζόμαστε. Ναι, 

είμαστε οι νικητές, αλλά δεν αλαζονευόμαστε. Σεβόμαστε και τον ξένο πόνο, ας είναι και ο πόνος του εθνικού μας 

αντιπάλου (του Πέρση στην αρχαιότητα, του Τούρκου στους νεότερους αιώνες). Τον πόνο τον συμμεριζόμαστε, ιδίως 

όταν είναι ο πόνος της μάνας για το παιδί της. Το τραγούδι αυτό δείχνει τη μάνα να έχει τα ίδια αισθήματα για το 

παιδί της, την ίδια συμπόνια με την Ελληνίδα, όχι επειδή μιμείται την αρχαιότητα, αλλά επειδή εξ αρχής νιώθει έτσι 

–και αυτό για εμένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. 

Στο δημοτικό τραγούδι «Του ∆ιάκου» –παρότι η Αλαμάνα είναι στο σημείο περίπου όπου βρίσκονταν οι 

Θερμοπύλες και παρότι ο ∆ιάκος πολεμάει και πεθαίνει, έχοντας να αντιμετωπίσει έναν τεράστιο στρατό, όπως ο 

Λεωνίδας– δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε στις Θερμοπύλες ούτε στον Λεωνίδα. Ο συσχετισμός του ∆ιάκου με 

τον Λεωνίδα και της Αλαμάνας με τις Θερμοπύλες αρχίζει να γίνεται από τους ιστορικούς. Πρώτος είναι ο 

Σπυρίδων Τρικούπης, που κάνει αυτή τη συσχέτιση και η οποία σταδιακά επιβάλλεται. Την παίρνει από εκείνον ο 

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης στο ποιητικό δράμα «Θανάσης ∆ιάκος» και την απαθανατίζει.

Νεογράφημα: Αναφέρατε ότι το δημοτικό τραγούδι μάς διδάσκει. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν αφήνει κάποιο 

ηθικό δίδαγμα.

Παντελής Μπουκάλας: Αν κατάλαβα καλά, ρωτάτε αν στα δημοτικά τραγούδια υπάρχει ηθικό δίδαγμα στο τέλος. 

Το ηθικό δίδαγμα συνήθως το βάζουμε στο τέλος της έκθεσης. Τουλάχιστον στις δικές μου δεκαετίες έτσι μας 

έλεγαν. Όχι, το δημοτικό τραγούδι δεν επιδιώκει να διδάξει. ∆εν θέλει να πει «θα κάνεις ετούτο, θα πεθάνεις για 

την πατρίδα κ.τ.ό.». Εξυμνώντας τον ήρωα, εξυμνώντας τον πολεμιστή, σου δείχνει τον δρόμο από μόνο του· δεν σου 

λέει τι να κάνεις, δεν είναι οδηγός ζωής. Είναι υμνητής ζωής, υμνητής καρτερίας, υμνητής λεβεντιάς ή επικριτής της 

δειλίας, χωρίς να σου λέει τι θα κάνεις. ∆εν σου λέει το δημοτικό τραγούδια, για παράδειγμα, «εάν θα αγαπήσεις 

ή δεν θα αγαπήσεις Φράγκο, Εβραίο, Βούλγαρο ή Βουλγαροπούλα ή Τουρκοπούλα». Ιστορεί με τα λόγια του, με τη 

μουσική του· ιστορεί όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν στον βίο, όπως εκτυλίχτηκαν μέσα σε πέντε αιώνες. Η 

πλειονότητα των τραγουδιών δείχνει ηρωίδες που αρνούνται τον γάμο αυτής της εκδοχής, τον διεθνικό, αλλά 

υπάρχουν και τραγούδια που μας δείχνουν καθαρά τον έρωτα για έναν αλλοεθνή ή αλλόθρησκο και δεν τον 

καταδικάζουν. ∆εν έχουν αυτή τη λογική του κατηχητή ή του δασκάλου, που θέλουν να σου πουν τι θα κάνεις στη ζωή

· δεν το κάνουν αυτό. Ο ακροατής τους αποσπά το νόημα ή το ηθικό δίδαγμα μόνος του, αν έχει την όρεξη. ∆εν δίνει 

μασημένη τροφή το δημοτικό τραγούδι. 

Νεογράφημα: Πώς παρουσιάζουν τα δημοτικά τραγούδια τους Τούρκους;

Παντελής Μπουκάλας: Το είπα και πριν. ∆εν παραλείπουν να τιμήσουν τη λεβεντιά τους, όταν υπάρχει λεβεντιά, 

όπως δεν παραλείπουν να δείξουν λεπτομερώς τη βαρβαρότητα ή την πονηρία ή την προδοσία, όπου υπάρχει. Την 

προδοσία την απαθανατίζουν, ειδικά στα κλέφτικα, όταν ο προδότης του καπετάνιου είναι κάποιος κουμπάρος του, 

ομοεθνής και ομόθρησκος. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Το τραγούδι δεν θέλει να λογοκρίνει τίποτα από 

αυτά που βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του ο τραγουδιστής. Αυτά που επιλέγει να τραγουδήσει ο 

ανώνυμος τραγουδιστής είναι η λεβεντιά και ο μαρτυρικός θάνατος. Η λεβεντιά την ώρα της μάχης. ∆εν τον 

ενδιαφέρει τόσο να δείξει τον εχθρό, όσο να δείξει τον δικό του ήρωα μέσα από τη σύγκρουση: πως, και ψυχικά και 

ηθικά, είναι νικητής ο ήρωάς του, ακόμη και αν ηττάται. Τη λέξη «ελευθερία» επίσης δεν θα τη συναντήσουμε συχνά 

στα τραγούδια. Θα τη συναντήσουμε σε άλλου είδους δημοτικά. Για παράδειγμα, αυτά που έφτιαχνε ο Τσοπανάκος, 

που ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής, Πελοποννήσιος, από την ∆ημητσάνα. Τσοπανάκος ήταν το ψευδώνυμό του, το 

παρατσούκλι του. Υπάρχει ένα πουλί που λέγεται «τσοπανάκος», που τραγουδάει γλυκά και τον είχαν ονομάσει και 

αυτόν Τσοπανάκο. Αυτός ήταν με τα παλικάρια του Νικηταρά στη διάρκεια της Επανάστασης. Είχε βγάλει μερικές 

τάξεις σχολείου, οπότε ήξερε και λίγα για τους αρχαίους Έλληνες· και αυτά τα λίγα που ήξερε, τα είχε βάλει στα 

τραγούδια του, τα οποία τα έλεγε στα παλικάρια στο βουνό. Τα παλικάρια τον προστάτευαν γιατί ήταν πολύ 

αδύνατος, ήταν σκυφτός, ήταν καμπούρης, η υγεία του ήταν πάντα πολύ τραυματισμένη. Τα τραγούδια του τα 

τραγουδάγανε ακόμα και αν δεν καταλαβαίνανε ποιος είναι ο Θεμιστοκλής. Ο Τσοπανάκος πέθανε το 1825, 

δηλαδή δεν την πρόλαβε την ελευθερία.

Νεογράφημα: Συνέβαλαν τα δημοτικά τραγούδια στον φιλελληνισμό;

Παντελής Μπουκάλας: Συνέβαλαν πολύ! Θα πω το εξής σημαντικό: Η πρώτη έκδοση δημοτικών τραγουδιών έγινε 

έξω από την Ελλάδα το 1824-1825, όταν ο νεοελληνιστής Κλωντ Φωριέλ (Claude Fauriel) εξέδωσε στο Παρίσι τα 

τραγούδια που είχε συγκεντρώσει μέχρι τότε. Αρκετά από αυτά του τα είχε δώσει ο Αδαμάντιος Κοραής και τον 

ευχαριστεί στον πρόλογό του. Ήταν τότε ο Κοραής γιατρός στο Παρίσι, (λόγιος, διαφωτιστής, «∆άσκαλος του 

Γένους», όπως λέμε), ο οποίος –παρόλο που δεν αγαπούσε τα δημοτικά τραγούδια– τα συγκέντρωνε. Συγκεκριμένα, 

τα συγκέντρωναν φίλοι του και αυτός τα προωθούσε. Για αυτό αρκετά από αυτά ο Κοραής τα είχε δώσει στον 

Φωριέλ. Η έκδοση αυτή έγινε στο Παρίσι, σε μια εποχή που, εξαιτίας των εμφυλίων πολέμων των Ελλήνων, οι 

φιλέλληνες είχαν αρχίσει να αποστασιοποιούνται και να κάνουν αρνητικές σκέψεις για εμάς, για τους νεότερους 

Έλληνες. Χάρις και στα εκτενέστατα προλεγόμενα του Φωριέλ –ο οποίος, παρεμπιπτόντως, δεν ήρθε ποτέ στην 

Ελλάδα, δεν τα είχε συγκεντρώσει ο ίδιος με αυτοψία εδώ αυτά τα τραγούδια– είπε προς τους λογίους της Ευρώπης, 

και μάλιστα με επιθετικό τόνο: «∆είτε, αυτός ο λαός ξέρει να δημιουργεί τόσο σπουδαία ποίηση! Άρα για να 

δημιουργεί μια τόσο σπουδαία ποίηση, δεν είναι τόσο παρακατιανός, όσο εσείς νομίζετε». Μέχρι τότε οι 

περισσότεροι Ευρωπαίοι λόγιοι πίστευαν ότι οι Νεοέλληνες στέκονται πολύ πιο χαμηλά από τους προγόνους τους 

και είναι περίπου βάρβαροι. «Αν φτιάχνει αυτός ο λαός τέτοια ποίηση, αξίζει να τον βοηθήσετε να κατακτήσει την 

ελευθερία του όχι μόνο εν ονόματι των αρχαίων προγόνων του, αλλά και για τη δική του αξία, την τωρινή αξία!». Το 

είδαν αυτό πολλοί λόγιοι και τα τραγούδια μεταφράστηκαν αμέσως σε τέσσερεις-πέντε κρίσιμες ευρωπαϊκές 

γλώσσες. Στα Γερμανικά, ορισμένα κλέφτικα τα μετέφρασε ο Γκαίτε και άλλα ο Βίλχελμ Μύλλερ (ένας ενθουσιώδης 

φιλέλληνας, σπουδαίος ποιητής, Γερμανός που δυστυχώς πέθανε μικρός στην ηλικία των τριάντα περίπου). 

Μεταφράστηκαν επίσης στα Αγγλικά, στα Ιταλικά, στα Ρωσικά και αναζωπύρωσαν το φιλελληνικό κίνημα. Είδαμε, 

μετά την έκδοση των δημοτικών τραγουδιών, ότι οι όμιλοι των φιλελλήνων άρχισαν να δραστηριοποιούνται πάλι, 

να ξαναφτιάχνουν βάζα με ελληνικές παραστάσεις (για παράδειγμα, με μια νησιώτισσα πάνω), να γίνονται έρανοι. 

Οι ζωγράφοι κινητοποιούνται πάλι. Η γνώμη μου είναι ότι ήταν αρκετά σημαντική η έκδοση αυτή· μαζί με την Έξοδο 

του Μεσολογγίου, που πράγματι έπεισε τους Ευρωπαίους ότι ως λαός αξίζουμε την ελευθερία μας. Αυτά τα δύο 

γεγονότα λειτούργησαν καθοριστικά για την κατάκτηση της ελευθερίας μας και τη δημιουργία του νεοελληνικού 

κράτους. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η συμβολή της έκδοσης των δημοτικών τραγουδιών και την έχουν ήδη 

επισημάνει από παλιά. 

Νεογράφημα: Οι πρωταγωνιστές του 1821 συνέθεταν οι ίδιοι τα δημοτικά τραγούδια; Κατά πόσο ευσταθεί αυτό και 

πώς συνυπάρχει ο ρόλος του πολεμιστή με αυτόν του ποιητή;

Παντελής Μπουκάλας: Χάρις στον Βλαχογιάννη έχουν σωθεί τέσσερα-πέντε δημοτικά τραγούδια που είχε 

φτιάξει ο Μακρυγιάννης. Ξέρουμε επίσης ότι ο Κολοκοτρώνης είχε φτιάξει ένα, επειδή το χρειάστηκε σε μια 

συγκεκριμένη περίσταση, για να εμψυχώσει τα παλικάρια του. Προεπαναστατική περίοδος, ψηλά στα βουνά της 

Πελοποννήσου, Πάσχα, και περνάει το τουρκικό στράτευμα των δύο χιλιάδων στρατιωτών και σέρνει πολλούς 

αιχμαλώτους Έλληνες. Έχει διασωθεί η αφήγηση του ίδιου του Κολοκοτρώνη, ο οποίος παρότρυνε τα παλικάρια 

του πρώτα σε πεζό λόγο και έπειτα έφτιαξε και τραγούδι. Αυτό που έκανε ήταν να πάρει ένα παλαιότερο τραγούδι 

και να το προσαρμόσει στην περίσταση: «Καλά τρώμε και πίνουμε και σιγοτραγουδάμε δεν κάνουμε και ένα καλό 

για την ψυχή μας»; Πράγματι ήταν αποτελεσματική η ομιλία του και το τραγούδι του και σε αυτό συνέβαλε και το 

γεγονός ότι ήταν Πάσχα. Τέλος επιτέθηκαν στους Τούρκους, παρότι ήταν μόλις ογδόντα, και κατάφεραν να 

ελευθερώσουν τους αιχμαλώτους Έλληνες, με μόνο ένα θύμα από την πλευρά των Ελλήνων, συγκεκριμένα έναν 

ξάδελφο του Κολοκοτρώνη. Αυτό ήταν το μοναδικό που χρειάστηκε να φτιάξει ο Κολοκοτρώνης και πράγματι ήταν 

αποτελεσματικό. ∆εν είναι πολλοί οι καπεταναίοι που φτιάχνουν δημοτικά τραγούδια. Κάποιος ακόμα που 

γνωρίζουμε, είναι ο Θεοδωράκης Γρίβας και μάλιστα είναι και ο μόνος που ξέρουμε ότι το κατέγραψε κάποια 

στιγμή, όταν πια ελευθερωθήκαμε. Έτσι πήγε και το έδωσε σε έναν γερμανό καθηγητή στο πανεπιστήμιο Αθηνών, 

γύρω στο 1840-1850, που με τη σειρά του το έδωσε στο γαμπρό του, τον Πάσοβ, ο οποίος το εξέδωσε το 

1860. Ήταν μια αρκετά μεγάλη ανθολογία, γιατί συνάθροισε όλα τα προηγούμενα τραγούδια μαζί με αυτά που 

του έδωσε ο πεθερός του. Με αυτή την έκδοση του Πάσοβ άρχισαν οι έλληνες λόγιοι να σκέφτονται λίγο πιο 

σοβαρά τι σημαίνει δημοτικό τραγούδι.

Νεογράφημα: Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι υπάρχουν τόσο λίγα επίθετα στα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Γενικά η γλώσσα των δημοτικών τραγουδιών είναι η απλούστερη δυνατή. Είναι επινοητική. 

Επινοεί λέξεις, ρήματα, επίθετα, όταν τα χρειάζεται, κυρίως στα μοιρολόγια και στα ερωτικά. Η οικονομία και η 

λιτότητα είναι το κύριο γνώρισμά της. Το ότι κάνει πολύ μικρή χρήση των επιθέτων έχει παρατηρηθεί από έναν 

από τους σπουδαιότερους μελετητές του δημοτικού τραγουδιού, τον Γιάννη Αποστολάκη. Ήταν λόγιος του 

Μεσοπολέμου και ξάδελφος του Νικολάου Πολίτη.

Αλέξης Αλεξίου: Ήταν και καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ένας από τους ιδρυτές του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το1926.

Παντελής Μπουκάλας: Έλεγαν πως ήταν λίγο δύστροπος, εκτιμούσε μόνο την ποίηση του Σολωμού και τα 

δημοτικά τραγούδια· τίποτε άλλο! Ούτε τον Παλαμά τον θεωρούσε σοβαρό ποιητή, αξιόλογο, ούτε τον Καβάφη. 

Ήταν αρκετά της υπερβολής ως προς αυτό. Έχει παρατηρηθεί ότι τα δημοτικά τραγούδια οδηγούν την αφήγησή 

τους με όχημα το ρήμα. Στο ρήμα και το όνομα, σε αυτά τα δύο εστιάζουν· τα επιρρήματα και τα επίθετα 

πλεονάζουν. Ο λαϊκός τραγουδιστής κάνει πράξη αυτό που έλεγε ο Εμπειρίκος σε ένα ποίημά του, για τα επίθετα: 

«θετά παιδιά της μορφώσεως και του διακοσμημένου ψεύδους»· δηλαδή στολίδια της ψευτιάς. Πράγματι, όταν 

μας ζητάνε στις εκθέσεις να προσθέσουμε πολλά φιλολογικά στοιχεία και αρχίζουμε και βάζουμε πολλά επίθετα 

για να μεγαλώσει η έκθεση, τότε αρχίζουμε και ψευτίζουμε.

Νεογράφημα: Πώς συνεχίζεται το ιστορικό δημοτικό τραγούδι μετά την Επανάσταση; 

Παντελής Μπουκάλας: Με την Επανάσταση δεν ελευθερώθηκε όλη η πατρίδα· το ξέρουμε. Μείνανε πολλά 

τμήματά της υπό τον τουρκικό ζυγό. Σε κάποια από τα μέρη αυτά, σχεδόν σε όλα τα μέρη αυτά, το δημοτικό 

τραγούδι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνεχίστηκε. Βλέπουμε στην Ήπειρο το παράπονο του δημοτικού 

τραγουδιού, που η Ήπειρος δεν συμπεριελήφθη στην ελεύθερη Ελλάδα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις στην Κρήτη 

που συνεχίζεται η παραγωγή δημοτικών τραγουδιών. Είναι τα λεγόμενα «ηρωικά άσματα», τα οποία ιστορούν τις 

αλλεπάλληλες επαναστάσεις, εξεγέρσεις του κρητικού πληθυσμού εναντίον των κατακτητών τους. Σιγά σιγά στην 

Κρήτη αρχίζει να εμφανίζεται ο επώνυμος τραγουδιστής. Τα κρητικά τραγούδια –που λέγονται και «ρίμες»– είναι 

εκτενέστατα, δεν είναι σύντομα, όπως είναι τα περισσότερα κλέφτικα. Άρα, εκεί αρχίζουμε να υποθέτουμε πως 

υπάρχει κάποιος προσωπικός τραγουδιστής, ποιητής, δημιουργός, στιχουργός, όπως και τον πούμε, ο οποίος 

χρησιμοποιεί πια και χαρτί, δηλαδή γράφει κιόλας. Γιατί δεν είναι εύκολο να φτιάξεις τριακόσιους στίχους χωρίς 

χαρτί, σε μία εποχή που ο προφορικός πολιτισμός αρχίζει πια να υποχωρεί. Και στον εικοστό αιώνα υπάρχουν 

δημοτικά. Καταρχάς τα λεγόμενα «ληστρικά» τραγούδια, που εξυμνούσαν παλικαριές των ληστών. Οι ληστές τι ήταν; 

Κάποιοι από τους προηγούμενους αρματολούς και τους κλέφτες, τους πολεμιστές του ‘21, που δεν βρήκαν τρόπο 

να βιοποριστούν (ίσως διότι δεν τους έδωσαν τους αγρούς που τους είχαν υποσχεθεί, για να τους καλλιεργήσουν). 

Θα έχετε ακούσει του Νταβέλη ή την Μαρία την Πενταγιώτισσα. Το «και στης Μαρίας την ποδιά σφάζονται 

παλικάρια» είναι ληστρικό τραγούδι. Η Μαρία Πενταγιώτισσα ήταν η πρώτη Ελληνίδα που τόλμησε να μπει στην 

Εκκλησία χωρίς μαντίλα. Καταλαβαίνετε πώς την αντιμετωπίσανε στη γενιά της…

Νεογράφημα: Στις ισλαμικές χώρες δεν έχει γίνει ακόμα αυτό.

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν έχει γίνει ακόμα, ναι, γιατί ο Ισλαμισμός έχει πέντε αιώνες καθυστέρηση από τον 

Χριστιανισμό.

Νεογράφημα: Και στις σλαβικές…

Παντελής Μπουκάλας: Και στις σλαβικές, ναι. Και στα χωριά μας επίσης. Τα ληστρικά τραγούδια, λοιπόν, 

βασίστηκαν στα παλαιότερα κλέφτικα και προσάρμοσαν τα ονόματα, τις πράξεις, τα επεισόδια, τον ήρωα. 

Φτιάχτηκαν, επίσης, κάποια για τον θάνατο του Παύλου Μελά. Φτιάχτηκαν κάποια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 

και, κυρίως, με τη Μικρασιατική Καταστροφή, που ήταν κυρίως μοιρολόγια Μανιάτικα. Την εποχή που όλος ο 

υπόλοιπος λαός πίστευε στον Βενιζέλο σαν θεό, οι Μανιάτισσες κλαίγαν τα παλικάρια τους και καταριόταν τον 

Βενιζέλο, γιατί χάναν τα παιδιά τους στον πόλεμο. Το αίσθημα της μάνας δεν λογοκρίνεται εύκολα. Στη διάρκεια 

της γερμανικής Κατοχής, έχουμε μία αναζωπύρωση του δημοτικού τραγουδιού στα βουνά. Ο βίος των εξεγερμένων 

εναντίον των Γερμανών έχει την παραλληλία του με τον βίο των κλεφτών και, εκτός από τα καινούργια τραγούδια 

που φτιάχνονται, ξανατραγουδιούνται τα παλιά κλέφτικα. Φτιάχτηκαν, επίσης, τραγούδια της Κατοχής, που έχουν 

καταγραφεί και έχουν εκδοθεί. Όπως φτιάχτηκαν τραγούδια σατιρικά για το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της 

Κατοχής –το πρώτο ήταν η έλλειψη της ελευθερίας– την πείνα, δηλαδή, που σε πολλά σημεία έφτασε σε επίπεδα 

πείνας του πολιορκημένου Μεσολογγίου. Υπάρχουν, λοιπόν, χαριτωμένα, σατιρικά δημοτικά, που φτιάχτηκαν στη 

Νάξο, στην Κάρπαθο, γενικά στα νησιά του Αιγαίου, που περάσαν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και ανακούφιζαν 

τον πόνο τους και τον καημό τους με σατιρικούς στίχους για την πείνα. Έχουν εκδοθεί ένα-δύο βιβλία, που 

περιέχουν τα τραγούδια των επόμενων από την Επανάσταση του ’21 εθνικών αγώνων. Είχαν εκδοθεί και τα 

δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες στα βουνά της Αλβανίας. 

Εδώ κάτι ακόμα να προσθέσω, που είναι εξαιρετικό και είναι και σπανιότατο: δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες 

πολεμιστές του ‘40 φτιάχθηκαν και από τους Αλβανούς, στην αλβανική γλώσσα και όχι σε δεκαπεντασύλλαβο, 

γιατί τα δημοτικά των Αλβανών και άλλων Βαλκανικών χωρών είναι οκτασύλλαβα και όχι δεκαπεντασύλλαβα. Οι 

Αλβανοί είχαν ξαναφτιάξει δημοτικά για να τιμήσουν τον αγώνα των Ελλήνων, πάλι στη δική τους γλώσσα, το 

1821. Υπάρχουν τραγούδια για το Μεσολόγγι, για τον Μπότσαρη, για τον Κανάρη, για την καταστροφή της Χίου. 

Είναι σπάνιο ένας λαός να τραγουδάει στη δική του γλώσσα, τα τραγούδια του διπλανού του, με τον οποίο μάλιστα 

δεν έχει ιδιαίτερα φιλική σχέση…

Νεογράφημα: Πώς νιώθετε τη σχέση του σημερινού Έλληνα με το δημοτικό τραγούδι; Εκτιμά και αντιλαμβάνεται 

την αξία του; 

Παντελής Μπουκάλας: Κάποιο κομμάτι του κόσμου την αντιλαμβάνεται, γιατί την έχει ζήσει· γιατί δεν μπορεί να 

νιώσει το πανηγύρι του και τον γάμο του, χωρίς να χορέψει δημοτικά τραγούδια. Μπορεί να αρχίσει με ζεϊμπέκικα, 

αλλά θα καταλήξει με δημοτικά. Ένα άλλο κομμάτι, οι νεότερες γενιές, προφανώς και βρίσκονται μακριά. Υπήρξε 

και ένα κακό που συνέβη εις βάρος των δημοτικών τραγουδιών: Η παρεμβολή της Χούντας, η οποία μαγάρισε το 

δημοτικό τραγούδι με κάποια ψευτοτράγουδα που έφτιαξε τότε, που υμνούσαν τους συνταγματάρχες. Και έτσι 

πολύς κόσμος, πάρα πολύς, ένιωσε μία αποστροφή προς το δημοτικό· την ίδια αποστροφή που ένιωσε και προς 

τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, επειδή και αυτός υπέστη καπήλευση από την Χούντα. Εκείνο που έχω δει γυρνώντας 

σε πολλά μέρη της Ελλάδας, εξαιτίας των βιβλίων που έχω βγάλει για το δημοτικό, είναι ότι υπάρχουν νέες γενιές 

που έχουν μάθει τα μουσικά όργανα στα μουσικά γυμνάσια και τα λύκεια και τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρουν 

να τραγουδάνε πια και να παίζουν όλο και πιο δύσκολα όργανα, όλο και πιο απωθημένα μέχρι και ασκομαντούρα!

Νεογράφημα: Πως το είπατε;

Παντελής Μπουκάλας: «Ασκομαντούρα», είναι χιώτικη, νησιώτικη λέξη. Βλέπω, λοιπόν τις νέες γενιές, τα νέα 

συγκροτήματα, τις νέες μουσικές παρέες, που βγάζουν δίσκους τραγουδώντας δημοτικά. Λίγο πειραγμένα, 

βεβαίως, μα δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Υπάρχουν οι Thrax Punks, που παίζουν θρακιώτικα, οι Villagers που 

παίζουν ηπειρώτικα, οι Χαΐνηδες που τραγουδάν κρητικά. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και εμφανίζονται όλο και 

νεότεροι. ∆εν ντρέπονται, έχει αποενοχοποιηθεί η σχέση με το δημοτικό τραγούδι, δεν θεωρείται κάτι το... 

«βλάχικο», όπως λέγανε, το απολίτιστο ή το μισοπολιτισμένο. Πρέπει να τα αγαπάμε χωρίς να τα υποτιμάμε.

Νεογράφημα: Πότε και πώς ξεκινήσατε την ενασχόληση σας με τα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Όταν γεννήθηκα! Το πρώτο μου γραπτό, όμως, για τα δημοτικά τραγούδια είναι του 

1992, δηλαδή πριν από τριάντα χρόνια. Όταν πάντως ξεκίνησα να γράφω αυτήν τη σειρά για το δημοτικό 

τραγούδι, δεν ήμουν καθόλου έτοιμος… ∆εν υποψιαζόμουνα ότι, όταν τελειώσει, θα είναι δέκα τόμοι τουλάχιστον. 

Κάθε φορά που το λέω τρομάζω, γιατί είναι ένας τεράστιος κόπος αλλά και μία τεράστια απόλαυση! Οπότε, όσο 

ζω, το συνεχίζω. Έχει τριάντα χρόνια τουλάχιστον αυτή η γραπτή σχέση, γιατί στο προφορικό επίπεδο υπήρχε 

σχέση και από πριν· έγινε γραπτή εδώ και τριάντα χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα έγραφα σε εφημερίδες και 

περιοδικά ή μιλούσα σε συνέδρια για το δημοτικό τραγούδι. Κάποια στιγμή αποφάσισα να τα βάλω κάτω. Ξεκίνησα 

για έναν-δύο τόμους και αυγατίσαμε στη διαδρομή. Φέτος θα βγει ένα δίτομο, μάλλον, έργο μου για τα δημοτικά 

τραγούδια, η διδακτορική μου διατριβή.

Νεογράφημα: Σε ποιο πανεπιστήμιο την κάνατε;

Παντελής Μπουκάλας: Στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Νεογράφημα: Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο δημοτικό τραγούδι;

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν μπορώ να πω ένα, θα πω δύο: «Το μοιρολόι της Τούρκισας», που ανέφερα και 

προηγουμένως, και το «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα», για τη δική του ασύλληπτη δύναμη· θα το έχετε ακούσει 

τραγουδημένο. Επειδή δεν είχε σωθεί η μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού, έχει τραγουδηθεί με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους· όλοι καλοί είναι! 

Νεογράφημα: Είστε ποιητής, ερευνητής, δημοσιογράφος, μεταφραστής. Αν, όμως, έπρεπε έναν μόνο τίτλο να 

βάλετε δίπλα στο όνομα σας ποια από όλες αυτές τις ιδιότητες θα επιλέγατε; 

Παντελής Μπουκάλας: Γραφιάς, που τα πιάνει όλα. Ή... αποτυχημένος οδοντίατρος! 

Νεογράφημα: Γιατί επιλέξατε την Οδοντιατρική; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν τη διάλεξα, με διάλεξε. Είχα περάσει στην Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης, αλλά 

κατέβηκα στην Αθήνα. Ήταν δύσκολο να μείνω και οικονομικά και ερωτικά.

Νεογράφημα: Τι σας οδήγησε στη γραφή; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν ξέρω. Στην τρίτη γυμνασίου έγραφα στιχάκια Μ’ άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω. Η 

γραφή ξεκινά από το διάβασμα. Εάν δεν διαβάσεις, δεν θα σου ‘ρθει η γραφή· εκτός και αν συναντήσεις τις 

Μούσες, όπως ο Ησίοδος στα βουνά, τότε που η Μούσα ήταν αγροδίαιτος. Ο Ησίοδος συνάντησε τις Μούσες 

βοσκώντας τα πρόβατα του στον Ελικώνα, ο Αισχύλος συνάντησε τον ∆ιόνυσο σε ένα αμπέλι έξω από την Αθηνά, 

αλλά αυτά, δυστυχώς, σταματήσανε!

 Αλέξης Αλεξίου: Λέω στα παιδιά πως όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, θέλουν και να παίξουν· πως όσοι αγαπούν 

το μπάσκετ και βλέπουν μια πορτοκαλί μπάλα, θέλουν να την πάρουν και να τη σουτάρουν στο καλάθι. Έτσι και 

όσοι αγαπούν το διάβασμα, θέλουν κάποια στιγμή να γράψουν κιόλας κάτι. 

Παντελής Μπουκάλας: Κι εγώ αγαπούσα το ποδόσφαιρο, αλλά τραυματίστηκα νωρίς και δεν μπόρεσα να 

συνεχίσω… Ξέρουμε πως πολλοί ποιητές γράφουν την ώρα που διαβάζουν ή λίγο μετά. Ο κατεξοχήν ποιητής που 

ξέρουμε ότι έγραφε καθώς διάβαζε, ήταν ο Καβάφης. Στον «Καισαρίωνα» βλέπουμε πως δημιουργεί τα ποιήματά 

του, συχνά ξεσκονίζοντας τον Πλούταρχο. Συμβαίνει και με άλλους ποιητές: Όταν βλέπεις τη σύλληψη ενός 

βαθύτατου νοήματος με πέντε λέξεις ή μιας όμορφης ιδέας, μπαίνεις στον πειρασμό, γίνεσαι μιμητής και καμία 

φορά γράφεις και καλό ποίημα. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουκάλα!

Παντελής Μπουκάλας: Εγώ σας ευχαριστώ! Έχω μεγάλη χαρά, κάθε φορά που μιλώ με παιδιά σε σχολεία.



Το μάθημα της Λογοτεχνίας στο τμήμα Β2 συνδέθηκε με την επέτειο των διακοσίων ετών από την έναρξη της 

ελληνικής Επανάστασης μέσω των ποιημάτων του Σολωμού και του Κάλβου, αλλά και μέσω των δημοτικών 

τραγουδιών. Μελετήσαμε το ύφος, την ποίηση, τον κόσμο τους και, για να ολοκληρώσουμε την προσέγγισή μας, 

καλέσαμε τον Παντελή Μπουκάλα σε μια διαδικτυακή συνέντευξη, που με ιδιαίτερη χαρά μάς έδωσε στις 14 

Απριλίου. Ο Παντελής Μπουκάλας, πέρα από αρθρογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή», βιβλιοκριτικός, 

μεταφραστής αρχαίων ελληνικών κειμένων, επιμελητής λογοτεχνικών εκδόσεων και σημαντικός ποιητής, είναι  

ενδελεχής ερευνητής και γνώστης των δημοτικών τραγουδιών. Έχει ήδη εκδώσει τρία πολυσέλιδα δοκίμια για 

το δημοτικό τραγούδι (Α΄  «Όταν το ρήμα γίνεται όνομα: Η “αγαπώ” και το σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των 

δημοτικών», Β΄ «Το αίμα της αγάπης: Ο πόθος και ο φόνος στη δημοτική ποίηση», Γ’ «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα: Το 

ταξίδι του φιλιού και ο έρωτας σαν υπερβολή») και αναμένονται πολλά ακόμη. 

Η συνέντευξη είναι η μεγαλύτερη σε έκταση που παραχωρήθηκε στο «Νεογράφημα», στα επτά χρόνια της 

κυκλοφορίας του, και επεκτάθηκε σε πολλά ακόμη θέματα, πέρα από τα δημοτικά τραγούδια του ’21. Κατά τη 

διάρκειά της γεννήθηκαν αυθόρμητες ερωτήσεις και δόθηκαν απρόσμενες απαντήσεις. Προσπαθήσαμε, 

απομαγνητοφωνώντας τη συνέντευξη, να μην της στερήσουμε την πολύτιμη προφορικότητά της. Μάθαμε από τη 

συνέντευξη και ταυτόχρονα την απολαύσαμε. Σας προσκαλούμε να την απολαύσετε κι εσείς!

Νεογράφημα: Καλησπέρα σας κύριε Μπουκάλα! Είμαστε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος 

της Λογοτεχνίας διδαχθήκαμε τα δημοτικά τραγούδια και τον κόσμο τους. Από το σχολικό βιβλίο μας είδαμε 

δύο δημοτικά με απόσταση περίπου χιλίων ετών το ένα από το άλλο: το ακριτικό «Ο θάνατος του ∆ιγενή» και το 

κλέφτικο «Του Βασίλη».

Παντελής Μπουκάλας: Να διακόψω, αν μου επιτρέπετε. Θυμάται κάποιο από τα παιδιά πώς τελειώνει το 

τραγούδι «Του Βασίλη» («Βασίλη κάτσε φρόνιμα να γίνεις νοικοκύρης» και αυτός λέει: «δεν θα κάτσω φρόνιμα 

να γίνω νοικοκύρης να γίνω σκλάβος των Τούρκων»); Μετά τι λέει;

Αθανασία Μπαλάση: Λέει: «… να γίνω σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και στο τέλος, τον 

καλωσορίζουν τα βουνά «καλώς το παλικάρι».

Παντελής Μπουκάλας: Μπράβο! Αυτό ήθελα να μάθω, γιατί έτσι είναι το αυθεντικό τραγούδι «να γίνω 

σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και εννοεί κοπέλι στους προκρίτους, δηλαδή στους Έλληνες, 

όμως το τραγούδι υπέστη πολύ νωρίς μια, ας την πούμε έτσι, «εθνικού τύπου» λογοκρισία. Το 1852 έγινε «να 

γίνω σκλάβος των Τούρκων» και πάλι «κοπέλι των Τούρκων». Αποσβέστηκαν, δηλαδή, οι πρόκριτοι, για να μην 

φαίνεται ότι ο κλέφτης είχε διπλό μέτωπο. Αυτή είναι μία μόνο από τις πολλές εκδοχές, δυστυχώς, που 

νόθευσαν τα τραγούδια μας. Κυρίως τα κλέφτικα είναι αυτά που υπέστησαν περισσότερο τις νοθεύσεις, γιατί 

είναι και τα πιο κρίσιμα.

Αλέξης Αλεξίου: Όταν ήμασταν εμείς στο Γυμνάσιο, νομίζαμε ότι το «Μαύρ’ είν’ η νύχτα στα βουνά» είναι 

γνήσιο κλέφτικο.

Παντελής Μπουκάλας: Όλες οι προηγούμενες γενιές, όπως και η δική μου, είχαμε μάθει ότι το «Μάνα σου 

λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω, / θα πάρω το τουφέκι μου να πα να γίνω κλέφτης» είναι αυθεντικό 

κλέφτικο. ∆εν είναι όμως αυθεντικό κλέφτικο. Ξέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός του. Είναι ο Παύλος Λάμπρος, 

ο πατέρας του Σπυρίδωνος Λάμπρου. Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν εξέδωσε ο Νικόλαος Πολίτης το 1914 τις 

«Εκλογές από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού», ο Καβάφης, που αγαπούσε ιδιαίτερα τα δημοτικά και είχε μια 

από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες με συλλογές δημοτικών, είχε παρουσιάσει την έκδοση του Πολίτη σε 

εφημερίδα της Αλεξάνδρειας με θαυμασμό. Η παρουσίαση ομολογούσε την έκπληξή του: «Εγώ που πίστευα τόσα 

χρόνια ότι είναι ακραιφνώς δημοτικό και ωραίο ποίημα, μαθαίνω τώρα από τον Νικόλαο Πολίτη ότι είναι 

δημιούργημα ενός συγκεκριμένου λόγιου, είναι δημιούργημα γραφείου, δηλαδή». Παραμένει, πάντως, καλό 

τραγούδι, καλό ποίημα μάλλον. Έχουν περάσει από το 1914 τόσα χρόνια, πάνω από αιώνας, και ακόμα 

εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αυθεντικό δημοτικό. Ο Πολίτης έκανε την εξής 

παρατήρηση: Ο λαϊκός τραγουδιστής, ο λαός δηλαδή, δεν ξέρει το ρήμα «δουλεύω» με την έννοια είμαι 

υπόδουλος. Στο τραγούδι «Μάνα σου λέω δεν μπορώ στους Τούρκους να δουλεύω», το «δουλεύω» έχει τη 

σημασία «είμαι σκλάβος». Ο λαός το «δουλεύω» το ξέρει μόνο με τη σημασία «εργάζομαι». Άρα το τραγούδι δεν 

μπορεί να είναι λαϊκό. Έχει κι άλλα στοιχεία με τα οποία αποδείκνυε ότι δεν ήταν λαϊκό δημιούργημα. Γενικά η 

γλώσσα του λογίου από τη λαϊκή γλώσσα είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.

Νεογράφημα: Πόσο ιστορικά είναι τα δημοτικά τραγούδια; Ποια είναι η σχέση του δημοτικού τραγουδιού με την 

Ιστορία; Είναι μια αξιόπιστη πηγή ή δεν μπορούμε να βασιστούμε σ’ αυτήν; 

Παντελής Μπουκάλας: Να μιλήσουμε για όλο το εύρος των δημοτικών, δηλαδή για μια χιλιετία, ή να 

αναφερθούμε συγκεκριμένα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης;

Νεογράφημα: Πιο συγκεκριμένα στα τραγούδια της Επανάστασης.

Παντελής Μπουκάλας: Περισσότερο από το να είναι πληροφορητές τα τραγούδια για συγκεκριμένες μάχες, 

είναι πληροφορητές για τη νοοτροπία των προγόνων μας, για τα αισθήματά τους, για τα ήθη τους· δηλαδή, 

μάρτυρες νοοτροπίας περισσότερο. Είναι όμως και μάρτυρες για τη γλώσσα του λαού, είναι και μάρτυρες για τη 

στάση που είχαν απέναντι στο θρησκευτικό φαινόμενο ή στην Εκκλησία. Αυτό, για παράδειγμα, για το οποίο και 

σήμερα παραπονούνται οι ιερείς της εκκλησίας, να μην μιλάμε στην ώρα της Λειτουργίας, το έχουν πει τα δημοτικά 

τραγούδια εδώ και δύο, τρεις ή και περισσότερους αιώνες, γιατί η συμπεριφορά μας ήταν ακριβώς η ίδια. ∆ηλαδή, 

πολύ συχνά μετατρέπουμε τη χριστιανική εκκλησία σε εκκλησία του ∆ήμου. Νομίζω ότι έτσι κερδίζει και η 

Εκκλησία, κερδίζουμε κι εμείς.

Να μείνουμε στα τραγούδια της Επανάστασης. Το τραγούδι για τον θάνατο του ∆ιάκου, για παράδειγμα, 

δημιουργήθηκε δύο ή τρεις ή τέσσερεις το πολύ μήνες μετά το μαρτυρικό θάνατο του ∆ιάκου και διασώζει 

χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες τις ξέρουμε και από άλλες πηγές, προφορικές και γραπτές, από συμπολεμιστές 

του ∆ιάκου που κατάφεραν να διασωθούν. Ξέρουμε ότι αυτό που αναφέρει το τραγούδι (ότι, όταν του έγινε η 

πρόταση να γίνει Τούρκος και να σωθεί και ν’ αποκτήσει και αξιώματα, ο ∆ιάκος έστριψε το μουστάκι του) είναι 

μία πληροφορία περισσότερο λυρική παρά ιστορική. Και όμως την επιβεβαιώνουν γραπτές πηγές, γιατί την έχουμε 

και σε πολλά άλλα δημοτικά τραγούδια: Το στρίψιμο του μουστακιού είναι εκδήλωση λεβεντιάς, όταν είναι 

πολιορκημένος ο πολεμιστής. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι ο πατέρας του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο Ανδρίτσος, 

όταν βρέθηκε σε μία περίσταση πολιορκημένος σε μοναστήρι από τους Τούρκους και του είπαν να παραδοθεί, 

έστριψε το μουστάκι του. Ακόμη και ο αριθμός των 18.000 που λέει ότι ήταν ο στρατός των Τούρκων, ήταν 

πράγματι 18.000 ή περίπου 18.000. ∆εν απομακρύνεται από την ιστορική αλήθεια το δημοτικό τραγούδι της 

Επανάστασης, γιατί δημιουργείται πολύ κοντά στο γεγονός και διασώζει τις κρισιμότερες πτυχές, τα κρισιμότερα 

σημεία. Αυτά που θέλει να διασώσει το τραγούδι είναι πάντα η λεβεντιά, η καρτερία με την οποία αποδέχεται τον 

θάνατό του ο θνήσκων πολεμιστής ή ο θρήνος της μάνας του, όπως στην περίπτωση του Οδυσσέα Ανδρούτσου, 

που έχουμε έναν θάνατο που ατιμάζει τον Ανδρούτσο. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Ανδρούτσος αναγνωρίστηκε 

ως εθνικός ήρωας το 1862. Το τραγούδι έχει ηρωίδα τη μάνα του. Η μάνα του λέει ότι «σε έφαγε η Βουλή και 

οι καλαμαράδες». Η μάνα του παρουσιάζεται όπως την πλάθει ο λαός. Ο λαός παίρνει το μέρος του Ανδρούτσου. 

Ας πούμε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη, για να πάμε και αλλού. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές του τραγουδιού 

του τέλους του Καραϊσκάκη. Το πληρέστερο είναι το ηρωϊκό τραγούδι, και ταυτόχρονα μοιρολόϊ, που έφτιαξε ο 

Μακρυγιάννης γι’ αυτόν. Και είναι χαρακτηριστικό –για να γυρίσουμε και στην ερώτηση αν το τραγούδι έχει μέσα 

του ιστορική πληροφορία– ότι όσα λέει ο Μακρυγιάννης ως αυτόπτης μάρτυρας και συμπολεμιστής στην κρίσιμη 

στιγμή του Καραϊσκάκη, όσα λέει στα Απομνημονεύματά του, τα επαναλαμβάνει έμμετρα στο τραγούδι που 

έφτιαξε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη. Για το πώς ξεκίνησε η μικρή αψιμαχία που ανάγκασε τον Καραϊσκάκη να 

σηκωθεί από το κρεβάτι. Κι όταν λέμε για κρεβάτι –ουσιαστικά, κατάχαμα θα ήταν– θα του είχαν απλώσει δύο ή 

τρία ρούχα για να ξαπλώσει· στον πόλεμο βρισκότανε… Όμως οι Τούρκοι τους περίμεναν και τους χτύπησαν. 

Ήρθαν ακόμη περισσότεροι Τούρκοι και η μικρή αψιμαχία έγινε μάχη. Αναγκάστηκε ο Καραϊσκάκης να σηκωθεί, 

να φωνάξει τον ιπποκόμο του να φέρει το άλογό του. Όλα αυτά τα περιγράφει, τα ιστορεί, ο Μακρυγιάννης στο 

τραγούδι του αυτό, ακριβώς όπως τα ιστορεί και στα Απομνημονεύματά του. Να στηριχτούμε μόνο στο τραγούδι 

για την επιστήμη της Ιστορίας, δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε και άλλες μαρτυρίες. Υπάρχει μία παραλλαγή του 

δημοτικού τραγουδιού (θεσσαλική παραλλαγή), που ρίχνει το φταίξιμο για τον σκοτωμό του Καραϊσκάκη στην 

ελληνική πλευρά –γιατί ακόμη δεν ξέρουμε ποιος σκότωσε τον Καραϊσκάκη. Η επίσημη ιστοριογραφία λέει ότι 

σκοτώθηκε από τους Τούρκους, όμως ήδη από εκείνη τη στιγμή έχουν σωθεί μαρτυρίες –πέρα από το τραγούδι 

που λέω– συμπολεμιστών του Καραϊσκάκη αλλά και του Κασομούλη κάποια λόγια, που αφήνουν το περιθώριο να 

σκεφτούμε ότι ο θάνατός του ίσως και να ήταν προϊόν παγίδας, σκευωρίας εις βάρος του. Σε λίγο καιρό 

κυκλοφορεί και ένα σχετικό βιβλίο μου για τον Καραϊσκάκη.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια θα ήταν ωφέλιμο να τροποποιηθούν με κάποιον τρόπο έτσι 

ώστε να είναι ευκολότερα προσεγγίσιμα στα παιδιά ή να εκμοντερνιστούν, ίσως, στον λόγο;

Παντελής Μπουκάλας: Όχι. Όσα τραγούδια επιζήσουν, θα επιζήσουν έτσι όπως είναι, έτσι όπως μας έχουν 

παραδοθεί. Τώρα, εμείς τα περισσότερα τραγούδια τα ξέρουμε γραπτά. ∆εν τα ξέρουμε τραγουδημένα και αυτό 

είναι ένα πρόβλημα, ότι για τα περισσότερα τραγούδια δεν έχει σωθεί η μουσική τους, γιατί κατέγραφαν τα λόγια 

μόνο. ∆εν κατέγραφαν τη μουσική, δεν ήξεραν να την καταγράψουν, δεν ήταν αυτό το αίτημα της εποχής. Το 

αίτημα της εποχής, έτσι όπως το έθεσε ο ίδιος ο ∆ιονύσιος Σολωμός στους γνώριμούς του (στους μαθητές του, 

στους αδερφούς Τυπάλδους, στον Λασκαράτο) ήταν το εξής: «Πηγαίνετε στον λαό και συγκεντρώστε ελληνικά 

τραγούδια πριν χαθούνε». Γιατί την είχε αυτή την αγωνία ο Σολωμός· έβλεπε ότι ο προφορικός πολιτισμός θα 

αρχίσει να χάνεται, να σβήνει. Είχε αρχίσει ήδη ο πολιτισμός της εγγραματοσύνης, δηλαδή, ο πολιτισμός του 

χαρτιού όχι της ακοής. Τη μουσική δεν μπορούσαν να την καταγράψουν. ∆εν ξέρανε τη σημειογραφία οι 

δάσκαλοι, οι λαογράφοι. Μπήκαμε στον 20ο αιώνα πια για να αρχίσει σε κάποια τραγούδια η καταγραφή τους, 

όταν είχαμε πλέον στη διάθεσή μας και τα μηχανικά μέσα.

Όχι, δεν χρειάζεται να τα εκμοντερνίσουμε, να τα “καθαρίσουμε” γλωσσικά, για παράδειγμα. Ο οποιοσδήποτε 

γλωσσικός καθαρισμός ήταν να γίνει, έγινε από την αρχή. Κάποιοι από τους συλλογείς δημοτικών τραγουδιών 

είχαν την άστοχη ιδέα να τα “καθαρίσουν” γλωσσικά. Να πετάξουν κάποιες τούρκικες ή αρβανίτικες λέξεις. Αυτή 

η νόθευση μάς δίνει λανθασμένες πληροφορίες για το πώς μιλούσαν οι πρόγονοί μας, για το ποιο ήταν το εύρος 

της γλώσσας τους, η ποικιλία της, η ικανότητά της να αντλεί ξένες λέξεις και να τις ιδιοποιείται. Κάθε γλώσσα που 

μπορεί να δανειστεί, είναι πολύ δυνατή γλώσσα. Η γλώσσα που δεν μπορεί να δανειστεί, είναι αδύναμη γλώσσα. 

Η ελληνική δανείζεται από την πρώτη στιγμή που υπήρξε, από την αρχαιότητα –και το παραδέχονταν και οι ίδιοι οι 

αρχαίοι. Ο Πλάτωνας έλεγε πως ό,τι δανειζόμαστε οι Έλληνες το κάνουμε καλύτερο. Μερικές φορές ναι, όχι 

πάντα.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια περιέχουν υψηλή ποίηση;

Παντελής Μπουκάλας: ∆ύσκολα θα λέγαμε ότι όλα τα δημοτικά τραγούδια είναι υψηλή ποίηση. Μην το 

παραβλέπουμε αυτό. Ακόμη και στο έργο του ίδιου ποιητή, του ίδιου μεγάλου ποιητή, θα βρούμε υποδεέστερα 

ποιήματα. Στη μεγάλη έκταση του Παλαμά, στη μεγάλη έκταση του Ρίτσου θα βρούμε και υποδεέστερα ποιήματα. 

Το αναγνωρίζουνε και οι ίδιοι οι ποιητές. Το ξέρουνε, αλλά χρειάζονται και τα υποδεέστερα για να προχωρήσουν 

παραπέρα. Η ποίηση υπάρχει και με τους λεγόμενους «ελάσσονες» ποιητές. ∆εν μπορεί να υπάρχει μόνο με τους 

μείζονες. Καμία γλώσσα δεν έφτιαξε μόνο μείζονες ποιητές και κανένας ποιητής δεν έφτιαξε μόνο μείζονα έργα. 

Βγάζουμε έξω μόνο τον Όμηρο, τον ∆άντη και τον Σαίξπηρ. Όλοι οι άλλοι έχουν και ατυχή ποιήματα ή στίχους 

ατυχείς. 

Αυτά τα δημοτικά τραγούδια που σώθηκαν, που ζούνε ακόμα –έστω μέσα από το χαρτί– πιστεύω ότι είναι και τα 

εντελέστερα, τα τελειότερα από τη λογοτεχνική σκοπιά, την ποιητική σκοπιά. Μην φοβόμαστε να αποκαλούμε τα 

δημοτικά τραγούδια «ποιήματα», γιατί περάσανε αρκετές γενιές που τα υποτιμούσαν, τα θεωρούσαν απλώς 

τραγούδια. Ως τραγούδια πλάστηκαν και μάλιστα με την τριπλή τους σημασία: δηλαδή, ήτανε λόγος, μέλος και 

χορός. Τα περισσότερα χορεύονταν. Αν εξαιρέσουμε τα μοιρολόγια και τα τραγούδια της ταύλας, όλα τα άλλα 

τραγούδια χορεύονταν και αυτό το επεσήμαναν οι περιηγητές ήδη από τους προεπαναστατικούς αιώνες: ότι οι 

Έλληνες φτιάχνουν τραγούδια για κάθε περίσταση και χορεύουν σε κάθε περίσταση. Και θλιμμένοι που ήταν 

–στην Τουρκοκρατία ζούσαν– εκμεταλλεύονταν κάθε περίσταση: μία γιορτή, έναν γάμο, μία βάπτιση, για να 

αναζητήσουν στο δημοτικό τραγούδι μία παρηγοριά. 

Ο λαϊκός τραγουδιστής είναι φιλοσοφημένος. Λέει ας πούμε: «Και τα τραγούδια λόγια είναι, ψάχνουν να 

βγάλουν το κακό, πάσχουν να βγάλουν το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει». Εδώ ο Καβάφης μας έχει πει: «Εις σε 

προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως, που κάπως ξέρεις από φάρμακα». Η παλαιότερη σχολή, η Σχολή του Θεόκριτου, 

του βουκολικού ποιητή, υποστηρίζει ότι η ποίηση είναι το απόλυτο φάρμακο. Όσο περνούν οι αιώνες, οι ποιητές 

γίνονται λιγότερο ενθουσιώδεις, λιγότερο σίγουροι για την αξία της ποίησης σαν γιατρικού. Αυτό που βλέπουμε 

από τον υψηλά στοχαστικό ποιητή, τον Καβάφη, ότι λίγο ξέρει η ποίηση και λίγο, και για λίγο, μπορεί να μας 

παρηγορήσει, ο λαϊκός ποιητής, με το ένστικτό του περισσότερο, το καταλαβαίνει: ότι το τραγούδι προσπαθεί, 

ψάχνει να βγάλει το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει. Παρ΄ όλα αυτά συνεχίζει να τραγουδάει, γιατί δεν έχει άλλον 

τρόπο. Τραγουδάει και τον καημό του και βλέπουμε από τις πολλές κατηγορίες την δημοτικών τραγουδιών ότι δεν 

υπάρχει καμία πτυχή του κοινωνικού βίου ή του προσωπικού ή του εθνικού βίου, που να μην έχει καλύψει οι λαϊκός 

τραγουδιστής, «η λαϊκή μούσα» όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε.

Νεογράφημα: Τα δημοτικά τραγούδια έχουν αίσθηση της έννοιας της πατρίδας;

Παντελής Μπουκάλας: Της έννοιας της πατρίδας... Αυτή θα την αναζητήσουμε βεβαίως στα ακριτικά τραγούδια 

καταρχάς και ύστερα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης αλλά και στα τραγούδια που συνεχίστηκαν 

να γράφονται μετά την Επανάσταση. Τη λέξη «πατρίδα» δεν θα τη συναντήσουμε στα ακριτικά. Θα συναντήσουμε 

τον πόλεμο του Ακρίτα εναντίον των Σαρακηνών. Είναι οι προσωπικές παλικαριές περισσότερο. Ο ∆ιγενής όμως 

έχει ένα χαρακτηριστικό σπάνιο. Είναι γιος Σαρακινού, ο οποίος είναι ο εχθρός μας, και Βυζαντινής πριγκιποπούλας. 

Αυτό είναι ένα εξαιρετικό γνώρισμα, πώς ο λαϊκός τραγουδιστής αποφασίζει να πλάσει τον κατεξοχήν ήρωά του. 

Ο ∆ιγενής είναι σύνοψη. Συνοψίζει τον Αχιλλέα ή τον Λεωνίδα και τον Μέγα Αλέξανδρο· και όμως έχει 

γνωρίσματα διγενούς ήρωα. Είναι μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη του λαϊκού τραγουδιστή. Τα ακριτικά 

ξέρουμε ότι είναι τα πρώτα δημοτικά τραγούδια, τα οποία δεν ήταν του γούστου ούτε της Εκκλησίας στο Βυζάντιο 

ούτε της κρατικής εξουσίας. ∆εν τα άρεζαν για πολλούς λόγους. Ο ένας εκ των οποίων είναι ότι τα τραγουδούσαν 

οι ραψωδοί που γυρνούσαν από πόρτα σε πόρτα για να επιβιώσουν. Μιας μορφής επαιτεία ήτανε, αλλά επαιτεία με 

αξιοπρέπεια. ∆εν ήθελαν να πάρουνε ψωμί χωρίς να δώσουνε και εκείνοι κάτι. Αυτό που δίνανε ήτανε το τραγούδι 

τους. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά στην ύπαρξη δημοτικών τραγουδιών και στη χρήση τους, στην κοινωνική τους 

χρήση, από τον επίσκοπο Αρέθα, ο οποίος αναφέρεται σε Παφλαγόνες τραγουδιστές που γυρνάνε στους δρόμους 

–όχι ζητιανεύοντας, αλλά δίνοντας το τραγούδι τους– για να πάρουν έναν οβολό ή ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή η 

μορφή διάδοσης των τραγουδιών συνεχίστηκε μέχρι και τα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τον 

Κολοκοτρώνη, ο οποίος στα Απομνημονεύματά του («∆ιήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής») λέει ότι «τα 

τραγούδια τα φτιάχνουν οι στραβοί, οι τυφλοί δηλαδή, με τις λύρες». Η παράδοση των τυφλών ραψωδών ή των 

τυφλών αοιδών πάει στον Όμηρο, που και αυτός ήταν τυφλός. Ξέρουμε ότι τυφλοί αοιδοί και ραψωδοί υπήρχαν και 

στα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τους περιηγητές και από ιστορικούς. Αλλά υπήρχαν και στις διπλανές 

μας χώρες· για παράδειγμα στην τωρινή Σερβία, που έχει μελετηθεί η δημοτική της ποίηση αρκετά πριν από τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νεογράφημα: Ποια είναι η θέση που παίρνουν τα δημοτικά τραγούδια σε διάφορες αστοχίες και λάθη των 

επαναστατημένων Ελλήνων; Υπάρχει αντικειμενικότητα στα τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Αναφέρθηκα ήδη στο δημοτικό που έχει θέμα του τη μάνα του Ανδρούτσου· που κατηγορεί 

τη Βουλή και τους καλαμαράδες (έτσι τους λέγαν τους πολιτικούς) που πήραν στο λαιμό τους τον γιο της και μάλιστα 

με εκτελεστικό όργανο το πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου, τον Γιάννη Γκούρα, ο οποίος σκοτώθηκε και αυτός στην 

πολιορκία της Ακρόπολης από ένα βόλι που τον χτύπησε στο κεφάλι. Μην περιμένουμε από τα τραγούδια να 

ασκήσουν κριτική την ώρα της επαναστατικής δράσης. Και όμως: έτσι όπως καταγράφουν τα αισθήματα της στιγμής 

(όχι ιδέες, αισθήματα συνθέτουν), μας δίνουν κάποια μαθήματα. Τα τραγούδια τα δημοτικά, αναγνωρίζουν την 

παλικαριά του αντιπάλου. ∆εν είναι μικρό γεγονός αυτό, είναι σπουδαίο γεγονός. Βλέπουν το λάθος στην 

περίπτωση του Ανδρούτσου, αφήνουν την πιθανότητα, τον υπαινιγμό ότι κάτι δεν πήγε καλά με τον θάνατο του 

Καραϊσκάκη. 

Ένα από τα συγκινητικότερα, για εμένα, τραγούδια είναι το «Μοιρολόι της Τούρκισσας», που πλάστηκε πολύ λίγο 

μετά την άλωση της Τριπολιτσάς για την οποία κάποια στιγμή, σε κάποια γενιά, θα αποφασίσουμε να τη δούμε λίγο 

ειλικρινέστερα και να πούμε ότι η σφαγή που υπήρξε, ήταν λίγο μεγαλύτερη από αυτήν που είναι ανεκτή. ∆εν ξέρω 

σε ποια τάξη του γυμνασίου ή του λυκείου θα το κάνετε, η Επανάσταση μετά την άλωση της Τριπολιτσάς βρέθηκε σε 

εξαιρετικά δύσκολη θέση διεθνώς –στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, όπως λέμε σήμερα– γιατί είπαν οι Ευρωπαίοι ότι 

αυτοί (εμείς, δηλαδή, οι Έλληνες) είναι κατσαπλιάδες που σφάζουν. Και αναγκάστηκε η τότε Κυβέρνηση να 

δημοσιεύσει σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού, κυρίως του Λονδίνου, μια τεράστια, ολοσέλιδη ας πούμε, επί 

πληρωμή καταχώρηση, όπου εξηγούσαμε ως ελληνική Επανάσταση ότι έπειτα από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς 

υπήρχε μια συσσωρευμένη οργή, ένας άγριος θυμός, ο οποίος ήτανε των αδυνάτων αδύνατο να συγκρατηθεί. 

Ξέρουμε ότι μέσα στην Τρίπολη ο Κολοκοτρώνης και άλλα παλικάρια του προσπάθησαν να συγκρατήσουν την 

ανελέητη σφαγή, γιατί, εκτός όλων των άλλων, ο Κολοκοτρώνης είχε κλείσει συμφωνίες μπέσας με Αρβανίτες  και  

Εβραίους που ζούσαν μέσα στην Τρίπολη. «Μπέσα» σημαίνει προσωπική δέσμευση, που ήταν αυστηρότερη από δέκα 

χιλιάδες γραμμένα κείμενα. Η λέξη «μπέσα» είναι αρβανίτικη, αλλά επικράτησε και στα ελληνικά· είναι απολύτως 

ελληνική πια. Έκανε τις προσπάθειες αυτές στο όνομα της προσωπικής του λεβεντιάς ο Κολοκοτρώνης, καθώς είχε 

εξαιρετικές σχέσεις με Αρβανίτες, είχε συμπολεμήσει με Αρβανίτες, με αυτούς που λέμε «Τουρκαλβανούς», όχι 

τους χριστιανούς Αρβανίτες. 

∆εν είχαν εξισλαμιστεί όλοι οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί που έμειναν χριστιανοί, και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι, 

ήταν αυτοί που συμπολέμησαν με τους Έλληνες, γιατί έτσι κατανοούσαν την Επανάσταση: οι χριστιανοί εναντίον των 

μουσουλμάνων. Επί τέσσερεις αιώνες ή πέντε ή πεντέμισι ο χωρισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν γινόταν 

με βάση τα έθνη (από εδώ οι Τούρκοι, από κει οι Βούλγαροι, οι Έλληνες, οι Αλβανοί)· γινότανε με βάση τη θρησκεία 

(από δω οι μουσουλμάνοι –που δεν είναι μόνο Τούρκοι, μπορεί να είναι και Άραβες μπορεί να είναι και Σαρακηνοί 

μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο– και από κείνη την πλευρά οι χριστιανοί, που οι περισσότεροι στα Βαλκάνια είναι 

χριστιανοί ορθόδοξοι). 

Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, που έλεγα πριν («Της Τούρκισσας») είναι το μοιρολόι της μάνας· το φτιάχνει η Ελληνίδα 

ή ο Έλληνας. Είναι πιθανότερο να το φτιάχνει Ελληνίδα, γιατί η συμμετοχή των Ελληνίδων στη δημιουργία των 

δημοτικών τραγουδιών είναι, περίπου αποδεδειγμένα, πάνω από πενήντα τοις εκατό. Ο Κυριακίδης, που είναι και από 

τα βόρεια μέρη, έλεγε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα ότι «το δημοτικό είναι το βασίλειο της γυναίκας», γιατί η 

γυναίκα θα μοιρολογήσει, η γυναίκα θα νανουρίσει το μωρό, η γυναίκα θα αποχαιρετήσει αυτόν (τον άντρα της) που 

φεύγει για την ξενιτιά. Άρα λοιπόν η γυναίκα έχει τεράστια συμμετοχή στο τραγούδι. Στο συγκεκριμένο, η Ελληνίδα 

δίνει τη φωνή της και το κλάμα της στην Τούρκισσα μάνα, για να μοιρολογήσει τον γιο της που σκοτώνεται. Πρέπει 

να πω εδώ το εξής. Η Ελληνίδα μάνα εκείνης της εποχής (και όποιος Έλληνας ή Ελληνίδα του 19ου αιώνα, όταν 

φτιάχνονταν τα τραγούδια) δεν μπορούσε, φυσικά, να έχει διαβάσει τους «Πέρσες» του Αισχύλου ούτε τις 

«Τρωάδες» του Ευριπίδη ή την «Εκάβη», για να πάρει ένα παράδειγμα ότι τον ξένο πόνο τον συμμεριζόμαστε. Ναι, 

είμαστε οι νικητές, αλλά δεν αλαζονευόμαστε. Σεβόμαστε και τον ξένο πόνο, ας είναι και ο πόνος του εθνικού μας 

αντιπάλου (του Πέρση στην αρχαιότητα, του Τούρκου στους νεότερους αιώνες). Τον πόνο τον συμμεριζόμαστε, ιδίως 

όταν είναι ο πόνος της μάνας για το παιδί της. Το τραγούδι αυτό δείχνει τη μάνα να έχει τα ίδια αισθήματα για το 

παιδί της, την ίδια συμπόνια με την Ελληνίδα, όχι επειδή μιμείται την αρχαιότητα, αλλά επειδή εξ αρχής νιώθει έτσι 

–και αυτό για εμένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. 

Στο δημοτικό τραγούδι «Του ∆ιάκου» –παρότι η Αλαμάνα είναι στο σημείο περίπου όπου βρίσκονταν οι 

Θερμοπύλες και παρότι ο ∆ιάκος πολεμάει και πεθαίνει, έχοντας να αντιμετωπίσει έναν τεράστιο στρατό, όπως ο 

Λεωνίδας– δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε στις Θερμοπύλες ούτε στον Λεωνίδα. Ο συσχετισμός του ∆ιάκου με 

τον Λεωνίδα και της Αλαμάνας με τις Θερμοπύλες αρχίζει να γίνεται από τους ιστορικούς. Πρώτος είναι ο 

Σπυρίδων Τρικούπης, που κάνει αυτή τη συσχέτιση και η οποία σταδιακά επιβάλλεται. Την παίρνει από εκείνον ο 

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης στο ποιητικό δράμα «Θανάσης ∆ιάκος» και την απαθανατίζει.

Νεογράφημα: Αναφέρατε ότι το δημοτικό τραγούδι μάς διδάσκει. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν αφήνει κάποιο 

ηθικό δίδαγμα.

Παντελής Μπουκάλας: Αν κατάλαβα καλά, ρωτάτε αν στα δημοτικά τραγούδια υπάρχει ηθικό δίδαγμα στο τέλος. 

Το ηθικό δίδαγμα συνήθως το βάζουμε στο τέλος της έκθεσης. Τουλάχιστον στις δικές μου δεκαετίες έτσι μας 

έλεγαν. Όχι, το δημοτικό τραγούδι δεν επιδιώκει να διδάξει. ∆εν θέλει να πει «θα κάνεις ετούτο, θα πεθάνεις για 

την πατρίδα κ.τ.ό.». Εξυμνώντας τον ήρωα, εξυμνώντας τον πολεμιστή, σου δείχνει τον δρόμο από μόνο του· δεν σου 

λέει τι να κάνεις, δεν είναι οδηγός ζωής. Είναι υμνητής ζωής, υμνητής καρτερίας, υμνητής λεβεντιάς ή επικριτής της 

δειλίας, χωρίς να σου λέει τι θα κάνεις. ∆εν σου λέει το δημοτικό τραγούδια, για παράδειγμα, «εάν θα αγαπήσεις 

ή δεν θα αγαπήσεις Φράγκο, Εβραίο, Βούλγαρο ή Βουλγαροπούλα ή Τουρκοπούλα». Ιστορεί με τα λόγια του, με τη 

μουσική του· ιστορεί όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν στον βίο, όπως εκτυλίχτηκαν μέσα σε πέντε αιώνες. Η 

πλειονότητα των τραγουδιών δείχνει ηρωίδες που αρνούνται τον γάμο αυτής της εκδοχής, τον διεθνικό, αλλά 

υπάρχουν και τραγούδια που μας δείχνουν καθαρά τον έρωτα για έναν αλλοεθνή ή αλλόθρησκο και δεν τον 

καταδικάζουν. ∆εν έχουν αυτή τη λογική του κατηχητή ή του δασκάλου, που θέλουν να σου πουν τι θα κάνεις στη ζωή

· δεν το κάνουν αυτό. Ο ακροατής τους αποσπά το νόημα ή το ηθικό δίδαγμα μόνος του, αν έχει την όρεξη. ∆εν δίνει 

μασημένη τροφή το δημοτικό τραγούδι. 

Νεογράφημα: Πώς παρουσιάζουν τα δημοτικά τραγούδια τους Τούρκους;

Παντελής Μπουκάλας: Το είπα και πριν. ∆εν παραλείπουν να τιμήσουν τη λεβεντιά τους, όταν υπάρχει λεβεντιά, 

όπως δεν παραλείπουν να δείξουν λεπτομερώς τη βαρβαρότητα ή την πονηρία ή την προδοσία, όπου υπάρχει. Την 

προδοσία την απαθανατίζουν, ειδικά στα κλέφτικα, όταν ο προδότης του καπετάνιου είναι κάποιος κουμπάρος του, 

ομοεθνής και ομόθρησκος. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Το τραγούδι δεν θέλει να λογοκρίνει τίποτα από 

αυτά που βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του ο τραγουδιστής. Αυτά που επιλέγει να τραγουδήσει ο 

ανώνυμος τραγουδιστής είναι η λεβεντιά και ο μαρτυρικός θάνατος. Η λεβεντιά την ώρα της μάχης. ∆εν τον 

ενδιαφέρει τόσο να δείξει τον εχθρό, όσο να δείξει τον δικό του ήρωα μέσα από τη σύγκρουση: πως, και ψυχικά και 

ηθικά, είναι νικητής ο ήρωάς του, ακόμη και αν ηττάται. Τη λέξη «ελευθερία» επίσης δεν θα τη συναντήσουμε συχνά 

στα τραγούδια. Θα τη συναντήσουμε σε άλλου είδους δημοτικά. Για παράδειγμα, αυτά που έφτιαχνε ο Τσοπανάκος, 

που ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής, Πελοποννήσιος, από την ∆ημητσάνα. Τσοπανάκος ήταν το ψευδώνυμό του, το 

παρατσούκλι του. Υπάρχει ένα πουλί που λέγεται «τσοπανάκος», που τραγουδάει γλυκά και τον είχαν ονομάσει και 

αυτόν Τσοπανάκο. Αυτός ήταν με τα παλικάρια του Νικηταρά στη διάρκεια της Επανάστασης. Είχε βγάλει μερικές 

τάξεις σχολείου, οπότε ήξερε και λίγα για τους αρχαίους Έλληνες· και αυτά τα λίγα που ήξερε, τα είχε βάλει στα 

τραγούδια του, τα οποία τα έλεγε στα παλικάρια στο βουνό. Τα παλικάρια τον προστάτευαν γιατί ήταν πολύ 

αδύνατος, ήταν σκυφτός, ήταν καμπούρης, η υγεία του ήταν πάντα πολύ τραυματισμένη. Τα τραγούδια του τα 

τραγουδάγανε ακόμα και αν δεν καταλαβαίνανε ποιος είναι ο Θεμιστοκλής. Ο Τσοπανάκος πέθανε το 1825, 

δηλαδή δεν την πρόλαβε την ελευθερία.

Νεογράφημα: Συνέβαλαν τα δημοτικά τραγούδια στον φιλελληνισμό;

Παντελής Μπουκάλας: Συνέβαλαν πολύ! Θα πω το εξής σημαντικό: Η πρώτη έκδοση δημοτικών τραγουδιών έγινε 

έξω από την Ελλάδα το 1824-1825, όταν ο νεοελληνιστής Κλωντ Φωριέλ (Claude Fauriel) εξέδωσε στο Παρίσι τα 

τραγούδια που είχε συγκεντρώσει μέχρι τότε. Αρκετά από αυτά του τα είχε δώσει ο Αδαμάντιος Κοραής και τον 

ευχαριστεί στον πρόλογό του. Ήταν τότε ο Κοραής γιατρός στο Παρίσι, (λόγιος, διαφωτιστής, «∆άσκαλος του 

Γένους», όπως λέμε), ο οποίος –παρόλο που δεν αγαπούσε τα δημοτικά τραγούδια– τα συγκέντρωνε. Συγκεκριμένα, 

τα συγκέντρωναν φίλοι του και αυτός τα προωθούσε. Για αυτό αρκετά από αυτά ο Κοραής τα είχε δώσει στον 

Φωριέλ. Η έκδοση αυτή έγινε στο Παρίσι, σε μια εποχή που, εξαιτίας των εμφυλίων πολέμων των Ελλήνων, οι 

φιλέλληνες είχαν αρχίσει να αποστασιοποιούνται και να κάνουν αρνητικές σκέψεις για εμάς, για τους νεότερους 

Έλληνες. Χάρις και στα εκτενέστατα προλεγόμενα του Φωριέλ –ο οποίος, παρεμπιπτόντως, δεν ήρθε ποτέ στην 

Ελλάδα, δεν τα είχε συγκεντρώσει ο ίδιος με αυτοψία εδώ αυτά τα τραγούδια– είπε προς τους λογίους της Ευρώπης, 

και μάλιστα με επιθετικό τόνο: «∆είτε, αυτός ο λαός ξέρει να δημιουργεί τόσο σπουδαία ποίηση! Άρα για να 

δημιουργεί μια τόσο σπουδαία ποίηση, δεν είναι τόσο παρακατιανός, όσο εσείς νομίζετε». Μέχρι τότε οι 

περισσότεροι Ευρωπαίοι λόγιοι πίστευαν ότι οι Νεοέλληνες στέκονται πολύ πιο χαμηλά από τους προγόνους τους 

και είναι περίπου βάρβαροι. «Αν φτιάχνει αυτός ο λαός τέτοια ποίηση, αξίζει να τον βοηθήσετε να κατακτήσει την 

ελευθερία του όχι μόνο εν ονόματι των αρχαίων προγόνων του, αλλά και για τη δική του αξία, την τωρινή αξία!». Το 

είδαν αυτό πολλοί λόγιοι και τα τραγούδια μεταφράστηκαν αμέσως σε τέσσερεις-πέντε κρίσιμες ευρωπαϊκές 

γλώσσες. Στα Γερμανικά, ορισμένα κλέφτικα τα μετέφρασε ο Γκαίτε και άλλα ο Βίλχελμ Μύλλερ (ένας ενθουσιώδης 

φιλέλληνας, σπουδαίος ποιητής, Γερμανός που δυστυχώς πέθανε μικρός στην ηλικία των τριάντα περίπου). 

Μεταφράστηκαν επίσης στα Αγγλικά, στα Ιταλικά, στα Ρωσικά και αναζωπύρωσαν το φιλελληνικό κίνημα. Είδαμε, 

μετά την έκδοση των δημοτικών τραγουδιών, ότι οι όμιλοι των φιλελλήνων άρχισαν να δραστηριοποιούνται πάλι, 

να ξαναφτιάχνουν βάζα με ελληνικές παραστάσεις (για παράδειγμα, με μια νησιώτισσα πάνω), να γίνονται έρανοι. 

Οι ζωγράφοι κινητοποιούνται πάλι. Η γνώμη μου είναι ότι ήταν αρκετά σημαντική η έκδοση αυτή· μαζί με την Έξοδο 

του Μεσολογγίου, που πράγματι έπεισε τους Ευρωπαίους ότι ως λαός αξίζουμε την ελευθερία μας. Αυτά τα δύο 

γεγονότα λειτούργησαν καθοριστικά για την κατάκτηση της ελευθερίας μας και τη δημιουργία του νεοελληνικού 

κράτους. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η συμβολή της έκδοσης των δημοτικών τραγουδιών και την έχουν ήδη 

επισημάνει από παλιά. 

Νεογράφημα: Οι πρωταγωνιστές του 1821 συνέθεταν οι ίδιοι τα δημοτικά τραγούδια; Κατά πόσο ευσταθεί αυτό και 

πώς συνυπάρχει ο ρόλος του πολεμιστή με αυτόν του ποιητή;

Παντελής Μπουκάλας: Χάρις στον Βλαχογιάννη έχουν σωθεί τέσσερα-πέντε δημοτικά τραγούδια που είχε 

φτιάξει ο Μακρυγιάννης. Ξέρουμε επίσης ότι ο Κολοκοτρώνης είχε φτιάξει ένα, επειδή το χρειάστηκε σε μια 

συγκεκριμένη περίσταση, για να εμψυχώσει τα παλικάρια του. Προεπαναστατική περίοδος, ψηλά στα βουνά της 

Πελοποννήσου, Πάσχα, και περνάει το τουρκικό στράτευμα των δύο χιλιάδων στρατιωτών και σέρνει πολλούς 

αιχμαλώτους Έλληνες. Έχει διασωθεί η αφήγηση του ίδιου του Κολοκοτρώνη, ο οποίος παρότρυνε τα παλικάρια 

του πρώτα σε πεζό λόγο και έπειτα έφτιαξε και τραγούδι. Αυτό που έκανε ήταν να πάρει ένα παλαιότερο τραγούδι 

και να το προσαρμόσει στην περίσταση: «Καλά τρώμε και πίνουμε και σιγοτραγουδάμε δεν κάνουμε και ένα καλό 

για την ψυχή μας»; Πράγματι ήταν αποτελεσματική η ομιλία του και το τραγούδι του και σε αυτό συνέβαλε και το 

γεγονός ότι ήταν Πάσχα. Τέλος επιτέθηκαν στους Τούρκους, παρότι ήταν μόλις ογδόντα, και κατάφεραν να 

ελευθερώσουν τους αιχμαλώτους Έλληνες, με μόνο ένα θύμα από την πλευρά των Ελλήνων, συγκεκριμένα έναν 

ξάδελφο του Κολοκοτρώνη. Αυτό ήταν το μοναδικό που χρειάστηκε να φτιάξει ο Κολοκοτρώνης και πράγματι ήταν 

αποτελεσματικό. ∆εν είναι πολλοί οι καπεταναίοι που φτιάχνουν δημοτικά τραγούδια. Κάποιος ακόμα που 

γνωρίζουμε, είναι ο Θεοδωράκης Γρίβας και μάλιστα είναι και ο μόνος που ξέρουμε ότι το κατέγραψε κάποια 

στιγμή, όταν πια ελευθερωθήκαμε. Έτσι πήγε και το έδωσε σε έναν γερμανό καθηγητή στο πανεπιστήμιο Αθηνών, 

γύρω στο 1840-1850, που με τη σειρά του το έδωσε στο γαμπρό του, τον Πάσοβ, ο οποίος το εξέδωσε το 

1860. Ήταν μια αρκετά μεγάλη ανθολογία, γιατί συνάθροισε όλα τα προηγούμενα τραγούδια μαζί με αυτά που 

του έδωσε ο πεθερός του. Με αυτή την έκδοση του Πάσοβ άρχισαν οι έλληνες λόγιοι να σκέφτονται λίγο πιο 

σοβαρά τι σημαίνει δημοτικό τραγούδι.

Νεογράφημα: Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι υπάρχουν τόσο λίγα επίθετα στα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Γενικά η γλώσσα των δημοτικών τραγουδιών είναι η απλούστερη δυνατή. Είναι επινοητική. 

Επινοεί λέξεις, ρήματα, επίθετα, όταν τα χρειάζεται, κυρίως στα μοιρολόγια και στα ερωτικά. Η οικονομία και η 

λιτότητα είναι το κύριο γνώρισμά της. Το ότι κάνει πολύ μικρή χρήση των επιθέτων έχει παρατηρηθεί από έναν 

από τους σπουδαιότερους μελετητές του δημοτικού τραγουδιού, τον Γιάννη Αποστολάκη. Ήταν λόγιος του 

Μεσοπολέμου και ξάδελφος του Νικολάου Πολίτη.

Αλέξης Αλεξίου: Ήταν και καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ένας από τους ιδρυτές του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το1926.

Παντελής Μπουκάλας: Έλεγαν πως ήταν λίγο δύστροπος, εκτιμούσε μόνο την ποίηση του Σολωμού και τα 

δημοτικά τραγούδια· τίποτε άλλο! Ούτε τον Παλαμά τον θεωρούσε σοβαρό ποιητή, αξιόλογο, ούτε τον Καβάφη. 

Ήταν αρκετά της υπερβολής ως προς αυτό. Έχει παρατηρηθεί ότι τα δημοτικά τραγούδια οδηγούν την αφήγησή 

τους με όχημα το ρήμα. Στο ρήμα και το όνομα, σε αυτά τα δύο εστιάζουν· τα επιρρήματα και τα επίθετα 

πλεονάζουν. Ο λαϊκός τραγουδιστής κάνει πράξη αυτό που έλεγε ο Εμπειρίκος σε ένα ποίημά του, για τα επίθετα: 

«θετά παιδιά της μορφώσεως και του διακοσμημένου ψεύδους»· δηλαδή στολίδια της ψευτιάς. Πράγματι, όταν 

μας ζητάνε στις εκθέσεις να προσθέσουμε πολλά φιλολογικά στοιχεία και αρχίζουμε και βάζουμε πολλά επίθετα 

για να μεγαλώσει η έκθεση, τότε αρχίζουμε και ψευτίζουμε.

Νεογράφημα: Πώς συνεχίζεται το ιστορικό δημοτικό τραγούδι μετά την Επανάσταση; 

Παντελής Μπουκάλας: Με την Επανάσταση δεν ελευθερώθηκε όλη η πατρίδα· το ξέρουμε. Μείνανε πολλά 

τμήματά της υπό τον τουρκικό ζυγό. Σε κάποια από τα μέρη αυτά, σχεδόν σε όλα τα μέρη αυτά, το δημοτικό 

τραγούδι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνεχίστηκε. Βλέπουμε στην Ήπειρο το παράπονο του δημοτικού 

τραγουδιού, που η Ήπειρος δεν συμπεριελήφθη στην ελεύθερη Ελλάδα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις στην Κρήτη 

που συνεχίζεται η παραγωγή δημοτικών τραγουδιών. Είναι τα λεγόμενα «ηρωικά άσματα», τα οποία ιστορούν τις 

αλλεπάλληλες επαναστάσεις, εξεγέρσεις του κρητικού πληθυσμού εναντίον των κατακτητών τους. Σιγά σιγά στην 

Κρήτη αρχίζει να εμφανίζεται ο επώνυμος τραγουδιστής. Τα κρητικά τραγούδια –που λέγονται και «ρίμες»– είναι 

εκτενέστατα, δεν είναι σύντομα, όπως είναι τα περισσότερα κλέφτικα. Άρα, εκεί αρχίζουμε να υποθέτουμε πως 

υπάρχει κάποιος προσωπικός τραγουδιστής, ποιητής, δημιουργός, στιχουργός, όπως και τον πούμε, ο οποίος 

χρησιμοποιεί πια και χαρτί, δηλαδή γράφει κιόλας. Γιατί δεν είναι εύκολο να φτιάξεις τριακόσιους στίχους χωρίς 

χαρτί, σε μία εποχή που ο προφορικός πολιτισμός αρχίζει πια να υποχωρεί. Και στον εικοστό αιώνα υπάρχουν 

δημοτικά. Καταρχάς τα λεγόμενα «ληστρικά» τραγούδια, που εξυμνούσαν παλικαριές των ληστών. Οι ληστές τι ήταν; 

Κάποιοι από τους προηγούμενους αρματολούς και τους κλέφτες, τους πολεμιστές του ‘21, που δεν βρήκαν τρόπο 

να βιοποριστούν (ίσως διότι δεν τους έδωσαν τους αγρούς που τους είχαν υποσχεθεί, για να τους καλλιεργήσουν). 

Θα έχετε ακούσει του Νταβέλη ή την Μαρία την Πενταγιώτισσα. Το «και στης Μαρίας την ποδιά σφάζονται 

παλικάρια» είναι ληστρικό τραγούδι. Η Μαρία Πενταγιώτισσα ήταν η πρώτη Ελληνίδα που τόλμησε να μπει στην 

Εκκλησία χωρίς μαντίλα. Καταλαβαίνετε πώς την αντιμετωπίσανε στη γενιά της…

Νεογράφημα: Στις ισλαμικές χώρες δεν έχει γίνει ακόμα αυτό.

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν έχει γίνει ακόμα, ναι, γιατί ο Ισλαμισμός έχει πέντε αιώνες καθυστέρηση από τον 

Χριστιανισμό.

Νεογράφημα: Και στις σλαβικές…

Παντελής Μπουκάλας: Και στις σλαβικές, ναι. Και στα χωριά μας επίσης. Τα ληστρικά τραγούδια, λοιπόν, 

βασίστηκαν στα παλαιότερα κλέφτικα και προσάρμοσαν τα ονόματα, τις πράξεις, τα επεισόδια, τον ήρωα. 

Φτιάχτηκαν, επίσης, κάποια για τον θάνατο του Παύλου Μελά. Φτιάχτηκαν κάποια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 

και, κυρίως, με τη Μικρασιατική Καταστροφή, που ήταν κυρίως μοιρολόγια Μανιάτικα. Την εποχή που όλος ο 

υπόλοιπος λαός πίστευε στον Βενιζέλο σαν θεό, οι Μανιάτισσες κλαίγαν τα παλικάρια τους και καταριόταν τον 

Βενιζέλο, γιατί χάναν τα παιδιά τους στον πόλεμο. Το αίσθημα της μάνας δεν λογοκρίνεται εύκολα. Στη διάρκεια 

της γερμανικής Κατοχής, έχουμε μία αναζωπύρωση του δημοτικού τραγουδιού στα βουνά. Ο βίος των εξεγερμένων 

εναντίον των Γερμανών έχει την παραλληλία του με τον βίο των κλεφτών και, εκτός από τα καινούργια τραγούδια 

που φτιάχνονται, ξανατραγουδιούνται τα παλιά κλέφτικα. Φτιάχτηκαν, επίσης, τραγούδια της Κατοχής, που έχουν 

καταγραφεί και έχουν εκδοθεί. Όπως φτιάχτηκαν τραγούδια σατιρικά για το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της 

Κατοχής –το πρώτο ήταν η έλλειψη της ελευθερίας– την πείνα, δηλαδή, που σε πολλά σημεία έφτασε σε επίπεδα 

πείνας του πολιορκημένου Μεσολογγίου. Υπάρχουν, λοιπόν, χαριτωμένα, σατιρικά δημοτικά, που φτιάχτηκαν στη 

Νάξο, στην Κάρπαθο, γενικά στα νησιά του Αιγαίου, που περάσαν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και ανακούφιζαν 

τον πόνο τους και τον καημό τους με σατιρικούς στίχους για την πείνα. Έχουν εκδοθεί ένα-δύο βιβλία, που 

περιέχουν τα τραγούδια των επόμενων από την Επανάσταση του ’21 εθνικών αγώνων. Είχαν εκδοθεί και τα 

δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες στα βουνά της Αλβανίας. 

Εδώ κάτι ακόμα να προσθέσω, που είναι εξαιρετικό και είναι και σπανιότατο: δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες 

πολεμιστές του ‘40 φτιάχθηκαν και από τους Αλβανούς, στην αλβανική γλώσσα και όχι σε δεκαπεντασύλλαβο, 

γιατί τα δημοτικά των Αλβανών και άλλων Βαλκανικών χωρών είναι οκτασύλλαβα και όχι δεκαπεντασύλλαβα. Οι 

Αλβανοί είχαν ξαναφτιάξει δημοτικά για να τιμήσουν τον αγώνα των Ελλήνων, πάλι στη δική τους γλώσσα, το 

1821. Υπάρχουν τραγούδια για το Μεσολόγγι, για τον Μπότσαρη, για τον Κανάρη, για την καταστροφή της Χίου. 

Είναι σπάνιο ένας λαός να τραγουδάει στη δική του γλώσσα, τα τραγούδια του διπλανού του, με τον οποίο μάλιστα 

δεν έχει ιδιαίτερα φιλική σχέση…

Νεογράφημα: Πώς νιώθετε τη σχέση του σημερινού Έλληνα με το δημοτικό τραγούδι; Εκτιμά και αντιλαμβάνεται 

την αξία του; 

Παντελής Μπουκάλας: Κάποιο κομμάτι του κόσμου την αντιλαμβάνεται, γιατί την έχει ζήσει· γιατί δεν μπορεί να 

νιώσει το πανηγύρι του και τον γάμο του, χωρίς να χορέψει δημοτικά τραγούδια. Μπορεί να αρχίσει με ζεϊμπέκικα, 

αλλά θα καταλήξει με δημοτικά. Ένα άλλο κομμάτι, οι νεότερες γενιές, προφανώς και βρίσκονται μακριά. Υπήρξε 

και ένα κακό που συνέβη εις βάρος των δημοτικών τραγουδιών: Η παρεμβολή της Χούντας, η οποία μαγάρισε το 

δημοτικό τραγούδι με κάποια ψευτοτράγουδα που έφτιαξε τότε, που υμνούσαν τους συνταγματάρχες. Και έτσι 

πολύς κόσμος, πάρα πολύς, ένιωσε μία αποστροφή προς το δημοτικό· την ίδια αποστροφή που ένιωσε και προς 

τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, επειδή και αυτός υπέστη καπήλευση από την Χούντα. Εκείνο που έχω δει γυρνώντας 

σε πολλά μέρη της Ελλάδας, εξαιτίας των βιβλίων που έχω βγάλει για το δημοτικό, είναι ότι υπάρχουν νέες γενιές 

που έχουν μάθει τα μουσικά όργανα στα μουσικά γυμνάσια και τα λύκεια και τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρουν 

να τραγουδάνε πια και να παίζουν όλο και πιο δύσκολα όργανα, όλο και πιο απωθημένα μέχρι και ασκομαντούρα!

Νεογράφημα: Πως το είπατε;

Παντελής Μπουκάλας: «Ασκομαντούρα», είναι χιώτικη, νησιώτικη λέξη. Βλέπω, λοιπόν τις νέες γενιές, τα νέα 

συγκροτήματα, τις νέες μουσικές παρέες, που βγάζουν δίσκους τραγουδώντας δημοτικά. Λίγο πειραγμένα, 

βεβαίως, μα δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Υπάρχουν οι Thrax Punks, που παίζουν θρακιώτικα, οι Villagers που 

παίζουν ηπειρώτικα, οι Χαΐνηδες που τραγουδάν κρητικά. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και εμφανίζονται όλο και 

νεότεροι. ∆εν ντρέπονται, έχει αποενοχοποιηθεί η σχέση με το δημοτικό τραγούδι, δεν θεωρείται κάτι το... 

«βλάχικο», όπως λέγανε, το απολίτιστο ή το μισοπολιτισμένο. Πρέπει να τα αγαπάμε χωρίς να τα υποτιμάμε.

Νεογράφημα: Πότε και πώς ξεκινήσατε την ενασχόληση σας με τα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Όταν γεννήθηκα! Το πρώτο μου γραπτό, όμως, για τα δημοτικά τραγούδια είναι του 

1992, δηλαδή πριν από τριάντα χρόνια. Όταν πάντως ξεκίνησα να γράφω αυτήν τη σειρά για το δημοτικό 

τραγούδι, δεν ήμουν καθόλου έτοιμος… ∆εν υποψιαζόμουνα ότι, όταν τελειώσει, θα είναι δέκα τόμοι τουλάχιστον. 

Κάθε φορά που το λέω τρομάζω, γιατί είναι ένας τεράστιος κόπος αλλά και μία τεράστια απόλαυση! Οπότε, όσο 

ζω, το συνεχίζω. Έχει τριάντα χρόνια τουλάχιστον αυτή η γραπτή σχέση, γιατί στο προφορικό επίπεδο υπήρχε 

σχέση και από πριν· έγινε γραπτή εδώ και τριάντα χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα έγραφα σε εφημερίδες και 

περιοδικά ή μιλούσα σε συνέδρια για το δημοτικό τραγούδι. Κάποια στιγμή αποφάσισα να τα βάλω κάτω. Ξεκίνησα 

για έναν-δύο τόμους και αυγατίσαμε στη διαδρομή. Φέτος θα βγει ένα δίτομο, μάλλον, έργο μου για τα δημοτικά 

τραγούδια, η διδακτορική μου διατριβή.

Νεογράφημα: Σε ποιο πανεπιστήμιο την κάνατε;

Παντελής Μπουκάλας: Στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Νεογράφημα: Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο δημοτικό τραγούδι;

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν μπορώ να πω ένα, θα πω δύο: «Το μοιρολόι της Τούρκισας», που ανέφερα και 

προηγουμένως, και το «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα», για τη δική του ασύλληπτη δύναμη· θα το έχετε ακούσει 

τραγουδημένο. Επειδή δεν είχε σωθεί η μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού, έχει τραγουδηθεί με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους· όλοι καλοί είναι! 

Νεογράφημα: Είστε ποιητής, ερευνητής, δημοσιογράφος, μεταφραστής. Αν, όμως, έπρεπε έναν μόνο τίτλο να 

βάλετε δίπλα στο όνομα σας ποια από όλες αυτές τις ιδιότητες θα επιλέγατε; 

Παντελής Μπουκάλας: Γραφιάς, που τα πιάνει όλα. Ή... αποτυχημένος οδοντίατρος! 

Νεογράφημα: Γιατί επιλέξατε την Οδοντιατρική; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν τη διάλεξα, με διάλεξε. Είχα περάσει στην Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης, αλλά 

κατέβηκα στην Αθήνα. Ήταν δύσκολο να μείνω και οικονομικά και ερωτικά.

Νεογράφημα: Τι σας οδήγησε στη γραφή; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν ξέρω. Στην τρίτη γυμνασίου έγραφα στιχάκια Μ’ άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω. Η 

γραφή ξεκινά από το διάβασμα. Εάν δεν διαβάσεις, δεν θα σου ‘ρθει η γραφή· εκτός και αν συναντήσεις τις 

Μούσες, όπως ο Ησίοδος στα βουνά, τότε που η Μούσα ήταν αγροδίαιτος. Ο Ησίοδος συνάντησε τις Μούσες 

βοσκώντας τα πρόβατα του στον Ελικώνα, ο Αισχύλος συνάντησε τον ∆ιόνυσο σε ένα αμπέλι έξω από την Αθηνά, 

αλλά αυτά, δυστυχώς, σταματήσανε!

 Αλέξης Αλεξίου: Λέω στα παιδιά πως όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, θέλουν και να παίξουν· πως όσοι αγαπούν 

το μπάσκετ και βλέπουν μια πορτοκαλί μπάλα, θέλουν να την πάρουν και να τη σουτάρουν στο καλάθι. Έτσι και 

όσοι αγαπούν το διάβασμα, θέλουν κάποια στιγμή να γράψουν κιόλας κάτι. 

Παντελής Μπουκάλας: Κι εγώ αγαπούσα το ποδόσφαιρο, αλλά τραυματίστηκα νωρίς και δεν μπόρεσα να 

συνεχίσω… Ξέρουμε πως πολλοί ποιητές γράφουν την ώρα που διαβάζουν ή λίγο μετά. Ο κατεξοχήν ποιητής που 

ξέρουμε ότι έγραφε καθώς διάβαζε, ήταν ο Καβάφης. Στον «Καισαρίωνα» βλέπουμε πως δημιουργεί τα ποιήματά 

του, συχνά ξεσκονίζοντας τον Πλούταρχο. Συμβαίνει και με άλλους ποιητές: Όταν βλέπεις τη σύλληψη ενός 

βαθύτατου νοήματος με πέντε λέξεις ή μιας όμορφης ιδέας, μπαίνεις στον πειρασμό, γίνεσαι μιμητής και καμία 

φορά γράφεις και καλό ποίημα. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουκάλα!

Παντελής Μπουκάλας: Εγώ σας ευχαριστώ! Έχω μεγάλη χαρά, κάθε φορά που μιλώ με παιδιά σε σχολεία.



Το μάθημα της Λογοτεχνίας στο τμήμα Β2 συνδέθηκε με την επέτειο των διακοσίων ετών από την έναρξη της 

ελληνικής Επανάστασης μέσω των ποιημάτων του Σολωμού και του Κάλβου, αλλά και μέσω των δημοτικών 

τραγουδιών. Μελετήσαμε το ύφος, την ποίηση, τον κόσμο τους και, για να ολοκληρώσουμε την προσέγγισή μας, 

καλέσαμε τον Παντελή Μπουκάλα σε μια διαδικτυακή συνέντευξη, που με ιδιαίτερη χαρά μάς έδωσε στις 14 

Απριλίου. Ο Παντελής Μπουκάλας, πέρα από αρθρογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή», βιβλιοκριτικός, 

μεταφραστής αρχαίων ελληνικών κειμένων, επιμελητής λογοτεχνικών εκδόσεων και σημαντικός ποιητής, είναι  

ενδελεχής ερευνητής και γνώστης των δημοτικών τραγουδιών. Έχει ήδη εκδώσει τρία πολυσέλιδα δοκίμια για 

το δημοτικό τραγούδι (Α΄  «Όταν το ρήμα γίνεται όνομα: Η “αγαπώ” και το σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των 

δημοτικών», Β΄ «Το αίμα της αγάπης: Ο πόθος και ο φόνος στη δημοτική ποίηση», Γ’ «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα: Το 

ταξίδι του φιλιού και ο έρωτας σαν υπερβολή») και αναμένονται πολλά ακόμη. 

Η συνέντευξη είναι η μεγαλύτερη σε έκταση που παραχωρήθηκε στο «Νεογράφημα», στα επτά χρόνια της 

κυκλοφορίας του, και επεκτάθηκε σε πολλά ακόμη θέματα, πέρα από τα δημοτικά τραγούδια του ’21. Κατά τη 

διάρκειά της γεννήθηκαν αυθόρμητες ερωτήσεις και δόθηκαν απρόσμενες απαντήσεις. Προσπαθήσαμε, 

απομαγνητοφωνώντας τη συνέντευξη, να μην της στερήσουμε την πολύτιμη προφορικότητά της. Μάθαμε από τη 

συνέντευξη και ταυτόχρονα την απολαύσαμε. Σας προσκαλούμε να την απολαύσετε κι εσείς!

Νεογράφημα: Καλησπέρα σας κύριε Μπουκάλα! Είμαστε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος 

της Λογοτεχνίας διδαχθήκαμε τα δημοτικά τραγούδια και τον κόσμο τους. Από το σχολικό βιβλίο μας είδαμε 

δύο δημοτικά με απόσταση περίπου χιλίων ετών το ένα από το άλλο: το ακριτικό «Ο θάνατος του ∆ιγενή» και το 

κλέφτικο «Του Βασίλη».

Παντελής Μπουκάλας: Να διακόψω, αν μου επιτρέπετε. Θυμάται κάποιο από τα παιδιά πώς τελειώνει το 

τραγούδι «Του Βασίλη» («Βασίλη κάτσε φρόνιμα να γίνεις νοικοκύρης» και αυτός λέει: «δεν θα κάτσω φρόνιμα 

να γίνω νοικοκύρης να γίνω σκλάβος των Τούρκων»); Μετά τι λέει;

Αθανασία Μπαλάση: Λέει: «… να γίνω σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και στο τέλος, τον 

καλωσορίζουν τα βουνά «καλώς το παλικάρι».

Παντελής Μπουκάλας: Μπράβο! Αυτό ήθελα να μάθω, γιατί έτσι είναι το αυθεντικό τραγούδι «να γίνω 

σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και εννοεί κοπέλι στους προκρίτους, δηλαδή στους Έλληνες, 

όμως το τραγούδι υπέστη πολύ νωρίς μια, ας την πούμε έτσι, «εθνικού τύπου» λογοκρισία. Το 1852 έγινε «να 

γίνω σκλάβος των Τούρκων» και πάλι «κοπέλι των Τούρκων». Αποσβέστηκαν, δηλαδή, οι πρόκριτοι, για να μην 

φαίνεται ότι ο κλέφτης είχε διπλό μέτωπο. Αυτή είναι μία μόνο από τις πολλές εκδοχές, δυστυχώς, που 

νόθευσαν τα τραγούδια μας. Κυρίως τα κλέφτικα είναι αυτά που υπέστησαν περισσότερο τις νοθεύσεις, γιατί 

είναι και τα πιο κρίσιμα.

Αλέξης Αλεξίου: Όταν ήμασταν εμείς στο Γυμνάσιο, νομίζαμε ότι το «Μαύρ’ είν’ η νύχτα στα βουνά» είναι 

γνήσιο κλέφτικο.

Παντελής Μπουκάλας: Όλες οι προηγούμενες γενιές, όπως και η δική μου, είχαμε μάθει ότι το «Μάνα σου 

λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω, / θα πάρω το τουφέκι μου να πα να γίνω κλέφτης» είναι αυθεντικό 

κλέφτικο. ∆εν είναι όμως αυθεντικό κλέφτικο. Ξέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός του. Είναι ο Παύλος Λάμπρος, 

ο πατέρας του Σπυρίδωνος Λάμπρου. Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν εξέδωσε ο Νικόλαος Πολίτης το 1914 τις 

«Εκλογές από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού», ο Καβάφης, που αγαπούσε ιδιαίτερα τα δημοτικά και είχε μια 

από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες με συλλογές δημοτικών, είχε παρουσιάσει την έκδοση του Πολίτη σε 

εφημερίδα της Αλεξάνδρειας με θαυμασμό. Η παρουσίαση ομολογούσε την έκπληξή του: «Εγώ που πίστευα τόσα 

χρόνια ότι είναι ακραιφνώς δημοτικό και ωραίο ποίημα, μαθαίνω τώρα από τον Νικόλαο Πολίτη ότι είναι 

δημιούργημα ενός συγκεκριμένου λόγιου, είναι δημιούργημα γραφείου, δηλαδή». Παραμένει, πάντως, καλό 

τραγούδι, καλό ποίημα μάλλον. Έχουν περάσει από το 1914 τόσα χρόνια, πάνω από αιώνας, και ακόμα 

εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αυθεντικό δημοτικό. Ο Πολίτης έκανε την εξής 

παρατήρηση: Ο λαϊκός τραγουδιστής, ο λαός δηλαδή, δεν ξέρει το ρήμα «δουλεύω» με την έννοια είμαι 

υπόδουλος. Στο τραγούδι «Μάνα σου λέω δεν μπορώ στους Τούρκους να δουλεύω», το «δουλεύω» έχει τη 

σημασία «είμαι σκλάβος». Ο λαός το «δουλεύω» το ξέρει μόνο με τη σημασία «εργάζομαι». Άρα το τραγούδι δεν 

μπορεί να είναι λαϊκό. Έχει κι άλλα στοιχεία με τα οποία αποδείκνυε ότι δεν ήταν λαϊκό δημιούργημα. Γενικά η 

γλώσσα του λογίου από τη λαϊκή γλώσσα είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.

Νεογράφημα: Πόσο ιστορικά είναι τα δημοτικά τραγούδια; Ποια είναι η σχέση του δημοτικού τραγουδιού με την 

Ιστορία; Είναι μια αξιόπιστη πηγή ή δεν μπορούμε να βασιστούμε σ’ αυτήν; 

Παντελής Μπουκάλας: Να μιλήσουμε για όλο το εύρος των δημοτικών, δηλαδή για μια χιλιετία, ή να 

αναφερθούμε συγκεκριμένα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης;

Νεογράφημα: Πιο συγκεκριμένα στα τραγούδια της Επανάστασης.

Παντελής Μπουκάλας: Περισσότερο από το να είναι πληροφορητές τα τραγούδια για συγκεκριμένες μάχες, 

είναι πληροφορητές για τη νοοτροπία των προγόνων μας, για τα αισθήματά τους, για τα ήθη τους· δηλαδή, 

μάρτυρες νοοτροπίας περισσότερο. Είναι όμως και μάρτυρες για τη γλώσσα του λαού, είναι και μάρτυρες για τη 

στάση που είχαν απέναντι στο θρησκευτικό φαινόμενο ή στην Εκκλησία. Αυτό, για παράδειγμα, για το οποίο και 

σήμερα παραπονούνται οι ιερείς της εκκλησίας, να μην μιλάμε στην ώρα της Λειτουργίας, το έχουν πει τα δημοτικά 

τραγούδια εδώ και δύο, τρεις ή και περισσότερους αιώνες, γιατί η συμπεριφορά μας ήταν ακριβώς η ίδια. ∆ηλαδή, 

πολύ συχνά μετατρέπουμε τη χριστιανική εκκλησία σε εκκλησία του ∆ήμου. Νομίζω ότι έτσι κερδίζει και η 

Εκκλησία, κερδίζουμε κι εμείς.

Να μείνουμε στα τραγούδια της Επανάστασης. Το τραγούδι για τον θάνατο του ∆ιάκου, για παράδειγμα, 

δημιουργήθηκε δύο ή τρεις ή τέσσερεις το πολύ μήνες μετά το μαρτυρικό θάνατο του ∆ιάκου και διασώζει 

χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες τις ξέρουμε και από άλλες πηγές, προφορικές και γραπτές, από συμπολεμιστές 

του ∆ιάκου που κατάφεραν να διασωθούν. Ξέρουμε ότι αυτό που αναφέρει το τραγούδι (ότι, όταν του έγινε η 

πρόταση να γίνει Τούρκος και να σωθεί και ν’ αποκτήσει και αξιώματα, ο ∆ιάκος έστριψε το μουστάκι του) είναι 

μία πληροφορία περισσότερο λυρική παρά ιστορική. Και όμως την επιβεβαιώνουν γραπτές πηγές, γιατί την έχουμε 

και σε πολλά άλλα δημοτικά τραγούδια: Το στρίψιμο του μουστακιού είναι εκδήλωση λεβεντιάς, όταν είναι 

πολιορκημένος ο πολεμιστής. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι ο πατέρας του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο Ανδρίτσος, 

όταν βρέθηκε σε μία περίσταση πολιορκημένος σε μοναστήρι από τους Τούρκους και του είπαν να παραδοθεί, 

έστριψε το μουστάκι του. Ακόμη και ο αριθμός των 18.000 που λέει ότι ήταν ο στρατός των Τούρκων, ήταν 

πράγματι 18.000 ή περίπου 18.000. ∆εν απομακρύνεται από την ιστορική αλήθεια το δημοτικό τραγούδι της 

Επανάστασης, γιατί δημιουργείται πολύ κοντά στο γεγονός και διασώζει τις κρισιμότερες πτυχές, τα κρισιμότερα 

σημεία. Αυτά που θέλει να διασώσει το τραγούδι είναι πάντα η λεβεντιά, η καρτερία με την οποία αποδέχεται τον 

θάνατό του ο θνήσκων πολεμιστής ή ο θρήνος της μάνας του, όπως στην περίπτωση του Οδυσσέα Ανδρούτσου, 

που έχουμε έναν θάνατο που ατιμάζει τον Ανδρούτσο. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Ανδρούτσος αναγνωρίστηκε 

ως εθνικός ήρωας το 1862. Το τραγούδι έχει ηρωίδα τη μάνα του. Η μάνα του λέει ότι «σε έφαγε η Βουλή και 

οι καλαμαράδες». Η μάνα του παρουσιάζεται όπως την πλάθει ο λαός. Ο λαός παίρνει το μέρος του Ανδρούτσου. 

Ας πούμε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη, για να πάμε και αλλού. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές του τραγουδιού 

του τέλους του Καραϊσκάκη. Το πληρέστερο είναι το ηρωϊκό τραγούδι, και ταυτόχρονα μοιρολόϊ, που έφτιαξε ο 

Μακρυγιάννης γι’ αυτόν. Και είναι χαρακτηριστικό –για να γυρίσουμε και στην ερώτηση αν το τραγούδι έχει μέσα 

του ιστορική πληροφορία– ότι όσα λέει ο Μακρυγιάννης ως αυτόπτης μάρτυρας και συμπολεμιστής στην κρίσιμη 

στιγμή του Καραϊσκάκη, όσα λέει στα Απομνημονεύματά του, τα επαναλαμβάνει έμμετρα στο τραγούδι που 

έφτιαξε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη. Για το πώς ξεκίνησε η μικρή αψιμαχία που ανάγκασε τον Καραϊσκάκη να 

σηκωθεί από το κρεβάτι. Κι όταν λέμε για κρεβάτι –ουσιαστικά, κατάχαμα θα ήταν– θα του είχαν απλώσει δύο ή 

τρία ρούχα για να ξαπλώσει· στον πόλεμο βρισκότανε… Όμως οι Τούρκοι τους περίμεναν και τους χτύπησαν. 

Ήρθαν ακόμη περισσότεροι Τούρκοι και η μικρή αψιμαχία έγινε μάχη. Αναγκάστηκε ο Καραϊσκάκης να σηκωθεί, 

να φωνάξει τον ιπποκόμο του να φέρει το άλογό του. Όλα αυτά τα περιγράφει, τα ιστορεί, ο Μακρυγιάννης στο 

τραγούδι του αυτό, ακριβώς όπως τα ιστορεί και στα Απομνημονεύματά του. Να στηριχτούμε μόνο στο τραγούδι 

για την επιστήμη της Ιστορίας, δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε και άλλες μαρτυρίες. Υπάρχει μία παραλλαγή του 

δημοτικού τραγουδιού (θεσσαλική παραλλαγή), που ρίχνει το φταίξιμο για τον σκοτωμό του Καραϊσκάκη στην 

ελληνική πλευρά –γιατί ακόμη δεν ξέρουμε ποιος σκότωσε τον Καραϊσκάκη. Η επίσημη ιστοριογραφία λέει ότι 

σκοτώθηκε από τους Τούρκους, όμως ήδη από εκείνη τη στιγμή έχουν σωθεί μαρτυρίες –πέρα από το τραγούδι 

που λέω– συμπολεμιστών του Καραϊσκάκη αλλά και του Κασομούλη κάποια λόγια, που αφήνουν το περιθώριο να 

σκεφτούμε ότι ο θάνατός του ίσως και να ήταν προϊόν παγίδας, σκευωρίας εις βάρος του. Σε λίγο καιρό 

κυκλοφορεί και ένα σχετικό βιβλίο μου για τον Καραϊσκάκη.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια θα ήταν ωφέλιμο να τροποποιηθούν με κάποιον τρόπο έτσι 

ώστε να είναι ευκολότερα προσεγγίσιμα στα παιδιά ή να εκμοντερνιστούν, ίσως, στον λόγο;

Παντελής Μπουκάλας: Όχι. Όσα τραγούδια επιζήσουν, θα επιζήσουν έτσι όπως είναι, έτσι όπως μας έχουν 

παραδοθεί. Τώρα, εμείς τα περισσότερα τραγούδια τα ξέρουμε γραπτά. ∆εν τα ξέρουμε τραγουδημένα και αυτό 

είναι ένα πρόβλημα, ότι για τα περισσότερα τραγούδια δεν έχει σωθεί η μουσική τους, γιατί κατέγραφαν τα λόγια 

μόνο. ∆εν κατέγραφαν τη μουσική, δεν ήξεραν να την καταγράψουν, δεν ήταν αυτό το αίτημα της εποχής. Το 

αίτημα της εποχής, έτσι όπως το έθεσε ο ίδιος ο ∆ιονύσιος Σολωμός στους γνώριμούς του (στους μαθητές του, 

στους αδερφούς Τυπάλδους, στον Λασκαράτο) ήταν το εξής: «Πηγαίνετε στον λαό και συγκεντρώστε ελληνικά 

τραγούδια πριν χαθούνε». Γιατί την είχε αυτή την αγωνία ο Σολωμός· έβλεπε ότι ο προφορικός πολιτισμός θα 

αρχίσει να χάνεται, να σβήνει. Είχε αρχίσει ήδη ο πολιτισμός της εγγραματοσύνης, δηλαδή, ο πολιτισμός του 

χαρτιού όχι της ακοής. Τη μουσική δεν μπορούσαν να την καταγράψουν. ∆εν ξέρανε τη σημειογραφία οι 

δάσκαλοι, οι λαογράφοι. Μπήκαμε στον 20ο αιώνα πια για να αρχίσει σε κάποια τραγούδια η καταγραφή τους, 

όταν είχαμε πλέον στη διάθεσή μας και τα μηχανικά μέσα.

Όχι, δεν χρειάζεται να τα εκμοντερνίσουμε, να τα “καθαρίσουμε” γλωσσικά, για παράδειγμα. Ο οποιοσδήποτε 

γλωσσικός καθαρισμός ήταν να γίνει, έγινε από την αρχή. Κάποιοι από τους συλλογείς δημοτικών τραγουδιών 

είχαν την άστοχη ιδέα να τα “καθαρίσουν” γλωσσικά. Να πετάξουν κάποιες τούρκικες ή αρβανίτικες λέξεις. Αυτή 

η νόθευση μάς δίνει λανθασμένες πληροφορίες για το πώς μιλούσαν οι πρόγονοί μας, για το ποιο ήταν το εύρος 

της γλώσσας τους, η ποικιλία της, η ικανότητά της να αντλεί ξένες λέξεις και να τις ιδιοποιείται. Κάθε γλώσσα που 

μπορεί να δανειστεί, είναι πολύ δυνατή γλώσσα. Η γλώσσα που δεν μπορεί να δανειστεί, είναι αδύναμη γλώσσα. 

Η ελληνική δανείζεται από την πρώτη στιγμή που υπήρξε, από την αρχαιότητα –και το παραδέχονταν και οι ίδιοι οι 

αρχαίοι. Ο Πλάτωνας έλεγε πως ό,τι δανειζόμαστε οι Έλληνες το κάνουμε καλύτερο. Μερικές φορές ναι, όχι 

πάντα.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια περιέχουν υψηλή ποίηση;

Παντελής Μπουκάλας: ∆ύσκολα θα λέγαμε ότι όλα τα δημοτικά τραγούδια είναι υψηλή ποίηση. Μην το 

παραβλέπουμε αυτό. Ακόμη και στο έργο του ίδιου ποιητή, του ίδιου μεγάλου ποιητή, θα βρούμε υποδεέστερα 

ποιήματα. Στη μεγάλη έκταση του Παλαμά, στη μεγάλη έκταση του Ρίτσου θα βρούμε και υποδεέστερα ποιήματα. 

Το αναγνωρίζουνε και οι ίδιοι οι ποιητές. Το ξέρουνε, αλλά χρειάζονται και τα υποδεέστερα για να προχωρήσουν 

παραπέρα. Η ποίηση υπάρχει και με τους λεγόμενους «ελάσσονες» ποιητές. ∆εν μπορεί να υπάρχει μόνο με τους 

μείζονες. Καμία γλώσσα δεν έφτιαξε μόνο μείζονες ποιητές και κανένας ποιητής δεν έφτιαξε μόνο μείζονα έργα. 

Βγάζουμε έξω μόνο τον Όμηρο, τον ∆άντη και τον Σαίξπηρ. Όλοι οι άλλοι έχουν και ατυχή ποιήματα ή στίχους 

ατυχείς. 

Αυτά τα δημοτικά τραγούδια που σώθηκαν, που ζούνε ακόμα –έστω μέσα από το χαρτί– πιστεύω ότι είναι και τα 

εντελέστερα, τα τελειότερα από τη λογοτεχνική σκοπιά, την ποιητική σκοπιά. Μην φοβόμαστε να αποκαλούμε τα 

δημοτικά τραγούδια «ποιήματα», γιατί περάσανε αρκετές γενιές που τα υποτιμούσαν, τα θεωρούσαν απλώς 

τραγούδια. Ως τραγούδια πλάστηκαν και μάλιστα με την τριπλή τους σημασία: δηλαδή, ήτανε λόγος, μέλος και 

χορός. Τα περισσότερα χορεύονταν. Αν εξαιρέσουμε τα μοιρολόγια και τα τραγούδια της ταύλας, όλα τα άλλα 

τραγούδια χορεύονταν και αυτό το επεσήμαναν οι περιηγητές ήδη από τους προεπαναστατικούς αιώνες: ότι οι 

Έλληνες φτιάχνουν τραγούδια για κάθε περίσταση και χορεύουν σε κάθε περίσταση. Και θλιμμένοι που ήταν 

–στην Τουρκοκρατία ζούσαν– εκμεταλλεύονταν κάθε περίσταση: μία γιορτή, έναν γάμο, μία βάπτιση, για να 

αναζητήσουν στο δημοτικό τραγούδι μία παρηγοριά. 

Ο λαϊκός τραγουδιστής είναι φιλοσοφημένος. Λέει ας πούμε: «Και τα τραγούδια λόγια είναι, ψάχνουν να 

βγάλουν το κακό, πάσχουν να βγάλουν το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει». Εδώ ο Καβάφης μας έχει πει: «Εις σε 

προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως, που κάπως ξέρεις από φάρμακα». Η παλαιότερη σχολή, η Σχολή του Θεόκριτου, 

του βουκολικού ποιητή, υποστηρίζει ότι η ποίηση είναι το απόλυτο φάρμακο. Όσο περνούν οι αιώνες, οι ποιητές 

γίνονται λιγότερο ενθουσιώδεις, λιγότερο σίγουροι για την αξία της ποίησης σαν γιατρικού. Αυτό που βλέπουμε 

από τον υψηλά στοχαστικό ποιητή, τον Καβάφη, ότι λίγο ξέρει η ποίηση και λίγο, και για λίγο, μπορεί να μας 

παρηγορήσει, ο λαϊκός ποιητής, με το ένστικτό του περισσότερο, το καταλαβαίνει: ότι το τραγούδι προσπαθεί, 

ψάχνει να βγάλει το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει. Παρ΄ όλα αυτά συνεχίζει να τραγουδάει, γιατί δεν έχει άλλον 

τρόπο. Τραγουδάει και τον καημό του και βλέπουμε από τις πολλές κατηγορίες την δημοτικών τραγουδιών ότι δεν 

υπάρχει καμία πτυχή του κοινωνικού βίου ή του προσωπικού ή του εθνικού βίου, που να μην έχει καλύψει οι λαϊκός 

τραγουδιστής, «η λαϊκή μούσα» όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε.

Νεογράφημα: Τα δημοτικά τραγούδια έχουν αίσθηση της έννοιας της πατρίδας;

Παντελής Μπουκάλας: Της έννοιας της πατρίδας... Αυτή θα την αναζητήσουμε βεβαίως στα ακριτικά τραγούδια 

καταρχάς και ύστερα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης αλλά και στα τραγούδια που συνεχίστηκαν 

να γράφονται μετά την Επανάσταση. Τη λέξη «πατρίδα» δεν θα τη συναντήσουμε στα ακριτικά. Θα συναντήσουμε 

τον πόλεμο του Ακρίτα εναντίον των Σαρακηνών. Είναι οι προσωπικές παλικαριές περισσότερο. Ο ∆ιγενής όμως 

έχει ένα χαρακτηριστικό σπάνιο. Είναι γιος Σαρακινού, ο οποίος είναι ο εχθρός μας, και Βυζαντινής πριγκιποπούλας. 

Αυτό είναι ένα εξαιρετικό γνώρισμα, πώς ο λαϊκός τραγουδιστής αποφασίζει να πλάσει τον κατεξοχήν ήρωά του. 

Ο ∆ιγενής είναι σύνοψη. Συνοψίζει τον Αχιλλέα ή τον Λεωνίδα και τον Μέγα Αλέξανδρο· και όμως έχει 

γνωρίσματα διγενούς ήρωα. Είναι μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη του λαϊκού τραγουδιστή. Τα ακριτικά 

ξέρουμε ότι είναι τα πρώτα δημοτικά τραγούδια, τα οποία δεν ήταν του γούστου ούτε της Εκκλησίας στο Βυζάντιο 

ούτε της κρατικής εξουσίας. ∆εν τα άρεζαν για πολλούς λόγους. Ο ένας εκ των οποίων είναι ότι τα τραγουδούσαν 

οι ραψωδοί που γυρνούσαν από πόρτα σε πόρτα για να επιβιώσουν. Μιας μορφής επαιτεία ήτανε, αλλά επαιτεία με 

αξιοπρέπεια. ∆εν ήθελαν να πάρουνε ψωμί χωρίς να δώσουνε και εκείνοι κάτι. Αυτό που δίνανε ήτανε το τραγούδι 

τους. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά στην ύπαρξη δημοτικών τραγουδιών και στη χρήση τους, στην κοινωνική τους 

χρήση, από τον επίσκοπο Αρέθα, ο οποίος αναφέρεται σε Παφλαγόνες τραγουδιστές που γυρνάνε στους δρόμους 

–όχι ζητιανεύοντας, αλλά δίνοντας το τραγούδι τους– για να πάρουν έναν οβολό ή ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή η 

μορφή διάδοσης των τραγουδιών συνεχίστηκε μέχρι και τα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τον 

Κολοκοτρώνη, ο οποίος στα Απομνημονεύματά του («∆ιήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής») λέει ότι «τα 

τραγούδια τα φτιάχνουν οι στραβοί, οι τυφλοί δηλαδή, με τις λύρες». Η παράδοση των τυφλών ραψωδών ή των 

τυφλών αοιδών πάει στον Όμηρο, που και αυτός ήταν τυφλός. Ξέρουμε ότι τυφλοί αοιδοί και ραψωδοί υπήρχαν και 

στα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τους περιηγητές και από ιστορικούς. Αλλά υπήρχαν και στις διπλανές 

μας χώρες· για παράδειγμα στην τωρινή Σερβία, που έχει μελετηθεί η δημοτική της ποίηση αρκετά πριν από τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νεογράφημα: Ποια είναι η θέση που παίρνουν τα δημοτικά τραγούδια σε διάφορες αστοχίες και λάθη των 

επαναστατημένων Ελλήνων; Υπάρχει αντικειμενικότητα στα τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Αναφέρθηκα ήδη στο δημοτικό που έχει θέμα του τη μάνα του Ανδρούτσου· που κατηγορεί 

τη Βουλή και τους καλαμαράδες (έτσι τους λέγαν τους πολιτικούς) που πήραν στο λαιμό τους τον γιο της και μάλιστα 

με εκτελεστικό όργανο το πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου, τον Γιάννη Γκούρα, ο οποίος σκοτώθηκε και αυτός στην 

πολιορκία της Ακρόπολης από ένα βόλι που τον χτύπησε στο κεφάλι. Μην περιμένουμε από τα τραγούδια να 

ασκήσουν κριτική την ώρα της επαναστατικής δράσης. Και όμως: έτσι όπως καταγράφουν τα αισθήματα της στιγμής 

(όχι ιδέες, αισθήματα συνθέτουν), μας δίνουν κάποια μαθήματα. Τα τραγούδια τα δημοτικά, αναγνωρίζουν την 

παλικαριά του αντιπάλου. ∆εν είναι μικρό γεγονός αυτό, είναι σπουδαίο γεγονός. Βλέπουν το λάθος στην 

περίπτωση του Ανδρούτσου, αφήνουν την πιθανότητα, τον υπαινιγμό ότι κάτι δεν πήγε καλά με τον θάνατο του 

Καραϊσκάκη. 

Ένα από τα συγκινητικότερα, για εμένα, τραγούδια είναι το «Μοιρολόι της Τούρκισσας», που πλάστηκε πολύ λίγο 

μετά την άλωση της Τριπολιτσάς για την οποία κάποια στιγμή, σε κάποια γενιά, θα αποφασίσουμε να τη δούμε λίγο 

ειλικρινέστερα και να πούμε ότι η σφαγή που υπήρξε, ήταν λίγο μεγαλύτερη από αυτήν που είναι ανεκτή. ∆εν ξέρω 

σε ποια τάξη του γυμνασίου ή του λυκείου θα το κάνετε, η Επανάσταση μετά την άλωση της Τριπολιτσάς βρέθηκε σε 

εξαιρετικά δύσκολη θέση διεθνώς –στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, όπως λέμε σήμερα– γιατί είπαν οι Ευρωπαίοι ότι 

αυτοί (εμείς, δηλαδή, οι Έλληνες) είναι κατσαπλιάδες που σφάζουν. Και αναγκάστηκε η τότε Κυβέρνηση να 

δημοσιεύσει σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού, κυρίως του Λονδίνου, μια τεράστια, ολοσέλιδη ας πούμε, επί 

πληρωμή καταχώρηση, όπου εξηγούσαμε ως ελληνική Επανάσταση ότι έπειτα από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς 

υπήρχε μια συσσωρευμένη οργή, ένας άγριος θυμός, ο οποίος ήτανε των αδυνάτων αδύνατο να συγκρατηθεί. 

Ξέρουμε ότι μέσα στην Τρίπολη ο Κολοκοτρώνης και άλλα παλικάρια του προσπάθησαν να συγκρατήσουν την 

ανελέητη σφαγή, γιατί, εκτός όλων των άλλων, ο Κολοκοτρώνης είχε κλείσει συμφωνίες μπέσας με Αρβανίτες  και  

Εβραίους που ζούσαν μέσα στην Τρίπολη. «Μπέσα» σημαίνει προσωπική δέσμευση, που ήταν αυστηρότερη από δέκα 

χιλιάδες γραμμένα κείμενα. Η λέξη «μπέσα» είναι αρβανίτικη, αλλά επικράτησε και στα ελληνικά· είναι απολύτως 

ελληνική πια. Έκανε τις προσπάθειες αυτές στο όνομα της προσωπικής του λεβεντιάς ο Κολοκοτρώνης, καθώς είχε 

εξαιρετικές σχέσεις με Αρβανίτες, είχε συμπολεμήσει με Αρβανίτες, με αυτούς που λέμε «Τουρκαλβανούς», όχι 

τους χριστιανούς Αρβανίτες. 

∆εν είχαν εξισλαμιστεί όλοι οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί που έμειναν χριστιανοί, και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι, 

ήταν αυτοί που συμπολέμησαν με τους Έλληνες, γιατί έτσι κατανοούσαν την Επανάσταση: οι χριστιανοί εναντίον των 

μουσουλμάνων. Επί τέσσερεις αιώνες ή πέντε ή πεντέμισι ο χωρισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν γινόταν 

με βάση τα έθνη (από εδώ οι Τούρκοι, από κει οι Βούλγαροι, οι Έλληνες, οι Αλβανοί)· γινότανε με βάση τη θρησκεία 

(από δω οι μουσουλμάνοι –που δεν είναι μόνο Τούρκοι, μπορεί να είναι και Άραβες μπορεί να είναι και Σαρακηνοί 

μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο– και από κείνη την πλευρά οι χριστιανοί, που οι περισσότεροι στα Βαλκάνια είναι 

χριστιανοί ορθόδοξοι). 

Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, που έλεγα πριν («Της Τούρκισσας») είναι το μοιρολόι της μάνας· το φτιάχνει η Ελληνίδα 

ή ο Έλληνας. Είναι πιθανότερο να το φτιάχνει Ελληνίδα, γιατί η συμμετοχή των Ελληνίδων στη δημιουργία των 

δημοτικών τραγουδιών είναι, περίπου αποδεδειγμένα, πάνω από πενήντα τοις εκατό. Ο Κυριακίδης, που είναι και από 

τα βόρεια μέρη, έλεγε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα ότι «το δημοτικό είναι το βασίλειο της γυναίκας», γιατί η 

γυναίκα θα μοιρολογήσει, η γυναίκα θα νανουρίσει το μωρό, η γυναίκα θα αποχαιρετήσει αυτόν (τον άντρα της) που 

φεύγει για την ξενιτιά. Άρα λοιπόν η γυναίκα έχει τεράστια συμμετοχή στο τραγούδι. Στο συγκεκριμένο, η Ελληνίδα 

δίνει τη φωνή της και το κλάμα της στην Τούρκισσα μάνα, για να μοιρολογήσει τον γιο της που σκοτώνεται. Πρέπει 

να πω εδώ το εξής. Η Ελληνίδα μάνα εκείνης της εποχής (και όποιος Έλληνας ή Ελληνίδα του 19ου αιώνα, όταν 

φτιάχνονταν τα τραγούδια) δεν μπορούσε, φυσικά, να έχει διαβάσει τους «Πέρσες» του Αισχύλου ούτε τις 

«Τρωάδες» του Ευριπίδη ή την «Εκάβη», για να πάρει ένα παράδειγμα ότι τον ξένο πόνο τον συμμεριζόμαστε. Ναι, 

είμαστε οι νικητές, αλλά δεν αλαζονευόμαστε. Σεβόμαστε και τον ξένο πόνο, ας είναι και ο πόνος του εθνικού μας 

αντιπάλου (του Πέρση στην αρχαιότητα, του Τούρκου στους νεότερους αιώνες). Τον πόνο τον συμμεριζόμαστε, ιδίως 

όταν είναι ο πόνος της μάνας για το παιδί της. Το τραγούδι αυτό δείχνει τη μάνα να έχει τα ίδια αισθήματα για το 

παιδί της, την ίδια συμπόνια με την Ελληνίδα, όχι επειδή μιμείται την αρχαιότητα, αλλά επειδή εξ αρχής νιώθει έτσι 

–και αυτό για εμένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. 

Στο δημοτικό τραγούδι «Του ∆ιάκου» –παρότι η Αλαμάνα είναι στο σημείο περίπου όπου βρίσκονταν οι 

Θερμοπύλες και παρότι ο ∆ιάκος πολεμάει και πεθαίνει, έχοντας να αντιμετωπίσει έναν τεράστιο στρατό, όπως ο 

Λεωνίδας– δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε στις Θερμοπύλες ούτε στον Λεωνίδα. Ο συσχετισμός του ∆ιάκου με 

τον Λεωνίδα και της Αλαμάνας με τις Θερμοπύλες αρχίζει να γίνεται από τους ιστορικούς. Πρώτος είναι ο 

Σπυρίδων Τρικούπης, που κάνει αυτή τη συσχέτιση και η οποία σταδιακά επιβάλλεται. Την παίρνει από εκείνον ο 

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης στο ποιητικό δράμα «Θανάσης ∆ιάκος» και την απαθανατίζει.

Νεογράφημα: Αναφέρατε ότι το δημοτικό τραγούδι μάς διδάσκει. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν αφήνει κάποιο 

ηθικό δίδαγμα.

Παντελής Μπουκάλας: Αν κατάλαβα καλά, ρωτάτε αν στα δημοτικά τραγούδια υπάρχει ηθικό δίδαγμα στο τέλος. 

Το ηθικό δίδαγμα συνήθως το βάζουμε στο τέλος της έκθεσης. Τουλάχιστον στις δικές μου δεκαετίες έτσι μας 

έλεγαν. Όχι, το δημοτικό τραγούδι δεν επιδιώκει να διδάξει. ∆εν θέλει να πει «θα κάνεις ετούτο, θα πεθάνεις για 

την πατρίδα κ.τ.ό.». Εξυμνώντας τον ήρωα, εξυμνώντας τον πολεμιστή, σου δείχνει τον δρόμο από μόνο του· δεν σου 

λέει τι να κάνεις, δεν είναι οδηγός ζωής. Είναι υμνητής ζωής, υμνητής καρτερίας, υμνητής λεβεντιάς ή επικριτής της 

δειλίας, χωρίς να σου λέει τι θα κάνεις. ∆εν σου λέει το δημοτικό τραγούδια, για παράδειγμα, «εάν θα αγαπήσεις 

ή δεν θα αγαπήσεις Φράγκο, Εβραίο, Βούλγαρο ή Βουλγαροπούλα ή Τουρκοπούλα». Ιστορεί με τα λόγια του, με τη 

μουσική του· ιστορεί όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν στον βίο, όπως εκτυλίχτηκαν μέσα σε πέντε αιώνες. Η 

πλειονότητα των τραγουδιών δείχνει ηρωίδες που αρνούνται τον γάμο αυτής της εκδοχής, τον διεθνικό, αλλά 

υπάρχουν και τραγούδια που μας δείχνουν καθαρά τον έρωτα για έναν αλλοεθνή ή αλλόθρησκο και δεν τον 

καταδικάζουν. ∆εν έχουν αυτή τη λογική του κατηχητή ή του δασκάλου, που θέλουν να σου πουν τι θα κάνεις στη ζωή

· δεν το κάνουν αυτό. Ο ακροατής τους αποσπά το νόημα ή το ηθικό δίδαγμα μόνος του, αν έχει την όρεξη. ∆εν δίνει 

μασημένη τροφή το δημοτικό τραγούδι. 

Νεογράφημα: Πώς παρουσιάζουν τα δημοτικά τραγούδια τους Τούρκους;

Παντελής Μπουκάλας: Το είπα και πριν. ∆εν παραλείπουν να τιμήσουν τη λεβεντιά τους, όταν υπάρχει λεβεντιά, 

όπως δεν παραλείπουν να δείξουν λεπτομερώς τη βαρβαρότητα ή την πονηρία ή την προδοσία, όπου υπάρχει. Την 

προδοσία την απαθανατίζουν, ειδικά στα κλέφτικα, όταν ο προδότης του καπετάνιου είναι κάποιος κουμπάρος του, 

ομοεθνής και ομόθρησκος. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Το τραγούδι δεν θέλει να λογοκρίνει τίποτα από 

αυτά που βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του ο τραγουδιστής. Αυτά που επιλέγει να τραγουδήσει ο 

ανώνυμος τραγουδιστής είναι η λεβεντιά και ο μαρτυρικός θάνατος. Η λεβεντιά την ώρα της μάχης. ∆εν τον 

ενδιαφέρει τόσο να δείξει τον εχθρό, όσο να δείξει τον δικό του ήρωα μέσα από τη σύγκρουση: πως, και ψυχικά και 

ηθικά, είναι νικητής ο ήρωάς του, ακόμη και αν ηττάται. Τη λέξη «ελευθερία» επίσης δεν θα τη συναντήσουμε συχνά 

στα τραγούδια. Θα τη συναντήσουμε σε άλλου είδους δημοτικά. Για παράδειγμα, αυτά που έφτιαχνε ο Τσοπανάκος, 

που ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής, Πελοποννήσιος, από την ∆ημητσάνα. Τσοπανάκος ήταν το ψευδώνυμό του, το 

παρατσούκλι του. Υπάρχει ένα πουλί που λέγεται «τσοπανάκος», που τραγουδάει γλυκά και τον είχαν ονομάσει και 

αυτόν Τσοπανάκο. Αυτός ήταν με τα παλικάρια του Νικηταρά στη διάρκεια της Επανάστασης. Είχε βγάλει μερικές 

τάξεις σχολείου, οπότε ήξερε και λίγα για τους αρχαίους Έλληνες· και αυτά τα λίγα που ήξερε, τα είχε βάλει στα 

τραγούδια του, τα οποία τα έλεγε στα παλικάρια στο βουνό. Τα παλικάρια τον προστάτευαν γιατί ήταν πολύ 

αδύνατος, ήταν σκυφτός, ήταν καμπούρης, η υγεία του ήταν πάντα πολύ τραυματισμένη. Τα τραγούδια του τα 

τραγουδάγανε ακόμα και αν δεν καταλαβαίνανε ποιος είναι ο Θεμιστοκλής. Ο Τσοπανάκος πέθανε το 1825, 

δηλαδή δεν την πρόλαβε την ελευθερία.

Νεογράφημα: Συνέβαλαν τα δημοτικά τραγούδια στον φιλελληνισμό;

Παντελής Μπουκάλας: Συνέβαλαν πολύ! Θα πω το εξής σημαντικό: Η πρώτη έκδοση δημοτικών τραγουδιών έγινε 

έξω από την Ελλάδα το 1824-1825, όταν ο νεοελληνιστής Κλωντ Φωριέλ (Claude Fauriel) εξέδωσε στο Παρίσι τα 

τραγούδια που είχε συγκεντρώσει μέχρι τότε. Αρκετά από αυτά του τα είχε δώσει ο Αδαμάντιος Κοραής και τον 

ευχαριστεί στον πρόλογό του. Ήταν τότε ο Κοραής γιατρός στο Παρίσι, (λόγιος, διαφωτιστής, «∆άσκαλος του 

Γένους», όπως λέμε), ο οποίος –παρόλο που δεν αγαπούσε τα δημοτικά τραγούδια– τα συγκέντρωνε. Συγκεκριμένα, 

τα συγκέντρωναν φίλοι του και αυτός τα προωθούσε. Για αυτό αρκετά από αυτά ο Κοραής τα είχε δώσει στον 

Φωριέλ. Η έκδοση αυτή έγινε στο Παρίσι, σε μια εποχή που, εξαιτίας των εμφυλίων πολέμων των Ελλήνων, οι 

φιλέλληνες είχαν αρχίσει να αποστασιοποιούνται και να κάνουν αρνητικές σκέψεις για εμάς, για τους νεότερους 

Έλληνες. Χάρις και στα εκτενέστατα προλεγόμενα του Φωριέλ –ο οποίος, παρεμπιπτόντως, δεν ήρθε ποτέ στην 

Ελλάδα, δεν τα είχε συγκεντρώσει ο ίδιος με αυτοψία εδώ αυτά τα τραγούδια– είπε προς τους λογίους της Ευρώπης, 

και μάλιστα με επιθετικό τόνο: «∆είτε, αυτός ο λαός ξέρει να δημιουργεί τόσο σπουδαία ποίηση! Άρα για να 

δημιουργεί μια τόσο σπουδαία ποίηση, δεν είναι τόσο παρακατιανός, όσο εσείς νομίζετε». Μέχρι τότε οι 

περισσότεροι Ευρωπαίοι λόγιοι πίστευαν ότι οι Νεοέλληνες στέκονται πολύ πιο χαμηλά από τους προγόνους τους 

και είναι περίπου βάρβαροι. «Αν φτιάχνει αυτός ο λαός τέτοια ποίηση, αξίζει να τον βοηθήσετε να κατακτήσει την 

ελευθερία του όχι μόνο εν ονόματι των αρχαίων προγόνων του, αλλά και για τη δική του αξία, την τωρινή αξία!». Το 

είδαν αυτό πολλοί λόγιοι και τα τραγούδια μεταφράστηκαν αμέσως σε τέσσερεις-πέντε κρίσιμες ευρωπαϊκές 

γλώσσες. Στα Γερμανικά, ορισμένα κλέφτικα τα μετέφρασε ο Γκαίτε και άλλα ο Βίλχελμ Μύλλερ (ένας ενθουσιώδης 

φιλέλληνας, σπουδαίος ποιητής, Γερμανός που δυστυχώς πέθανε μικρός στην ηλικία των τριάντα περίπου). 

Μεταφράστηκαν επίσης στα Αγγλικά, στα Ιταλικά, στα Ρωσικά και αναζωπύρωσαν το φιλελληνικό κίνημα. Είδαμε, 

μετά την έκδοση των δημοτικών τραγουδιών, ότι οι όμιλοι των φιλελλήνων άρχισαν να δραστηριοποιούνται πάλι, 

να ξαναφτιάχνουν βάζα με ελληνικές παραστάσεις (για παράδειγμα, με μια νησιώτισσα πάνω), να γίνονται έρανοι. 

Οι ζωγράφοι κινητοποιούνται πάλι. Η γνώμη μου είναι ότι ήταν αρκετά σημαντική η έκδοση αυτή· μαζί με την Έξοδο 

του Μεσολογγίου, που πράγματι έπεισε τους Ευρωπαίους ότι ως λαός αξίζουμε την ελευθερία μας. Αυτά τα δύο 

γεγονότα λειτούργησαν καθοριστικά για την κατάκτηση της ελευθερίας μας και τη δημιουργία του νεοελληνικού 

κράτους. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η συμβολή της έκδοσης των δημοτικών τραγουδιών και την έχουν ήδη 

επισημάνει από παλιά. 

Νεογράφημα: Οι πρωταγωνιστές του 1821 συνέθεταν οι ίδιοι τα δημοτικά τραγούδια; Κατά πόσο ευσταθεί αυτό και 

πώς συνυπάρχει ο ρόλος του πολεμιστή με αυτόν του ποιητή;

Παντελής Μπουκάλας: Χάρις στον Βλαχογιάννη έχουν σωθεί τέσσερα-πέντε δημοτικά τραγούδια που είχε 

φτιάξει ο Μακρυγιάννης. Ξέρουμε επίσης ότι ο Κολοκοτρώνης είχε φτιάξει ένα, επειδή το χρειάστηκε σε μια 

συγκεκριμένη περίσταση, για να εμψυχώσει τα παλικάρια του. Προεπαναστατική περίοδος, ψηλά στα βουνά της 

Πελοποννήσου, Πάσχα, και περνάει το τουρκικό στράτευμα των δύο χιλιάδων στρατιωτών και σέρνει πολλούς 

αιχμαλώτους Έλληνες. Έχει διασωθεί η αφήγηση του ίδιου του Κολοκοτρώνη, ο οποίος παρότρυνε τα παλικάρια 

του πρώτα σε πεζό λόγο και έπειτα έφτιαξε και τραγούδι. Αυτό που έκανε ήταν να πάρει ένα παλαιότερο τραγούδι 

και να το προσαρμόσει στην περίσταση: «Καλά τρώμε και πίνουμε και σιγοτραγουδάμε δεν κάνουμε και ένα καλό 

για την ψυχή μας»; Πράγματι ήταν αποτελεσματική η ομιλία του και το τραγούδι του και σε αυτό συνέβαλε και το 

γεγονός ότι ήταν Πάσχα. Τέλος επιτέθηκαν στους Τούρκους, παρότι ήταν μόλις ογδόντα, και κατάφεραν να 

ελευθερώσουν τους αιχμαλώτους Έλληνες, με μόνο ένα θύμα από την πλευρά των Ελλήνων, συγκεκριμένα έναν 

ξάδελφο του Κολοκοτρώνη. Αυτό ήταν το μοναδικό που χρειάστηκε να φτιάξει ο Κολοκοτρώνης και πράγματι ήταν 

αποτελεσματικό. ∆εν είναι πολλοί οι καπεταναίοι που φτιάχνουν δημοτικά τραγούδια. Κάποιος ακόμα που 

γνωρίζουμε, είναι ο Θεοδωράκης Γρίβας και μάλιστα είναι και ο μόνος που ξέρουμε ότι το κατέγραψε κάποια 

στιγμή, όταν πια ελευθερωθήκαμε. Έτσι πήγε και το έδωσε σε έναν γερμανό καθηγητή στο πανεπιστήμιο Αθηνών, 

γύρω στο 1840-1850, που με τη σειρά του το έδωσε στο γαμπρό του, τον Πάσοβ, ο οποίος το εξέδωσε το 

1860. Ήταν μια αρκετά μεγάλη ανθολογία, γιατί συνάθροισε όλα τα προηγούμενα τραγούδια μαζί με αυτά που 

του έδωσε ο πεθερός του. Με αυτή την έκδοση του Πάσοβ άρχισαν οι έλληνες λόγιοι να σκέφτονται λίγο πιο 

σοβαρά τι σημαίνει δημοτικό τραγούδι.

Νεογράφημα: Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι υπάρχουν τόσο λίγα επίθετα στα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Γενικά η γλώσσα των δημοτικών τραγουδιών είναι η απλούστερη δυνατή. Είναι επινοητική. 

Επινοεί λέξεις, ρήματα, επίθετα, όταν τα χρειάζεται, κυρίως στα μοιρολόγια και στα ερωτικά. Η οικονομία και η 

λιτότητα είναι το κύριο γνώρισμά της. Το ότι κάνει πολύ μικρή χρήση των επιθέτων έχει παρατηρηθεί από έναν 

από τους σπουδαιότερους μελετητές του δημοτικού τραγουδιού, τον Γιάννη Αποστολάκη. Ήταν λόγιος του 

Μεσοπολέμου και ξάδελφος του Νικολάου Πολίτη.

Αλέξης Αλεξίου: Ήταν και καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ένας από τους ιδρυτές του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το1926.

Παντελής Μπουκάλας: Έλεγαν πως ήταν λίγο δύστροπος, εκτιμούσε μόνο την ποίηση του Σολωμού και τα 

δημοτικά τραγούδια· τίποτε άλλο! Ούτε τον Παλαμά τον θεωρούσε σοβαρό ποιητή, αξιόλογο, ούτε τον Καβάφη. 

Ήταν αρκετά της υπερβολής ως προς αυτό. Έχει παρατηρηθεί ότι τα δημοτικά τραγούδια οδηγούν την αφήγησή 

τους με όχημα το ρήμα. Στο ρήμα και το όνομα, σε αυτά τα δύο εστιάζουν· τα επιρρήματα και τα επίθετα 

πλεονάζουν. Ο λαϊκός τραγουδιστής κάνει πράξη αυτό που έλεγε ο Εμπειρίκος σε ένα ποίημά του, για τα επίθετα: 

«θετά παιδιά της μορφώσεως και του διακοσμημένου ψεύδους»· δηλαδή στολίδια της ψευτιάς. Πράγματι, όταν 

μας ζητάνε στις εκθέσεις να προσθέσουμε πολλά φιλολογικά στοιχεία και αρχίζουμε και βάζουμε πολλά επίθετα 

για να μεγαλώσει η έκθεση, τότε αρχίζουμε και ψευτίζουμε.

Νεογράφημα: Πώς συνεχίζεται το ιστορικό δημοτικό τραγούδι μετά την Επανάσταση; 

Παντελής Μπουκάλας: Με την Επανάσταση δεν ελευθερώθηκε όλη η πατρίδα· το ξέρουμε. Μείνανε πολλά 

τμήματά της υπό τον τουρκικό ζυγό. Σε κάποια από τα μέρη αυτά, σχεδόν σε όλα τα μέρη αυτά, το δημοτικό 

τραγούδι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνεχίστηκε. Βλέπουμε στην Ήπειρο το παράπονο του δημοτικού 

τραγουδιού, που η Ήπειρος δεν συμπεριελήφθη στην ελεύθερη Ελλάδα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις στην Κρήτη 

που συνεχίζεται η παραγωγή δημοτικών τραγουδιών. Είναι τα λεγόμενα «ηρωικά άσματα», τα οποία ιστορούν τις 

αλλεπάλληλες επαναστάσεις, εξεγέρσεις του κρητικού πληθυσμού εναντίον των κατακτητών τους. Σιγά σιγά στην 

Κρήτη αρχίζει να εμφανίζεται ο επώνυμος τραγουδιστής. Τα κρητικά τραγούδια –που λέγονται και «ρίμες»– είναι 

εκτενέστατα, δεν είναι σύντομα, όπως είναι τα περισσότερα κλέφτικα. Άρα, εκεί αρχίζουμε να υποθέτουμε πως 

υπάρχει κάποιος προσωπικός τραγουδιστής, ποιητής, δημιουργός, στιχουργός, όπως και τον πούμε, ο οποίος 

χρησιμοποιεί πια και χαρτί, δηλαδή γράφει κιόλας. Γιατί δεν είναι εύκολο να φτιάξεις τριακόσιους στίχους χωρίς 

χαρτί, σε μία εποχή που ο προφορικός πολιτισμός αρχίζει πια να υποχωρεί. Και στον εικοστό αιώνα υπάρχουν 

δημοτικά. Καταρχάς τα λεγόμενα «ληστρικά» τραγούδια, που εξυμνούσαν παλικαριές των ληστών. Οι ληστές τι ήταν; 

Κάποιοι από τους προηγούμενους αρματολούς και τους κλέφτες, τους πολεμιστές του ‘21, που δεν βρήκαν τρόπο 

να βιοποριστούν (ίσως διότι δεν τους έδωσαν τους αγρούς που τους είχαν υποσχεθεί, για να τους καλλιεργήσουν). 

Θα έχετε ακούσει του Νταβέλη ή την Μαρία την Πενταγιώτισσα. Το «και στης Μαρίας την ποδιά σφάζονται 

παλικάρια» είναι ληστρικό τραγούδι. Η Μαρία Πενταγιώτισσα ήταν η πρώτη Ελληνίδα που τόλμησε να μπει στην 

Εκκλησία χωρίς μαντίλα. Καταλαβαίνετε πώς την αντιμετωπίσανε στη γενιά της…

Νεογράφημα: Στις ισλαμικές χώρες δεν έχει γίνει ακόμα αυτό.

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν έχει γίνει ακόμα, ναι, γιατί ο Ισλαμισμός έχει πέντε αιώνες καθυστέρηση από τον 

Χριστιανισμό.

Νεογράφημα: Και στις σλαβικές…

Παντελής Μπουκάλας: Και στις σλαβικές, ναι. Και στα χωριά μας επίσης. Τα ληστρικά τραγούδια, λοιπόν, 

βασίστηκαν στα παλαιότερα κλέφτικα και προσάρμοσαν τα ονόματα, τις πράξεις, τα επεισόδια, τον ήρωα. 

Φτιάχτηκαν, επίσης, κάποια για τον θάνατο του Παύλου Μελά. Φτιάχτηκαν κάποια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 

και, κυρίως, με τη Μικρασιατική Καταστροφή, που ήταν κυρίως μοιρολόγια Μανιάτικα. Την εποχή που όλος ο 

υπόλοιπος λαός πίστευε στον Βενιζέλο σαν θεό, οι Μανιάτισσες κλαίγαν τα παλικάρια τους και καταριόταν τον 

Βενιζέλο, γιατί χάναν τα παιδιά τους στον πόλεμο. Το αίσθημα της μάνας δεν λογοκρίνεται εύκολα. Στη διάρκεια 

της γερμανικής Κατοχής, έχουμε μία αναζωπύρωση του δημοτικού τραγουδιού στα βουνά. Ο βίος των εξεγερμένων 

εναντίον των Γερμανών έχει την παραλληλία του με τον βίο των κλεφτών και, εκτός από τα καινούργια τραγούδια 

που φτιάχνονται, ξανατραγουδιούνται τα παλιά κλέφτικα. Φτιάχτηκαν, επίσης, τραγούδια της Κατοχής, που έχουν 

καταγραφεί και έχουν εκδοθεί. Όπως φτιάχτηκαν τραγούδια σατιρικά για το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της 

Κατοχής –το πρώτο ήταν η έλλειψη της ελευθερίας– την πείνα, δηλαδή, που σε πολλά σημεία έφτασε σε επίπεδα 

πείνας του πολιορκημένου Μεσολογγίου. Υπάρχουν, λοιπόν, χαριτωμένα, σατιρικά δημοτικά, που φτιάχτηκαν στη 

Νάξο, στην Κάρπαθο, γενικά στα νησιά του Αιγαίου, που περάσαν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και ανακούφιζαν 

τον πόνο τους και τον καημό τους με σατιρικούς στίχους για την πείνα. Έχουν εκδοθεί ένα-δύο βιβλία, που 

περιέχουν τα τραγούδια των επόμενων από την Επανάσταση του ’21 εθνικών αγώνων. Είχαν εκδοθεί και τα 

δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες στα βουνά της Αλβανίας. 

Εδώ κάτι ακόμα να προσθέσω, που είναι εξαιρετικό και είναι και σπανιότατο: δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες 

πολεμιστές του ‘40 φτιάχθηκαν και από τους Αλβανούς, στην αλβανική γλώσσα και όχι σε δεκαπεντασύλλαβο, 

γιατί τα δημοτικά των Αλβανών και άλλων Βαλκανικών χωρών είναι οκτασύλλαβα και όχι δεκαπεντασύλλαβα. Οι 

Αλβανοί είχαν ξαναφτιάξει δημοτικά για να τιμήσουν τον αγώνα των Ελλήνων, πάλι στη δική τους γλώσσα, το 

1821. Υπάρχουν τραγούδια για το Μεσολόγγι, για τον Μπότσαρη, για τον Κανάρη, για την καταστροφή της Χίου. 

Είναι σπάνιο ένας λαός να τραγουδάει στη δική του γλώσσα, τα τραγούδια του διπλανού του, με τον οποίο μάλιστα 

δεν έχει ιδιαίτερα φιλική σχέση…

Νεογράφημα: Πώς νιώθετε τη σχέση του σημερινού Έλληνα με το δημοτικό τραγούδι; Εκτιμά και αντιλαμβάνεται 

την αξία του; 

Παντελής Μπουκάλας: Κάποιο κομμάτι του κόσμου την αντιλαμβάνεται, γιατί την έχει ζήσει· γιατί δεν μπορεί να 

νιώσει το πανηγύρι του και τον γάμο του, χωρίς να χορέψει δημοτικά τραγούδια. Μπορεί να αρχίσει με ζεϊμπέκικα, 

αλλά θα καταλήξει με δημοτικά. Ένα άλλο κομμάτι, οι νεότερες γενιές, προφανώς και βρίσκονται μακριά. Υπήρξε 

και ένα κακό που συνέβη εις βάρος των δημοτικών τραγουδιών: Η παρεμβολή της Χούντας, η οποία μαγάρισε το 

δημοτικό τραγούδι με κάποια ψευτοτράγουδα που έφτιαξε τότε, που υμνούσαν τους συνταγματάρχες. Και έτσι 

πολύς κόσμος, πάρα πολύς, ένιωσε μία αποστροφή προς το δημοτικό· την ίδια αποστροφή που ένιωσε και προς 

τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, επειδή και αυτός υπέστη καπήλευση από την Χούντα. Εκείνο που έχω δει γυρνώντας 

σε πολλά μέρη της Ελλάδας, εξαιτίας των βιβλίων που έχω βγάλει για το δημοτικό, είναι ότι υπάρχουν νέες γενιές 

που έχουν μάθει τα μουσικά όργανα στα μουσικά γυμνάσια και τα λύκεια και τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρουν 

να τραγουδάνε πια και να παίζουν όλο και πιο δύσκολα όργανα, όλο και πιο απωθημένα μέχρι και ασκομαντούρα!

Νεογράφημα: Πως το είπατε;

Παντελής Μπουκάλας: «Ασκομαντούρα», είναι χιώτικη, νησιώτικη λέξη. Βλέπω, λοιπόν τις νέες γενιές, τα νέα 

συγκροτήματα, τις νέες μουσικές παρέες, που βγάζουν δίσκους τραγουδώντας δημοτικά. Λίγο πειραγμένα, 

βεβαίως, μα δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Υπάρχουν οι Thrax Punks, που παίζουν θρακιώτικα, οι Villagers που 

παίζουν ηπειρώτικα, οι Χαΐνηδες που τραγουδάν κρητικά. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και εμφανίζονται όλο και 

νεότεροι. ∆εν ντρέπονται, έχει αποενοχοποιηθεί η σχέση με το δημοτικό τραγούδι, δεν θεωρείται κάτι το... 

«βλάχικο», όπως λέγανε, το απολίτιστο ή το μισοπολιτισμένο. Πρέπει να τα αγαπάμε χωρίς να τα υποτιμάμε.

Νεογράφημα: Πότε και πώς ξεκινήσατε την ενασχόληση σας με τα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Όταν γεννήθηκα! Το πρώτο μου γραπτό, όμως, για τα δημοτικά τραγούδια είναι του 

1992, δηλαδή πριν από τριάντα χρόνια. Όταν πάντως ξεκίνησα να γράφω αυτήν τη σειρά για το δημοτικό 

τραγούδι, δεν ήμουν καθόλου έτοιμος… ∆εν υποψιαζόμουνα ότι, όταν τελειώσει, θα είναι δέκα τόμοι τουλάχιστον. 

Κάθε φορά που το λέω τρομάζω, γιατί είναι ένας τεράστιος κόπος αλλά και μία τεράστια απόλαυση! Οπότε, όσο 

ζω, το συνεχίζω. Έχει τριάντα χρόνια τουλάχιστον αυτή η γραπτή σχέση, γιατί στο προφορικό επίπεδο υπήρχε 

σχέση και από πριν· έγινε γραπτή εδώ και τριάντα χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα έγραφα σε εφημερίδες και 

περιοδικά ή μιλούσα σε συνέδρια για το δημοτικό τραγούδι. Κάποια στιγμή αποφάσισα να τα βάλω κάτω. Ξεκίνησα 

για έναν-δύο τόμους και αυγατίσαμε στη διαδρομή. Φέτος θα βγει ένα δίτομο, μάλλον, έργο μου για τα δημοτικά 

τραγούδια, η διδακτορική μου διατριβή.

Νεογράφημα: Σε ποιο πανεπιστήμιο την κάνατε;

Παντελής Μπουκάλας: Στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Νεογράφημα: Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο δημοτικό τραγούδι;

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν μπορώ να πω ένα, θα πω δύο: «Το μοιρολόι της Τούρκισας», που ανέφερα και 

προηγουμένως, και το «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα», για τη δική του ασύλληπτη δύναμη· θα το έχετε ακούσει 

τραγουδημένο. Επειδή δεν είχε σωθεί η μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού, έχει τραγουδηθεί με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους· όλοι καλοί είναι! 

Νεογράφημα: Είστε ποιητής, ερευνητής, δημοσιογράφος, μεταφραστής. Αν, όμως, έπρεπε έναν μόνο τίτλο να 

βάλετε δίπλα στο όνομα σας ποια από όλες αυτές τις ιδιότητες θα επιλέγατε; 

Παντελής Μπουκάλας: Γραφιάς, που τα πιάνει όλα. Ή... αποτυχημένος οδοντίατρος! 

Νεογράφημα: Γιατί επιλέξατε την Οδοντιατρική; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν τη διάλεξα, με διάλεξε. Είχα περάσει στην Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης, αλλά 

κατέβηκα στην Αθήνα. Ήταν δύσκολο να μείνω και οικονομικά και ερωτικά.

Νεογράφημα: Τι σας οδήγησε στη γραφή; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν ξέρω. Στην τρίτη γυμνασίου έγραφα στιχάκια Μ’ άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω. Η 

γραφή ξεκινά από το διάβασμα. Εάν δεν διαβάσεις, δεν θα σου ‘ρθει η γραφή· εκτός και αν συναντήσεις τις 

Μούσες, όπως ο Ησίοδος στα βουνά, τότε που η Μούσα ήταν αγροδίαιτος. Ο Ησίοδος συνάντησε τις Μούσες 

βοσκώντας τα πρόβατα του στον Ελικώνα, ο Αισχύλος συνάντησε τον ∆ιόνυσο σε ένα αμπέλι έξω από την Αθηνά, 

αλλά αυτά, δυστυχώς, σταματήσανε!

 Αλέξης Αλεξίου: Λέω στα παιδιά πως όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, θέλουν και να παίξουν· πως όσοι αγαπούν 

το μπάσκετ και βλέπουν μια πορτοκαλί μπάλα, θέλουν να την πάρουν και να τη σουτάρουν στο καλάθι. Έτσι και 

όσοι αγαπούν το διάβασμα, θέλουν κάποια στιγμή να γράψουν κιόλας κάτι. 

Παντελής Μπουκάλας: Κι εγώ αγαπούσα το ποδόσφαιρο, αλλά τραυματίστηκα νωρίς και δεν μπόρεσα να 

συνεχίσω… Ξέρουμε πως πολλοί ποιητές γράφουν την ώρα που διαβάζουν ή λίγο μετά. Ο κατεξοχήν ποιητής που 

ξέρουμε ότι έγραφε καθώς διάβαζε, ήταν ο Καβάφης. Στον «Καισαρίωνα» βλέπουμε πως δημιουργεί τα ποιήματά 

του, συχνά ξεσκονίζοντας τον Πλούταρχο. Συμβαίνει και με άλλους ποιητές: Όταν βλέπεις τη σύλληψη ενός 

βαθύτατου νοήματος με πέντε λέξεις ή μιας όμορφης ιδέας, μπαίνεις στον πειρασμό, γίνεσαι μιμητής και καμία 

φορά γράφεις και καλό ποίημα. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουκάλα!

Παντελής Μπουκάλας: Εγώ σας ευχαριστώ! Έχω μεγάλη χαρά, κάθε φορά που μιλώ με παιδιά σε σχολεία.



Το μάθημα της Λογοτεχνίας στο τμήμα Β2 συνδέθηκε με την επέτειο των διακοσίων ετών από την έναρξη της 

ελληνικής Επανάστασης μέσω των ποιημάτων του Σολωμού και του Κάλβου, αλλά και μέσω των δημοτικών 

τραγουδιών. Μελετήσαμε το ύφος, την ποίηση, τον κόσμο τους και, για να ολοκληρώσουμε την προσέγγισή μας, 

καλέσαμε τον Παντελή Μπουκάλα σε μια διαδικτυακή συνέντευξη, που με ιδιαίτερη χαρά μάς έδωσε στις 14 

Απριλίου. Ο Παντελής Μπουκάλας, πέρα από αρθρογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή», βιβλιοκριτικός, 

μεταφραστής αρχαίων ελληνικών κειμένων, επιμελητής λογοτεχνικών εκδόσεων και σημαντικός ποιητής, είναι  

ενδελεχής ερευνητής και γνώστης των δημοτικών τραγουδιών. Έχει ήδη εκδώσει τρία πολυσέλιδα δοκίμια για 

το δημοτικό τραγούδι (Α΄  «Όταν το ρήμα γίνεται όνομα: Η “αγαπώ” και το σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των 

δημοτικών», Β΄ «Το αίμα της αγάπης: Ο πόθος και ο φόνος στη δημοτική ποίηση», Γ’ «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα: Το 

ταξίδι του φιλιού και ο έρωτας σαν υπερβολή») και αναμένονται πολλά ακόμη. 

Η συνέντευξη είναι η μεγαλύτερη σε έκταση που παραχωρήθηκε στο «Νεογράφημα», στα επτά χρόνια της 

κυκλοφορίας του, και επεκτάθηκε σε πολλά ακόμη θέματα, πέρα από τα δημοτικά τραγούδια του ’21. Κατά τη 

διάρκειά της γεννήθηκαν αυθόρμητες ερωτήσεις και δόθηκαν απρόσμενες απαντήσεις. Προσπαθήσαμε, 

απομαγνητοφωνώντας τη συνέντευξη, να μην της στερήσουμε την πολύτιμη προφορικότητά της. Μάθαμε από τη 

συνέντευξη και ταυτόχρονα την απολαύσαμε. Σας προσκαλούμε να την απολαύσετε κι εσείς!

Νεογράφημα: Καλησπέρα σας κύριε Μπουκάλα! Είμαστε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος 

της Λογοτεχνίας διδαχθήκαμε τα δημοτικά τραγούδια και τον κόσμο τους. Από το σχολικό βιβλίο μας είδαμε 

δύο δημοτικά με απόσταση περίπου χιλίων ετών το ένα από το άλλο: το ακριτικό «Ο θάνατος του ∆ιγενή» και το 

κλέφτικο «Του Βασίλη».

Παντελής Μπουκάλας: Να διακόψω, αν μου επιτρέπετε. Θυμάται κάποιο από τα παιδιά πώς τελειώνει το 

τραγούδι «Του Βασίλη» («Βασίλη κάτσε φρόνιμα να γίνεις νοικοκύρης» και αυτός λέει: «δεν θα κάτσω φρόνιμα 

να γίνω νοικοκύρης να γίνω σκλάβος των Τούρκων»); Μετά τι λέει;

Αθανασία Μπαλάση: Λέει: «… να γίνω σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και στο τέλος, τον 

καλωσορίζουν τα βουνά «καλώς το παλικάρι».

Παντελής Μπουκάλας: Μπράβο! Αυτό ήθελα να μάθω, γιατί έτσι είναι το αυθεντικό τραγούδι «να γίνω 

σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και εννοεί κοπέλι στους προκρίτους, δηλαδή στους Έλληνες, 

όμως το τραγούδι υπέστη πολύ νωρίς μια, ας την πούμε έτσι, «εθνικού τύπου» λογοκρισία. Το 1852 έγινε «να 

γίνω σκλάβος των Τούρκων» και πάλι «κοπέλι των Τούρκων». Αποσβέστηκαν, δηλαδή, οι πρόκριτοι, για να μην 

φαίνεται ότι ο κλέφτης είχε διπλό μέτωπο. Αυτή είναι μία μόνο από τις πολλές εκδοχές, δυστυχώς, που 

νόθευσαν τα τραγούδια μας. Κυρίως τα κλέφτικα είναι αυτά που υπέστησαν περισσότερο τις νοθεύσεις, γιατί 

είναι και τα πιο κρίσιμα.

Αλέξης Αλεξίου: Όταν ήμασταν εμείς στο Γυμνάσιο, νομίζαμε ότι το «Μαύρ’ είν’ η νύχτα στα βουνά» είναι 

γνήσιο κλέφτικο.

Παντελής Μπουκάλας: Όλες οι προηγούμενες γενιές, όπως και η δική μου, είχαμε μάθει ότι το «Μάνα σου 

λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω, / θα πάρω το τουφέκι μου να πα να γίνω κλέφτης» είναι αυθεντικό 

κλέφτικο. ∆εν είναι όμως αυθεντικό κλέφτικο. Ξέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός του. Είναι ο Παύλος Λάμπρος, 

ο πατέρας του Σπυρίδωνος Λάμπρου. Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν εξέδωσε ο Νικόλαος Πολίτης το 1914 τις 

«Εκλογές από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού», ο Καβάφης, που αγαπούσε ιδιαίτερα τα δημοτικά και είχε μια 

από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες με συλλογές δημοτικών, είχε παρουσιάσει την έκδοση του Πολίτη σε 

εφημερίδα της Αλεξάνδρειας με θαυμασμό. Η παρουσίαση ομολογούσε την έκπληξή του: «Εγώ που πίστευα τόσα 

χρόνια ότι είναι ακραιφνώς δημοτικό και ωραίο ποίημα, μαθαίνω τώρα από τον Νικόλαο Πολίτη ότι είναι 

δημιούργημα ενός συγκεκριμένου λόγιου, είναι δημιούργημα γραφείου, δηλαδή». Παραμένει, πάντως, καλό 

τραγούδι, καλό ποίημα μάλλον. Έχουν περάσει από το 1914 τόσα χρόνια, πάνω από αιώνας, και ακόμα 

εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αυθεντικό δημοτικό. Ο Πολίτης έκανε την εξής 

παρατήρηση: Ο λαϊκός τραγουδιστής, ο λαός δηλαδή, δεν ξέρει το ρήμα «δουλεύω» με την έννοια είμαι 

υπόδουλος. Στο τραγούδι «Μάνα σου λέω δεν μπορώ στους Τούρκους να δουλεύω», το «δουλεύω» έχει τη 

σημασία «είμαι σκλάβος». Ο λαός το «δουλεύω» το ξέρει μόνο με τη σημασία «εργάζομαι». Άρα το τραγούδι δεν 

μπορεί να είναι λαϊκό. Έχει κι άλλα στοιχεία με τα οποία αποδείκνυε ότι δεν ήταν λαϊκό δημιούργημα. Γενικά η 

γλώσσα του λογίου από τη λαϊκή γλώσσα είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.

Νεογράφημα: Πόσο ιστορικά είναι τα δημοτικά τραγούδια; Ποια είναι η σχέση του δημοτικού τραγουδιού με την 

Ιστορία; Είναι μια αξιόπιστη πηγή ή δεν μπορούμε να βασιστούμε σ’ αυτήν; 

Παντελής Μπουκάλας: Να μιλήσουμε για όλο το εύρος των δημοτικών, δηλαδή για μια χιλιετία, ή να 

αναφερθούμε συγκεκριμένα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης;

Νεογράφημα: Πιο συγκεκριμένα στα τραγούδια της Επανάστασης.

Παντελής Μπουκάλας: Περισσότερο από το να είναι πληροφορητές τα τραγούδια για συγκεκριμένες μάχες, 

είναι πληροφορητές για τη νοοτροπία των προγόνων μας, για τα αισθήματά τους, για τα ήθη τους· δηλαδή, 

μάρτυρες νοοτροπίας περισσότερο. Είναι όμως και μάρτυρες για τη γλώσσα του λαού, είναι και μάρτυρες για τη 

στάση που είχαν απέναντι στο θρησκευτικό φαινόμενο ή στην Εκκλησία. Αυτό, για παράδειγμα, για το οποίο και 

σήμερα παραπονούνται οι ιερείς της εκκλησίας, να μην μιλάμε στην ώρα της Λειτουργίας, το έχουν πει τα δημοτικά 

τραγούδια εδώ και δύο, τρεις ή και περισσότερους αιώνες, γιατί η συμπεριφορά μας ήταν ακριβώς η ίδια. ∆ηλαδή, 

πολύ συχνά μετατρέπουμε τη χριστιανική εκκλησία σε εκκλησία του ∆ήμου. Νομίζω ότι έτσι κερδίζει και η 

Εκκλησία, κερδίζουμε κι εμείς.

Να μείνουμε στα τραγούδια της Επανάστασης. Το τραγούδι για τον θάνατο του ∆ιάκου, για παράδειγμα, 

δημιουργήθηκε δύο ή τρεις ή τέσσερεις το πολύ μήνες μετά το μαρτυρικό θάνατο του ∆ιάκου και διασώζει 

χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες τις ξέρουμε και από άλλες πηγές, προφορικές και γραπτές, από συμπολεμιστές 

του ∆ιάκου που κατάφεραν να διασωθούν. Ξέρουμε ότι αυτό που αναφέρει το τραγούδι (ότι, όταν του έγινε η 

πρόταση να γίνει Τούρκος και να σωθεί και ν’ αποκτήσει και αξιώματα, ο ∆ιάκος έστριψε το μουστάκι του) είναι 

μία πληροφορία περισσότερο λυρική παρά ιστορική. Και όμως την επιβεβαιώνουν γραπτές πηγές, γιατί την έχουμε 

και σε πολλά άλλα δημοτικά τραγούδια: Το στρίψιμο του μουστακιού είναι εκδήλωση λεβεντιάς, όταν είναι 

πολιορκημένος ο πολεμιστής. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι ο πατέρας του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο Ανδρίτσος, 

όταν βρέθηκε σε μία περίσταση πολιορκημένος σε μοναστήρι από τους Τούρκους και του είπαν να παραδοθεί, 

έστριψε το μουστάκι του. Ακόμη και ο αριθμός των 18.000 που λέει ότι ήταν ο στρατός των Τούρκων, ήταν 

πράγματι 18.000 ή περίπου 18.000. ∆εν απομακρύνεται από την ιστορική αλήθεια το δημοτικό τραγούδι της 

Επανάστασης, γιατί δημιουργείται πολύ κοντά στο γεγονός και διασώζει τις κρισιμότερες πτυχές, τα κρισιμότερα 

σημεία. Αυτά που θέλει να διασώσει το τραγούδι είναι πάντα η λεβεντιά, η καρτερία με την οποία αποδέχεται τον 

θάνατό του ο θνήσκων πολεμιστής ή ο θρήνος της μάνας του, όπως στην περίπτωση του Οδυσσέα Ανδρούτσου, 

που έχουμε έναν θάνατο που ατιμάζει τον Ανδρούτσο. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Ανδρούτσος αναγνωρίστηκε 

ως εθνικός ήρωας το 1862. Το τραγούδι έχει ηρωίδα τη μάνα του. Η μάνα του λέει ότι «σε έφαγε η Βουλή και 

οι καλαμαράδες». Η μάνα του παρουσιάζεται όπως την πλάθει ο λαός. Ο λαός παίρνει το μέρος του Ανδρούτσου. 

Ας πούμε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη, για να πάμε και αλλού. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές του τραγουδιού 

του τέλους του Καραϊσκάκη. Το πληρέστερο είναι το ηρωϊκό τραγούδι, και ταυτόχρονα μοιρολόϊ, που έφτιαξε ο 

Μακρυγιάννης γι’ αυτόν. Και είναι χαρακτηριστικό –για να γυρίσουμε και στην ερώτηση αν το τραγούδι έχει μέσα 

του ιστορική πληροφορία– ότι όσα λέει ο Μακρυγιάννης ως αυτόπτης μάρτυρας και συμπολεμιστής στην κρίσιμη 

στιγμή του Καραϊσκάκη, όσα λέει στα Απομνημονεύματά του, τα επαναλαμβάνει έμμετρα στο τραγούδι που 

έφτιαξε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη. Για το πώς ξεκίνησε η μικρή αψιμαχία που ανάγκασε τον Καραϊσκάκη να 

σηκωθεί από το κρεβάτι. Κι όταν λέμε για κρεβάτι –ουσιαστικά, κατάχαμα θα ήταν– θα του είχαν απλώσει δύο ή 

τρία ρούχα για να ξαπλώσει· στον πόλεμο βρισκότανε… Όμως οι Τούρκοι τους περίμεναν και τους χτύπησαν. 

Ήρθαν ακόμη περισσότεροι Τούρκοι και η μικρή αψιμαχία έγινε μάχη. Αναγκάστηκε ο Καραϊσκάκης να σηκωθεί, 

να φωνάξει τον ιπποκόμο του να φέρει το άλογό του. Όλα αυτά τα περιγράφει, τα ιστορεί, ο Μακρυγιάννης στο 

τραγούδι του αυτό, ακριβώς όπως τα ιστορεί και στα Απομνημονεύματά του. Να στηριχτούμε μόνο στο τραγούδι 

για την επιστήμη της Ιστορίας, δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε και άλλες μαρτυρίες. Υπάρχει μία παραλλαγή του 

δημοτικού τραγουδιού (θεσσαλική παραλλαγή), που ρίχνει το φταίξιμο για τον σκοτωμό του Καραϊσκάκη στην 

ελληνική πλευρά –γιατί ακόμη δεν ξέρουμε ποιος σκότωσε τον Καραϊσκάκη. Η επίσημη ιστοριογραφία λέει ότι 

σκοτώθηκε από τους Τούρκους, όμως ήδη από εκείνη τη στιγμή έχουν σωθεί μαρτυρίες –πέρα από το τραγούδι 

που λέω– συμπολεμιστών του Καραϊσκάκη αλλά και του Κασομούλη κάποια λόγια, που αφήνουν το περιθώριο να 

σκεφτούμε ότι ο θάνατός του ίσως και να ήταν προϊόν παγίδας, σκευωρίας εις βάρος του. Σε λίγο καιρό 

κυκλοφορεί και ένα σχετικό βιβλίο μου για τον Καραϊσκάκη.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια θα ήταν ωφέλιμο να τροποποιηθούν με κάποιον τρόπο έτσι 

ώστε να είναι ευκολότερα προσεγγίσιμα στα παιδιά ή να εκμοντερνιστούν, ίσως, στον λόγο;

Παντελής Μπουκάλας: Όχι. Όσα τραγούδια επιζήσουν, θα επιζήσουν έτσι όπως είναι, έτσι όπως μας έχουν 

παραδοθεί. Τώρα, εμείς τα περισσότερα τραγούδια τα ξέρουμε γραπτά. ∆εν τα ξέρουμε τραγουδημένα και αυτό 

είναι ένα πρόβλημα, ότι για τα περισσότερα τραγούδια δεν έχει σωθεί η μουσική τους, γιατί κατέγραφαν τα λόγια 

μόνο. ∆εν κατέγραφαν τη μουσική, δεν ήξεραν να την καταγράψουν, δεν ήταν αυτό το αίτημα της εποχής. Το 

αίτημα της εποχής, έτσι όπως το έθεσε ο ίδιος ο ∆ιονύσιος Σολωμός στους γνώριμούς του (στους μαθητές του, 

στους αδερφούς Τυπάλδους, στον Λασκαράτο) ήταν το εξής: «Πηγαίνετε στον λαό και συγκεντρώστε ελληνικά 

τραγούδια πριν χαθούνε». Γιατί την είχε αυτή την αγωνία ο Σολωμός· έβλεπε ότι ο προφορικός πολιτισμός θα 

αρχίσει να χάνεται, να σβήνει. Είχε αρχίσει ήδη ο πολιτισμός της εγγραματοσύνης, δηλαδή, ο πολιτισμός του 

χαρτιού όχι της ακοής. Τη μουσική δεν μπορούσαν να την καταγράψουν. ∆εν ξέρανε τη σημειογραφία οι 

δάσκαλοι, οι λαογράφοι. Μπήκαμε στον 20ο αιώνα πια για να αρχίσει σε κάποια τραγούδια η καταγραφή τους, 

όταν είχαμε πλέον στη διάθεσή μας και τα μηχανικά μέσα.

Όχι, δεν χρειάζεται να τα εκμοντερνίσουμε, να τα “καθαρίσουμε” γλωσσικά, για παράδειγμα. Ο οποιοσδήποτε 

γλωσσικός καθαρισμός ήταν να γίνει, έγινε από την αρχή. Κάποιοι από τους συλλογείς δημοτικών τραγουδιών 

είχαν την άστοχη ιδέα να τα “καθαρίσουν” γλωσσικά. Να πετάξουν κάποιες τούρκικες ή αρβανίτικες λέξεις. Αυτή 

η νόθευση μάς δίνει λανθασμένες πληροφορίες για το πώς μιλούσαν οι πρόγονοί μας, για το ποιο ήταν το εύρος 

της γλώσσας τους, η ποικιλία της, η ικανότητά της να αντλεί ξένες λέξεις και να τις ιδιοποιείται. Κάθε γλώσσα που 

μπορεί να δανειστεί, είναι πολύ δυνατή γλώσσα. Η γλώσσα που δεν μπορεί να δανειστεί, είναι αδύναμη γλώσσα. 

Η ελληνική δανείζεται από την πρώτη στιγμή που υπήρξε, από την αρχαιότητα –και το παραδέχονταν και οι ίδιοι οι 

αρχαίοι. Ο Πλάτωνας έλεγε πως ό,τι δανειζόμαστε οι Έλληνες το κάνουμε καλύτερο. Μερικές φορές ναι, όχι 

πάντα.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια περιέχουν υψηλή ποίηση;

Παντελής Μπουκάλας: ∆ύσκολα θα λέγαμε ότι όλα τα δημοτικά τραγούδια είναι υψηλή ποίηση. Μην το 

παραβλέπουμε αυτό. Ακόμη και στο έργο του ίδιου ποιητή, του ίδιου μεγάλου ποιητή, θα βρούμε υποδεέστερα 

ποιήματα. Στη μεγάλη έκταση του Παλαμά, στη μεγάλη έκταση του Ρίτσου θα βρούμε και υποδεέστερα ποιήματα. 

Το αναγνωρίζουνε και οι ίδιοι οι ποιητές. Το ξέρουνε, αλλά χρειάζονται και τα υποδεέστερα για να προχωρήσουν 

παραπέρα. Η ποίηση υπάρχει και με τους λεγόμενους «ελάσσονες» ποιητές. ∆εν μπορεί να υπάρχει μόνο με τους 

μείζονες. Καμία γλώσσα δεν έφτιαξε μόνο μείζονες ποιητές και κανένας ποιητής δεν έφτιαξε μόνο μείζονα έργα. 

Βγάζουμε έξω μόνο τον Όμηρο, τον ∆άντη και τον Σαίξπηρ. Όλοι οι άλλοι έχουν και ατυχή ποιήματα ή στίχους 

ατυχείς. 

Αυτά τα δημοτικά τραγούδια που σώθηκαν, που ζούνε ακόμα –έστω μέσα από το χαρτί– πιστεύω ότι είναι και τα 

εντελέστερα, τα τελειότερα από τη λογοτεχνική σκοπιά, την ποιητική σκοπιά. Μην φοβόμαστε να αποκαλούμε τα 

δημοτικά τραγούδια «ποιήματα», γιατί περάσανε αρκετές γενιές που τα υποτιμούσαν, τα θεωρούσαν απλώς 

τραγούδια. Ως τραγούδια πλάστηκαν και μάλιστα με την τριπλή τους σημασία: δηλαδή, ήτανε λόγος, μέλος και 

χορός. Τα περισσότερα χορεύονταν. Αν εξαιρέσουμε τα μοιρολόγια και τα τραγούδια της ταύλας, όλα τα άλλα 

τραγούδια χορεύονταν και αυτό το επεσήμαναν οι περιηγητές ήδη από τους προεπαναστατικούς αιώνες: ότι οι 

Έλληνες φτιάχνουν τραγούδια για κάθε περίσταση και χορεύουν σε κάθε περίσταση. Και θλιμμένοι που ήταν 

–στην Τουρκοκρατία ζούσαν– εκμεταλλεύονταν κάθε περίσταση: μία γιορτή, έναν γάμο, μία βάπτιση, για να 

αναζητήσουν στο δημοτικό τραγούδι μία παρηγοριά. 

Ο λαϊκός τραγουδιστής είναι φιλοσοφημένος. Λέει ας πούμε: «Και τα τραγούδια λόγια είναι, ψάχνουν να 

βγάλουν το κακό, πάσχουν να βγάλουν το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει». Εδώ ο Καβάφης μας έχει πει: «Εις σε 

προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως, που κάπως ξέρεις από φάρμακα». Η παλαιότερη σχολή, η Σχολή του Θεόκριτου, 

του βουκολικού ποιητή, υποστηρίζει ότι η ποίηση είναι το απόλυτο φάρμακο. Όσο περνούν οι αιώνες, οι ποιητές 

γίνονται λιγότερο ενθουσιώδεις, λιγότερο σίγουροι για την αξία της ποίησης σαν γιατρικού. Αυτό που βλέπουμε 

από τον υψηλά στοχαστικό ποιητή, τον Καβάφη, ότι λίγο ξέρει η ποίηση και λίγο, και για λίγο, μπορεί να μας 

παρηγορήσει, ο λαϊκός ποιητής, με το ένστικτό του περισσότερο, το καταλαβαίνει: ότι το τραγούδι προσπαθεί, 

ψάχνει να βγάλει το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει. Παρ΄ όλα αυτά συνεχίζει να τραγουδάει, γιατί δεν έχει άλλον 

τρόπο. Τραγουδάει και τον καημό του και βλέπουμε από τις πολλές κατηγορίες την δημοτικών τραγουδιών ότι δεν 

υπάρχει καμία πτυχή του κοινωνικού βίου ή του προσωπικού ή του εθνικού βίου, που να μην έχει καλύψει οι λαϊκός 

τραγουδιστής, «η λαϊκή μούσα» όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε.

Νεογράφημα: Τα δημοτικά τραγούδια έχουν αίσθηση της έννοιας της πατρίδας;

Παντελής Μπουκάλας: Της έννοιας της πατρίδας... Αυτή θα την αναζητήσουμε βεβαίως στα ακριτικά τραγούδια 

καταρχάς και ύστερα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης αλλά και στα τραγούδια που συνεχίστηκαν 

να γράφονται μετά την Επανάσταση. Τη λέξη «πατρίδα» δεν θα τη συναντήσουμε στα ακριτικά. Θα συναντήσουμε 

τον πόλεμο του Ακρίτα εναντίον των Σαρακηνών. Είναι οι προσωπικές παλικαριές περισσότερο. Ο ∆ιγενής όμως 

έχει ένα χαρακτηριστικό σπάνιο. Είναι γιος Σαρακινού, ο οποίος είναι ο εχθρός μας, και Βυζαντινής πριγκιποπούλας. 

Αυτό είναι ένα εξαιρετικό γνώρισμα, πώς ο λαϊκός τραγουδιστής αποφασίζει να πλάσει τον κατεξοχήν ήρωά του. 

Ο ∆ιγενής είναι σύνοψη. Συνοψίζει τον Αχιλλέα ή τον Λεωνίδα και τον Μέγα Αλέξανδρο· και όμως έχει 

γνωρίσματα διγενούς ήρωα. Είναι μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη του λαϊκού τραγουδιστή. Τα ακριτικά 

ξέρουμε ότι είναι τα πρώτα δημοτικά τραγούδια, τα οποία δεν ήταν του γούστου ούτε της Εκκλησίας στο Βυζάντιο 

ούτε της κρατικής εξουσίας. ∆εν τα άρεζαν για πολλούς λόγους. Ο ένας εκ των οποίων είναι ότι τα τραγουδούσαν 

οι ραψωδοί που γυρνούσαν από πόρτα σε πόρτα για να επιβιώσουν. Μιας μορφής επαιτεία ήτανε, αλλά επαιτεία με 

αξιοπρέπεια. ∆εν ήθελαν να πάρουνε ψωμί χωρίς να δώσουνε και εκείνοι κάτι. Αυτό που δίνανε ήτανε το τραγούδι 

τους. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά στην ύπαρξη δημοτικών τραγουδιών και στη χρήση τους, στην κοινωνική τους 

χρήση, από τον επίσκοπο Αρέθα, ο οποίος αναφέρεται σε Παφλαγόνες τραγουδιστές που γυρνάνε στους δρόμους 

–όχι ζητιανεύοντας, αλλά δίνοντας το τραγούδι τους– για να πάρουν έναν οβολό ή ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή η 

μορφή διάδοσης των τραγουδιών συνεχίστηκε μέχρι και τα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τον 

Κολοκοτρώνη, ο οποίος στα Απομνημονεύματά του («∆ιήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής») λέει ότι «τα 

τραγούδια τα φτιάχνουν οι στραβοί, οι τυφλοί δηλαδή, με τις λύρες». Η παράδοση των τυφλών ραψωδών ή των 

τυφλών αοιδών πάει στον Όμηρο, που και αυτός ήταν τυφλός. Ξέρουμε ότι τυφλοί αοιδοί και ραψωδοί υπήρχαν και 

στα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τους περιηγητές και από ιστορικούς. Αλλά υπήρχαν και στις διπλανές 

μας χώρες· για παράδειγμα στην τωρινή Σερβία, που έχει μελετηθεί η δημοτική της ποίηση αρκετά πριν από τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νεογράφημα: Ποια είναι η θέση που παίρνουν τα δημοτικά τραγούδια σε διάφορες αστοχίες και λάθη των 

επαναστατημένων Ελλήνων; Υπάρχει αντικειμενικότητα στα τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Αναφέρθηκα ήδη στο δημοτικό που έχει θέμα του τη μάνα του Ανδρούτσου· που κατηγορεί 

τη Βουλή και τους καλαμαράδες (έτσι τους λέγαν τους πολιτικούς) που πήραν στο λαιμό τους τον γιο της και μάλιστα 

με εκτελεστικό όργανο το πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου, τον Γιάννη Γκούρα, ο οποίος σκοτώθηκε και αυτός στην 

πολιορκία της Ακρόπολης από ένα βόλι που τον χτύπησε στο κεφάλι. Μην περιμένουμε από τα τραγούδια να 

ασκήσουν κριτική την ώρα της επαναστατικής δράσης. Και όμως: έτσι όπως καταγράφουν τα αισθήματα της στιγμής 

(όχι ιδέες, αισθήματα συνθέτουν), μας δίνουν κάποια μαθήματα. Τα τραγούδια τα δημοτικά, αναγνωρίζουν την 

παλικαριά του αντιπάλου. ∆εν είναι μικρό γεγονός αυτό, είναι σπουδαίο γεγονός. Βλέπουν το λάθος στην 

περίπτωση του Ανδρούτσου, αφήνουν την πιθανότητα, τον υπαινιγμό ότι κάτι δεν πήγε καλά με τον θάνατο του 

Καραϊσκάκη. 

Ένα από τα συγκινητικότερα, για εμένα, τραγούδια είναι το «Μοιρολόι της Τούρκισσας», που πλάστηκε πολύ λίγο 

μετά την άλωση της Τριπολιτσάς για την οποία κάποια στιγμή, σε κάποια γενιά, θα αποφασίσουμε να τη δούμε λίγο 

ειλικρινέστερα και να πούμε ότι η σφαγή που υπήρξε, ήταν λίγο μεγαλύτερη από αυτήν που είναι ανεκτή. ∆εν ξέρω 

σε ποια τάξη του γυμνασίου ή του λυκείου θα το κάνετε, η Επανάσταση μετά την άλωση της Τριπολιτσάς βρέθηκε σε 

εξαιρετικά δύσκολη θέση διεθνώς –στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, όπως λέμε σήμερα– γιατί είπαν οι Ευρωπαίοι ότι 

αυτοί (εμείς, δηλαδή, οι Έλληνες) είναι κατσαπλιάδες που σφάζουν. Και αναγκάστηκε η τότε Κυβέρνηση να 

δημοσιεύσει σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού, κυρίως του Λονδίνου, μια τεράστια, ολοσέλιδη ας πούμε, επί 

πληρωμή καταχώρηση, όπου εξηγούσαμε ως ελληνική Επανάσταση ότι έπειτα από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς 

υπήρχε μια συσσωρευμένη οργή, ένας άγριος θυμός, ο οποίος ήτανε των αδυνάτων αδύνατο να συγκρατηθεί. 

Ξέρουμε ότι μέσα στην Τρίπολη ο Κολοκοτρώνης και άλλα παλικάρια του προσπάθησαν να συγκρατήσουν την 

ανελέητη σφαγή, γιατί, εκτός όλων των άλλων, ο Κολοκοτρώνης είχε κλείσει συμφωνίες μπέσας με Αρβανίτες  και  

Εβραίους που ζούσαν μέσα στην Τρίπολη. «Μπέσα» σημαίνει προσωπική δέσμευση, που ήταν αυστηρότερη από δέκα 

χιλιάδες γραμμένα κείμενα. Η λέξη «μπέσα» είναι αρβανίτικη, αλλά επικράτησε και στα ελληνικά· είναι απολύτως 

ελληνική πια. Έκανε τις προσπάθειες αυτές στο όνομα της προσωπικής του λεβεντιάς ο Κολοκοτρώνης, καθώς είχε 

εξαιρετικές σχέσεις με Αρβανίτες, είχε συμπολεμήσει με Αρβανίτες, με αυτούς που λέμε «Τουρκαλβανούς», όχι 

τους χριστιανούς Αρβανίτες. 

∆εν είχαν εξισλαμιστεί όλοι οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί που έμειναν χριστιανοί, και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι, 

ήταν αυτοί που συμπολέμησαν με τους Έλληνες, γιατί έτσι κατανοούσαν την Επανάσταση: οι χριστιανοί εναντίον των 

μουσουλμάνων. Επί τέσσερεις αιώνες ή πέντε ή πεντέμισι ο χωρισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν γινόταν 

με βάση τα έθνη (από εδώ οι Τούρκοι, από κει οι Βούλγαροι, οι Έλληνες, οι Αλβανοί)· γινότανε με βάση τη θρησκεία 

(από δω οι μουσουλμάνοι –που δεν είναι μόνο Τούρκοι, μπορεί να είναι και Άραβες μπορεί να είναι και Σαρακηνοί 

μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο– και από κείνη την πλευρά οι χριστιανοί, που οι περισσότεροι στα Βαλκάνια είναι 

χριστιανοί ορθόδοξοι). 

Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, που έλεγα πριν («Της Τούρκισσας») είναι το μοιρολόι της μάνας· το φτιάχνει η Ελληνίδα 

ή ο Έλληνας. Είναι πιθανότερο να το φτιάχνει Ελληνίδα, γιατί η συμμετοχή των Ελληνίδων στη δημιουργία των 

δημοτικών τραγουδιών είναι, περίπου αποδεδειγμένα, πάνω από πενήντα τοις εκατό. Ο Κυριακίδης, που είναι και από 

τα βόρεια μέρη, έλεγε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα ότι «το δημοτικό είναι το βασίλειο της γυναίκας», γιατί η 

γυναίκα θα μοιρολογήσει, η γυναίκα θα νανουρίσει το μωρό, η γυναίκα θα αποχαιρετήσει αυτόν (τον άντρα της) που 

φεύγει για την ξενιτιά. Άρα λοιπόν η γυναίκα έχει τεράστια συμμετοχή στο τραγούδι. Στο συγκεκριμένο, η Ελληνίδα 

δίνει τη φωνή της και το κλάμα της στην Τούρκισσα μάνα, για να μοιρολογήσει τον γιο της που σκοτώνεται. Πρέπει 

να πω εδώ το εξής. Η Ελληνίδα μάνα εκείνης της εποχής (και όποιος Έλληνας ή Ελληνίδα του 19ου αιώνα, όταν 

φτιάχνονταν τα τραγούδια) δεν μπορούσε, φυσικά, να έχει διαβάσει τους «Πέρσες» του Αισχύλου ούτε τις 

«Τρωάδες» του Ευριπίδη ή την «Εκάβη», για να πάρει ένα παράδειγμα ότι τον ξένο πόνο τον συμμεριζόμαστε. Ναι, 

είμαστε οι νικητές, αλλά δεν αλαζονευόμαστε. Σεβόμαστε και τον ξένο πόνο, ας είναι και ο πόνος του εθνικού μας 

αντιπάλου (του Πέρση στην αρχαιότητα, του Τούρκου στους νεότερους αιώνες). Τον πόνο τον συμμεριζόμαστε, ιδίως 

όταν είναι ο πόνος της μάνας για το παιδί της. Το τραγούδι αυτό δείχνει τη μάνα να έχει τα ίδια αισθήματα για το 

παιδί της, την ίδια συμπόνια με την Ελληνίδα, όχι επειδή μιμείται την αρχαιότητα, αλλά επειδή εξ αρχής νιώθει έτσι 

–και αυτό για εμένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. 

Στο δημοτικό τραγούδι «Του ∆ιάκου» –παρότι η Αλαμάνα είναι στο σημείο περίπου όπου βρίσκονταν οι 

Θερμοπύλες και παρότι ο ∆ιάκος πολεμάει και πεθαίνει, έχοντας να αντιμετωπίσει έναν τεράστιο στρατό, όπως ο 

Λεωνίδας– δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε στις Θερμοπύλες ούτε στον Λεωνίδα. Ο συσχετισμός του ∆ιάκου με 

τον Λεωνίδα και της Αλαμάνας με τις Θερμοπύλες αρχίζει να γίνεται από τους ιστορικούς. Πρώτος είναι ο 

Σπυρίδων Τρικούπης, που κάνει αυτή τη συσχέτιση και η οποία σταδιακά επιβάλλεται. Την παίρνει από εκείνον ο 

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης στο ποιητικό δράμα «Θανάσης ∆ιάκος» και την απαθανατίζει.

Νεογράφημα: Αναφέρατε ότι το δημοτικό τραγούδι μάς διδάσκει. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν αφήνει κάποιο 

ηθικό δίδαγμα.

Παντελής Μπουκάλας: Αν κατάλαβα καλά, ρωτάτε αν στα δημοτικά τραγούδια υπάρχει ηθικό δίδαγμα στο τέλος. 

Το ηθικό δίδαγμα συνήθως το βάζουμε στο τέλος της έκθεσης. Τουλάχιστον στις δικές μου δεκαετίες έτσι μας 

έλεγαν. Όχι, το δημοτικό τραγούδι δεν επιδιώκει να διδάξει. ∆εν θέλει να πει «θα κάνεις ετούτο, θα πεθάνεις για 

την πατρίδα κ.τ.ό.». Εξυμνώντας τον ήρωα, εξυμνώντας τον πολεμιστή, σου δείχνει τον δρόμο από μόνο του· δεν σου 

λέει τι να κάνεις, δεν είναι οδηγός ζωής. Είναι υμνητής ζωής, υμνητής καρτερίας, υμνητής λεβεντιάς ή επικριτής της 

δειλίας, χωρίς να σου λέει τι θα κάνεις. ∆εν σου λέει το δημοτικό τραγούδια, για παράδειγμα, «εάν θα αγαπήσεις 

ή δεν θα αγαπήσεις Φράγκο, Εβραίο, Βούλγαρο ή Βουλγαροπούλα ή Τουρκοπούλα». Ιστορεί με τα λόγια του, με τη 

μουσική του· ιστορεί όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν στον βίο, όπως εκτυλίχτηκαν μέσα σε πέντε αιώνες. Η 

πλειονότητα των τραγουδιών δείχνει ηρωίδες που αρνούνται τον γάμο αυτής της εκδοχής, τον διεθνικό, αλλά 

υπάρχουν και τραγούδια που μας δείχνουν καθαρά τον έρωτα για έναν αλλοεθνή ή αλλόθρησκο και δεν τον 

καταδικάζουν. ∆εν έχουν αυτή τη λογική του κατηχητή ή του δασκάλου, που θέλουν να σου πουν τι θα κάνεις στη ζωή

· δεν το κάνουν αυτό. Ο ακροατής τους αποσπά το νόημα ή το ηθικό δίδαγμα μόνος του, αν έχει την όρεξη. ∆εν δίνει 

μασημένη τροφή το δημοτικό τραγούδι. 

Νεογράφημα: Πώς παρουσιάζουν τα δημοτικά τραγούδια τους Τούρκους;

Παντελής Μπουκάλας: Το είπα και πριν. ∆εν παραλείπουν να τιμήσουν τη λεβεντιά τους, όταν υπάρχει λεβεντιά, 

όπως δεν παραλείπουν να δείξουν λεπτομερώς τη βαρβαρότητα ή την πονηρία ή την προδοσία, όπου υπάρχει. Την 

προδοσία την απαθανατίζουν, ειδικά στα κλέφτικα, όταν ο προδότης του καπετάνιου είναι κάποιος κουμπάρος του, 

ομοεθνής και ομόθρησκος. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Το τραγούδι δεν θέλει να λογοκρίνει τίποτα από 

αυτά που βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του ο τραγουδιστής. Αυτά που επιλέγει να τραγουδήσει ο 

ανώνυμος τραγουδιστής είναι η λεβεντιά και ο μαρτυρικός θάνατος. Η λεβεντιά την ώρα της μάχης. ∆εν τον 

ενδιαφέρει τόσο να δείξει τον εχθρό, όσο να δείξει τον δικό του ήρωα μέσα από τη σύγκρουση: πως, και ψυχικά και 

ηθικά, είναι νικητής ο ήρωάς του, ακόμη και αν ηττάται. Τη λέξη «ελευθερία» επίσης δεν θα τη συναντήσουμε συχνά 

στα τραγούδια. Θα τη συναντήσουμε σε άλλου είδους δημοτικά. Για παράδειγμα, αυτά που έφτιαχνε ο Τσοπανάκος, 

που ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής, Πελοποννήσιος, από την ∆ημητσάνα. Τσοπανάκος ήταν το ψευδώνυμό του, το 

παρατσούκλι του. Υπάρχει ένα πουλί που λέγεται «τσοπανάκος», που τραγουδάει γλυκά και τον είχαν ονομάσει και 

αυτόν Τσοπανάκο. Αυτός ήταν με τα παλικάρια του Νικηταρά στη διάρκεια της Επανάστασης. Είχε βγάλει μερικές 

τάξεις σχολείου, οπότε ήξερε και λίγα για τους αρχαίους Έλληνες· και αυτά τα λίγα που ήξερε, τα είχε βάλει στα 

τραγούδια του, τα οποία τα έλεγε στα παλικάρια στο βουνό. Τα παλικάρια τον προστάτευαν γιατί ήταν πολύ 

αδύνατος, ήταν σκυφτός, ήταν καμπούρης, η υγεία του ήταν πάντα πολύ τραυματισμένη. Τα τραγούδια του τα 

τραγουδάγανε ακόμα και αν δεν καταλαβαίνανε ποιος είναι ο Θεμιστοκλής. Ο Τσοπανάκος πέθανε το 1825, 

δηλαδή δεν την πρόλαβε την ελευθερία.

Νεογράφημα: Συνέβαλαν τα δημοτικά τραγούδια στον φιλελληνισμό;

Παντελής Μπουκάλας: Συνέβαλαν πολύ! Θα πω το εξής σημαντικό: Η πρώτη έκδοση δημοτικών τραγουδιών έγινε 

έξω από την Ελλάδα το 1824-1825, όταν ο νεοελληνιστής Κλωντ Φωριέλ (Claude Fauriel) εξέδωσε στο Παρίσι τα 

τραγούδια που είχε συγκεντρώσει μέχρι τότε. Αρκετά από αυτά του τα είχε δώσει ο Αδαμάντιος Κοραής και τον 

ευχαριστεί στον πρόλογό του. Ήταν τότε ο Κοραής γιατρός στο Παρίσι, (λόγιος, διαφωτιστής, «∆άσκαλος του 

Γένους», όπως λέμε), ο οποίος –παρόλο που δεν αγαπούσε τα δημοτικά τραγούδια– τα συγκέντρωνε. Συγκεκριμένα, 

τα συγκέντρωναν φίλοι του και αυτός τα προωθούσε. Για αυτό αρκετά από αυτά ο Κοραής τα είχε δώσει στον 

Φωριέλ. Η έκδοση αυτή έγινε στο Παρίσι, σε μια εποχή που, εξαιτίας των εμφυλίων πολέμων των Ελλήνων, οι 

φιλέλληνες είχαν αρχίσει να αποστασιοποιούνται και να κάνουν αρνητικές σκέψεις για εμάς, για τους νεότερους 

Έλληνες. Χάρις και στα εκτενέστατα προλεγόμενα του Φωριέλ –ο οποίος, παρεμπιπτόντως, δεν ήρθε ποτέ στην 

Ελλάδα, δεν τα είχε συγκεντρώσει ο ίδιος με αυτοψία εδώ αυτά τα τραγούδια– είπε προς τους λογίους της Ευρώπης, 

και μάλιστα με επιθετικό τόνο: «∆είτε, αυτός ο λαός ξέρει να δημιουργεί τόσο σπουδαία ποίηση! Άρα για να 

δημιουργεί μια τόσο σπουδαία ποίηση, δεν είναι τόσο παρακατιανός, όσο εσείς νομίζετε». Μέχρι τότε οι 

περισσότεροι Ευρωπαίοι λόγιοι πίστευαν ότι οι Νεοέλληνες στέκονται πολύ πιο χαμηλά από τους προγόνους τους 

και είναι περίπου βάρβαροι. «Αν φτιάχνει αυτός ο λαός τέτοια ποίηση, αξίζει να τον βοηθήσετε να κατακτήσει την 

ελευθερία του όχι μόνο εν ονόματι των αρχαίων προγόνων του, αλλά και για τη δική του αξία, την τωρινή αξία!». Το 

είδαν αυτό πολλοί λόγιοι και τα τραγούδια μεταφράστηκαν αμέσως σε τέσσερεις-πέντε κρίσιμες ευρωπαϊκές 

γλώσσες. Στα Γερμανικά, ορισμένα κλέφτικα τα μετέφρασε ο Γκαίτε και άλλα ο Βίλχελμ Μύλλερ (ένας ενθουσιώδης 

φιλέλληνας, σπουδαίος ποιητής, Γερμανός που δυστυχώς πέθανε μικρός στην ηλικία των τριάντα περίπου). 

Μεταφράστηκαν επίσης στα Αγγλικά, στα Ιταλικά, στα Ρωσικά και αναζωπύρωσαν το φιλελληνικό κίνημα. Είδαμε, 

μετά την έκδοση των δημοτικών τραγουδιών, ότι οι όμιλοι των φιλελλήνων άρχισαν να δραστηριοποιούνται πάλι, 

να ξαναφτιάχνουν βάζα με ελληνικές παραστάσεις (για παράδειγμα, με μια νησιώτισσα πάνω), να γίνονται έρανοι. 

Οι ζωγράφοι κινητοποιούνται πάλι. Η γνώμη μου είναι ότι ήταν αρκετά σημαντική η έκδοση αυτή· μαζί με την Έξοδο 

του Μεσολογγίου, που πράγματι έπεισε τους Ευρωπαίους ότι ως λαός αξίζουμε την ελευθερία μας. Αυτά τα δύο 

γεγονότα λειτούργησαν καθοριστικά για την κατάκτηση της ελευθερίας μας και τη δημιουργία του νεοελληνικού 

κράτους. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η συμβολή της έκδοσης των δημοτικών τραγουδιών και την έχουν ήδη 

επισημάνει από παλιά. 

Νεογράφημα: Οι πρωταγωνιστές του 1821 συνέθεταν οι ίδιοι τα δημοτικά τραγούδια; Κατά πόσο ευσταθεί αυτό και 

πώς συνυπάρχει ο ρόλος του πολεμιστή με αυτόν του ποιητή;

Παντελής Μπουκάλας: Χάρις στον Βλαχογιάννη έχουν σωθεί τέσσερα-πέντε δημοτικά τραγούδια που είχε 

φτιάξει ο Μακρυγιάννης. Ξέρουμε επίσης ότι ο Κολοκοτρώνης είχε φτιάξει ένα, επειδή το χρειάστηκε σε μια 

συγκεκριμένη περίσταση, για να εμψυχώσει τα παλικάρια του. Προεπαναστατική περίοδος, ψηλά στα βουνά της 

Πελοποννήσου, Πάσχα, και περνάει το τουρκικό στράτευμα των δύο χιλιάδων στρατιωτών και σέρνει πολλούς 

αιχμαλώτους Έλληνες. Έχει διασωθεί η αφήγηση του ίδιου του Κολοκοτρώνη, ο οποίος παρότρυνε τα παλικάρια 

του πρώτα σε πεζό λόγο και έπειτα έφτιαξε και τραγούδι. Αυτό που έκανε ήταν να πάρει ένα παλαιότερο τραγούδι 

και να το προσαρμόσει στην περίσταση: «Καλά τρώμε και πίνουμε και σιγοτραγουδάμε δεν κάνουμε και ένα καλό 

για την ψυχή μας»; Πράγματι ήταν αποτελεσματική η ομιλία του και το τραγούδι του και σε αυτό συνέβαλε και το 

γεγονός ότι ήταν Πάσχα. Τέλος επιτέθηκαν στους Τούρκους, παρότι ήταν μόλις ογδόντα, και κατάφεραν να 

ελευθερώσουν τους αιχμαλώτους Έλληνες, με μόνο ένα θύμα από την πλευρά των Ελλήνων, συγκεκριμένα έναν 

ξάδελφο του Κολοκοτρώνη. Αυτό ήταν το μοναδικό που χρειάστηκε να φτιάξει ο Κολοκοτρώνης και πράγματι ήταν 

αποτελεσματικό. ∆εν είναι πολλοί οι καπεταναίοι που φτιάχνουν δημοτικά τραγούδια. Κάποιος ακόμα που 

γνωρίζουμε, είναι ο Θεοδωράκης Γρίβας και μάλιστα είναι και ο μόνος που ξέρουμε ότι το κατέγραψε κάποια 

στιγμή, όταν πια ελευθερωθήκαμε. Έτσι πήγε και το έδωσε σε έναν γερμανό καθηγητή στο πανεπιστήμιο Αθηνών, 

γύρω στο 1840-1850, που με τη σειρά του το έδωσε στο γαμπρό του, τον Πάσοβ, ο οποίος το εξέδωσε το 

1860. Ήταν μια αρκετά μεγάλη ανθολογία, γιατί συνάθροισε όλα τα προηγούμενα τραγούδια μαζί με αυτά που 

του έδωσε ο πεθερός του. Με αυτή την έκδοση του Πάσοβ άρχισαν οι έλληνες λόγιοι να σκέφτονται λίγο πιο 

σοβαρά τι σημαίνει δημοτικό τραγούδι.

Νεογράφημα: Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι υπάρχουν τόσο λίγα επίθετα στα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Γενικά η γλώσσα των δημοτικών τραγουδιών είναι η απλούστερη δυνατή. Είναι επινοητική. 

Επινοεί λέξεις, ρήματα, επίθετα, όταν τα χρειάζεται, κυρίως στα μοιρολόγια και στα ερωτικά. Η οικονομία και η 

λιτότητα είναι το κύριο γνώρισμά της. Το ότι κάνει πολύ μικρή χρήση των επιθέτων έχει παρατηρηθεί από έναν 

από τους σπουδαιότερους μελετητές του δημοτικού τραγουδιού, τον Γιάννη Αποστολάκη. Ήταν λόγιος του 

Μεσοπολέμου και ξάδελφος του Νικολάου Πολίτη.

Αλέξης Αλεξίου: Ήταν και καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ένας από τους ιδρυτές του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το1926.

Παντελής Μπουκάλας: Έλεγαν πως ήταν λίγο δύστροπος, εκτιμούσε μόνο την ποίηση του Σολωμού και τα 

δημοτικά τραγούδια· τίποτε άλλο! Ούτε τον Παλαμά τον θεωρούσε σοβαρό ποιητή, αξιόλογο, ούτε τον Καβάφη. 

Ήταν αρκετά της υπερβολής ως προς αυτό. Έχει παρατηρηθεί ότι τα δημοτικά τραγούδια οδηγούν την αφήγησή 

τους με όχημα το ρήμα. Στο ρήμα και το όνομα, σε αυτά τα δύο εστιάζουν· τα επιρρήματα και τα επίθετα 

πλεονάζουν. Ο λαϊκός τραγουδιστής κάνει πράξη αυτό που έλεγε ο Εμπειρίκος σε ένα ποίημά του, για τα επίθετα: 

«θετά παιδιά της μορφώσεως και του διακοσμημένου ψεύδους»· δηλαδή στολίδια της ψευτιάς. Πράγματι, όταν 

μας ζητάνε στις εκθέσεις να προσθέσουμε πολλά φιλολογικά στοιχεία και αρχίζουμε και βάζουμε πολλά επίθετα 

για να μεγαλώσει η έκθεση, τότε αρχίζουμε και ψευτίζουμε.

Νεογράφημα: Πώς συνεχίζεται το ιστορικό δημοτικό τραγούδι μετά την Επανάσταση; 

Παντελής Μπουκάλας: Με την Επανάσταση δεν ελευθερώθηκε όλη η πατρίδα· το ξέρουμε. Μείνανε πολλά 

τμήματά της υπό τον τουρκικό ζυγό. Σε κάποια από τα μέρη αυτά, σχεδόν σε όλα τα μέρη αυτά, το δημοτικό 

τραγούδι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνεχίστηκε. Βλέπουμε στην Ήπειρο το παράπονο του δημοτικού 

τραγουδιού, που η Ήπειρος δεν συμπεριελήφθη στην ελεύθερη Ελλάδα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις στην Κρήτη 

που συνεχίζεται η παραγωγή δημοτικών τραγουδιών. Είναι τα λεγόμενα «ηρωικά άσματα», τα οποία ιστορούν τις 

αλλεπάλληλες επαναστάσεις, εξεγέρσεις του κρητικού πληθυσμού εναντίον των κατακτητών τους. Σιγά σιγά στην 

Κρήτη αρχίζει να εμφανίζεται ο επώνυμος τραγουδιστής. Τα κρητικά τραγούδια –που λέγονται και «ρίμες»– είναι 

εκτενέστατα, δεν είναι σύντομα, όπως είναι τα περισσότερα κλέφτικα. Άρα, εκεί αρχίζουμε να υποθέτουμε πως 

υπάρχει κάποιος προσωπικός τραγουδιστής, ποιητής, δημιουργός, στιχουργός, όπως και τον πούμε, ο οποίος 

χρησιμοποιεί πια και χαρτί, δηλαδή γράφει κιόλας. Γιατί δεν είναι εύκολο να φτιάξεις τριακόσιους στίχους χωρίς 

χαρτί, σε μία εποχή που ο προφορικός πολιτισμός αρχίζει πια να υποχωρεί. Και στον εικοστό αιώνα υπάρχουν 

δημοτικά. Καταρχάς τα λεγόμενα «ληστρικά» τραγούδια, που εξυμνούσαν παλικαριές των ληστών. Οι ληστές τι ήταν; 

Κάποιοι από τους προηγούμενους αρματολούς και τους κλέφτες, τους πολεμιστές του ‘21, που δεν βρήκαν τρόπο 

να βιοποριστούν (ίσως διότι δεν τους έδωσαν τους αγρούς που τους είχαν υποσχεθεί, για να τους καλλιεργήσουν). 

Θα έχετε ακούσει του Νταβέλη ή την Μαρία την Πενταγιώτισσα. Το «και στης Μαρίας την ποδιά σφάζονται 

παλικάρια» είναι ληστρικό τραγούδι. Η Μαρία Πενταγιώτισσα ήταν η πρώτη Ελληνίδα που τόλμησε να μπει στην 

Εκκλησία χωρίς μαντίλα. Καταλαβαίνετε πώς την αντιμετωπίσανε στη γενιά της…

Νεογράφημα: Στις ισλαμικές χώρες δεν έχει γίνει ακόμα αυτό.

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν έχει γίνει ακόμα, ναι, γιατί ο Ισλαμισμός έχει πέντε αιώνες καθυστέρηση από τον 

Χριστιανισμό.

Νεογράφημα: Και στις σλαβικές…

Παντελής Μπουκάλας: Και στις σλαβικές, ναι. Και στα χωριά μας επίσης. Τα ληστρικά τραγούδια, λοιπόν, 

βασίστηκαν στα παλαιότερα κλέφτικα και προσάρμοσαν τα ονόματα, τις πράξεις, τα επεισόδια, τον ήρωα. 

Φτιάχτηκαν, επίσης, κάποια για τον θάνατο του Παύλου Μελά. Φτιάχτηκαν κάποια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 

και, κυρίως, με τη Μικρασιατική Καταστροφή, που ήταν κυρίως μοιρολόγια Μανιάτικα. Την εποχή που όλος ο 

υπόλοιπος λαός πίστευε στον Βενιζέλο σαν θεό, οι Μανιάτισσες κλαίγαν τα παλικάρια τους και καταριόταν τον 

Βενιζέλο, γιατί χάναν τα παιδιά τους στον πόλεμο. Το αίσθημα της μάνας δεν λογοκρίνεται εύκολα. Στη διάρκεια 

της γερμανικής Κατοχής, έχουμε μία αναζωπύρωση του δημοτικού τραγουδιού στα βουνά. Ο βίος των εξεγερμένων 

εναντίον των Γερμανών έχει την παραλληλία του με τον βίο των κλεφτών και, εκτός από τα καινούργια τραγούδια 

που φτιάχνονται, ξανατραγουδιούνται τα παλιά κλέφτικα. Φτιάχτηκαν, επίσης, τραγούδια της Κατοχής, που έχουν 

καταγραφεί και έχουν εκδοθεί. Όπως φτιάχτηκαν τραγούδια σατιρικά για το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της 

Κατοχής –το πρώτο ήταν η έλλειψη της ελευθερίας– την πείνα, δηλαδή, που σε πολλά σημεία έφτασε σε επίπεδα 

πείνας του πολιορκημένου Μεσολογγίου. Υπάρχουν, λοιπόν, χαριτωμένα, σατιρικά δημοτικά, που φτιάχτηκαν στη 

Νάξο, στην Κάρπαθο, γενικά στα νησιά του Αιγαίου, που περάσαν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και ανακούφιζαν 

τον πόνο τους και τον καημό τους με σατιρικούς στίχους για την πείνα. Έχουν εκδοθεί ένα-δύο βιβλία, που 

περιέχουν τα τραγούδια των επόμενων από την Επανάσταση του ’21 εθνικών αγώνων. Είχαν εκδοθεί και τα 

δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες στα βουνά της Αλβανίας. 

Εδώ κάτι ακόμα να προσθέσω, που είναι εξαιρετικό και είναι και σπανιότατο: δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες 

πολεμιστές του ‘40 φτιάχθηκαν και από τους Αλβανούς, στην αλβανική γλώσσα και όχι σε δεκαπεντασύλλαβο, 

γιατί τα δημοτικά των Αλβανών και άλλων Βαλκανικών χωρών είναι οκτασύλλαβα και όχι δεκαπεντασύλλαβα. Οι 

Αλβανοί είχαν ξαναφτιάξει δημοτικά για να τιμήσουν τον αγώνα των Ελλήνων, πάλι στη δική τους γλώσσα, το 

1821. Υπάρχουν τραγούδια για το Μεσολόγγι, για τον Μπότσαρη, για τον Κανάρη, για την καταστροφή της Χίου. 

Είναι σπάνιο ένας λαός να τραγουδάει στη δική του γλώσσα, τα τραγούδια του διπλανού του, με τον οποίο μάλιστα 

δεν έχει ιδιαίτερα φιλική σχέση…

Νεογράφημα: Πώς νιώθετε τη σχέση του σημερινού Έλληνα με το δημοτικό τραγούδι; Εκτιμά και αντιλαμβάνεται 

την αξία του; 

Παντελής Μπουκάλας: Κάποιο κομμάτι του κόσμου την αντιλαμβάνεται, γιατί την έχει ζήσει· γιατί δεν μπορεί να 

νιώσει το πανηγύρι του και τον γάμο του, χωρίς να χορέψει δημοτικά τραγούδια. Μπορεί να αρχίσει με ζεϊμπέκικα, 

αλλά θα καταλήξει με δημοτικά. Ένα άλλο κομμάτι, οι νεότερες γενιές, προφανώς και βρίσκονται μακριά. Υπήρξε 

και ένα κακό που συνέβη εις βάρος των δημοτικών τραγουδιών: Η παρεμβολή της Χούντας, η οποία μαγάρισε το 

δημοτικό τραγούδι με κάποια ψευτοτράγουδα που έφτιαξε τότε, που υμνούσαν τους συνταγματάρχες. Και έτσι 

πολύς κόσμος, πάρα πολύς, ένιωσε μία αποστροφή προς το δημοτικό· την ίδια αποστροφή που ένιωσε και προς 

τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, επειδή και αυτός υπέστη καπήλευση από την Χούντα. Εκείνο που έχω δει γυρνώντας 

σε πολλά μέρη της Ελλάδας, εξαιτίας των βιβλίων που έχω βγάλει για το δημοτικό, είναι ότι υπάρχουν νέες γενιές 

που έχουν μάθει τα μουσικά όργανα στα μουσικά γυμνάσια και τα λύκεια και τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρουν 

να τραγουδάνε πια και να παίζουν όλο και πιο δύσκολα όργανα, όλο και πιο απωθημένα μέχρι και ασκομαντούρα!

Νεογράφημα: Πως το είπατε;

Παντελής Μπουκάλας: «Ασκομαντούρα», είναι χιώτικη, νησιώτικη λέξη. Βλέπω, λοιπόν τις νέες γενιές, τα νέα 

συγκροτήματα, τις νέες μουσικές παρέες, που βγάζουν δίσκους τραγουδώντας δημοτικά. Λίγο πειραγμένα, 

βεβαίως, μα δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Υπάρχουν οι Thrax Punks, που παίζουν θρακιώτικα, οι Villagers που 

παίζουν ηπειρώτικα, οι Χαΐνηδες που τραγουδάν κρητικά. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και εμφανίζονται όλο και 

νεότεροι. ∆εν ντρέπονται, έχει αποενοχοποιηθεί η σχέση με το δημοτικό τραγούδι, δεν θεωρείται κάτι το... 

«βλάχικο», όπως λέγανε, το απολίτιστο ή το μισοπολιτισμένο. Πρέπει να τα αγαπάμε χωρίς να τα υποτιμάμε.

Νεογράφημα: Πότε και πώς ξεκινήσατε την ενασχόληση σας με τα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Όταν γεννήθηκα! Το πρώτο μου γραπτό, όμως, για τα δημοτικά τραγούδια είναι του 

1992, δηλαδή πριν από τριάντα χρόνια. Όταν πάντως ξεκίνησα να γράφω αυτήν τη σειρά για το δημοτικό 

τραγούδι, δεν ήμουν καθόλου έτοιμος… ∆εν υποψιαζόμουνα ότι, όταν τελειώσει, θα είναι δέκα τόμοι τουλάχιστον. 

Κάθε φορά που το λέω τρομάζω, γιατί είναι ένας τεράστιος κόπος αλλά και μία τεράστια απόλαυση! Οπότε, όσο 

ζω, το συνεχίζω. Έχει τριάντα χρόνια τουλάχιστον αυτή η γραπτή σχέση, γιατί στο προφορικό επίπεδο υπήρχε 

σχέση και από πριν· έγινε γραπτή εδώ και τριάντα χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα έγραφα σε εφημερίδες και 

περιοδικά ή μιλούσα σε συνέδρια για το δημοτικό τραγούδι. Κάποια στιγμή αποφάσισα να τα βάλω κάτω. Ξεκίνησα 

για έναν-δύο τόμους και αυγατίσαμε στη διαδρομή. Φέτος θα βγει ένα δίτομο, μάλλον, έργο μου για τα δημοτικά 

τραγούδια, η διδακτορική μου διατριβή.

Νεογράφημα: Σε ποιο πανεπιστήμιο την κάνατε;

Παντελής Μπουκάλας: Στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Νεογράφημα: Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο δημοτικό τραγούδι;

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν μπορώ να πω ένα, θα πω δύο: «Το μοιρολόι της Τούρκισας», που ανέφερα και 

προηγουμένως, και το «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα», για τη δική του ασύλληπτη δύναμη· θα το έχετε ακούσει 

τραγουδημένο. Επειδή δεν είχε σωθεί η μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού, έχει τραγουδηθεί με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους· όλοι καλοί είναι! 

Νεογράφημα: Είστε ποιητής, ερευνητής, δημοσιογράφος, μεταφραστής. Αν, όμως, έπρεπε έναν μόνο τίτλο να 

βάλετε δίπλα στο όνομα σας ποια από όλες αυτές τις ιδιότητες θα επιλέγατε; 

Παντελής Μπουκάλας: Γραφιάς, που τα πιάνει όλα. Ή... αποτυχημένος οδοντίατρος! 

Νεογράφημα: Γιατί επιλέξατε την Οδοντιατρική; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν τη διάλεξα, με διάλεξε. Είχα περάσει στην Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης, αλλά 

κατέβηκα στην Αθήνα. Ήταν δύσκολο να μείνω και οικονομικά και ερωτικά.

Νεογράφημα: Τι σας οδήγησε στη γραφή; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν ξέρω. Στην τρίτη γυμνασίου έγραφα στιχάκια Μ’ άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω. Η 

γραφή ξεκινά από το διάβασμα. Εάν δεν διαβάσεις, δεν θα σου ‘ρθει η γραφή· εκτός και αν συναντήσεις τις 

Μούσες, όπως ο Ησίοδος στα βουνά, τότε που η Μούσα ήταν αγροδίαιτος. Ο Ησίοδος συνάντησε τις Μούσες 

βοσκώντας τα πρόβατα του στον Ελικώνα, ο Αισχύλος συνάντησε τον ∆ιόνυσο σε ένα αμπέλι έξω από την Αθηνά, 

αλλά αυτά, δυστυχώς, σταματήσανε!

 Αλέξης Αλεξίου: Λέω στα παιδιά πως όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, θέλουν και να παίξουν· πως όσοι αγαπούν 

το μπάσκετ και βλέπουν μια πορτοκαλί μπάλα, θέλουν να την πάρουν και να τη σουτάρουν στο καλάθι. Έτσι και 

όσοι αγαπούν το διάβασμα, θέλουν κάποια στιγμή να γράψουν κιόλας κάτι. 

Παντελής Μπουκάλας: Κι εγώ αγαπούσα το ποδόσφαιρο, αλλά τραυματίστηκα νωρίς και δεν μπόρεσα να 

συνεχίσω… Ξέρουμε πως πολλοί ποιητές γράφουν την ώρα που διαβάζουν ή λίγο μετά. Ο κατεξοχήν ποιητής που 

ξέρουμε ότι έγραφε καθώς διάβαζε, ήταν ο Καβάφης. Στον «Καισαρίωνα» βλέπουμε πως δημιουργεί τα ποιήματά 

του, συχνά ξεσκονίζοντας τον Πλούταρχο. Συμβαίνει και με άλλους ποιητές: Όταν βλέπεις τη σύλληψη ενός 

βαθύτατου νοήματος με πέντε λέξεις ή μιας όμορφης ιδέας, μπαίνεις στον πειρασμό, γίνεσαι μιμητής και καμία 

φορά γράφεις και καλό ποίημα. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουκάλα!

Παντελής Μπουκάλας: Εγώ σας ευχαριστώ! Έχω μεγάλη χαρά, κάθε φορά που μιλώ με παιδιά σε σχολεία.



Το μάθημα της Λογοτεχνίας στο τμήμα Β2 συνδέθηκε με την επέτειο των διακοσίων ετών από την έναρξη της 

ελληνικής Επανάστασης μέσω των ποιημάτων του Σολωμού και του Κάλβου, αλλά και μέσω των δημοτικών 

τραγουδιών. Μελετήσαμε το ύφος, την ποίηση, τον κόσμο τους και, για να ολοκληρώσουμε την προσέγγισή μας, 

καλέσαμε τον Παντελή Μπουκάλα σε μια διαδικτυακή συνέντευξη, που με ιδιαίτερη χαρά μάς έδωσε στις 14 

Απριλίου. Ο Παντελής Μπουκάλας, πέρα από αρθρογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή», βιβλιοκριτικός, 

μεταφραστής αρχαίων ελληνικών κειμένων, επιμελητής λογοτεχνικών εκδόσεων και σημαντικός ποιητής, είναι  

ενδελεχής ερευνητής και γνώστης των δημοτικών τραγουδιών. Έχει ήδη εκδώσει τρία πολυσέλιδα δοκίμια για 

το δημοτικό τραγούδι (Α΄  «Όταν το ρήμα γίνεται όνομα: Η “αγαπώ” και το σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των 

δημοτικών», Β΄ «Το αίμα της αγάπης: Ο πόθος και ο φόνος στη δημοτική ποίηση», Γ’ «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα: Το 

ταξίδι του φιλιού και ο έρωτας σαν υπερβολή») και αναμένονται πολλά ακόμη. 

Η συνέντευξη είναι η μεγαλύτερη σε έκταση που παραχωρήθηκε στο «Νεογράφημα», στα επτά χρόνια της 

κυκλοφορίας του, και επεκτάθηκε σε πολλά ακόμη θέματα, πέρα από τα δημοτικά τραγούδια του ’21. Κατά τη 

διάρκειά της γεννήθηκαν αυθόρμητες ερωτήσεις και δόθηκαν απρόσμενες απαντήσεις. Προσπαθήσαμε, 

απομαγνητοφωνώντας τη συνέντευξη, να μην της στερήσουμε την πολύτιμη προφορικότητά της. Μάθαμε από τη 

συνέντευξη και ταυτόχρονα την απολαύσαμε. Σας προσκαλούμε να την απολαύσετε κι εσείς!

Νεογράφημα: Καλησπέρα σας κύριε Μπουκάλα! Είμαστε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος 

της Λογοτεχνίας διδαχθήκαμε τα δημοτικά τραγούδια και τον κόσμο τους. Από το σχολικό βιβλίο μας είδαμε 

δύο δημοτικά με απόσταση περίπου χιλίων ετών το ένα από το άλλο: το ακριτικό «Ο θάνατος του ∆ιγενή» και το 

κλέφτικο «Του Βασίλη».

Παντελής Μπουκάλας: Να διακόψω, αν μου επιτρέπετε. Θυμάται κάποιο από τα παιδιά πώς τελειώνει το 

τραγούδι «Του Βασίλη» («Βασίλη κάτσε φρόνιμα να γίνεις νοικοκύρης» και αυτός λέει: «δεν θα κάτσω φρόνιμα 

να γίνω νοικοκύρης να γίνω σκλάβος των Τούρκων»); Μετά τι λέει;

Αθανασία Μπαλάση: Λέει: «… να γίνω σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και στο τέλος, τον 

καλωσορίζουν τα βουνά «καλώς το παλικάρι».

Παντελής Μπουκάλας: Μπράβο! Αυτό ήθελα να μάθω, γιατί έτσι είναι το αυθεντικό τραγούδι «να γίνω 

σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και εννοεί κοπέλι στους προκρίτους, δηλαδή στους Έλληνες, 

όμως το τραγούδι υπέστη πολύ νωρίς μια, ας την πούμε έτσι, «εθνικού τύπου» λογοκρισία. Το 1852 έγινε «να 

γίνω σκλάβος των Τούρκων» και πάλι «κοπέλι των Τούρκων». Αποσβέστηκαν, δηλαδή, οι πρόκριτοι, για να μην 

φαίνεται ότι ο κλέφτης είχε διπλό μέτωπο. Αυτή είναι μία μόνο από τις πολλές εκδοχές, δυστυχώς, που 

νόθευσαν τα τραγούδια μας. Κυρίως τα κλέφτικα είναι αυτά που υπέστησαν περισσότερο τις νοθεύσεις, γιατί 

είναι και τα πιο κρίσιμα.

Αλέξης Αλεξίου: Όταν ήμασταν εμείς στο Γυμνάσιο, νομίζαμε ότι το «Μαύρ’ είν’ η νύχτα στα βουνά» είναι 

γνήσιο κλέφτικο.

Παντελής Μπουκάλας: Όλες οι προηγούμενες γενιές, όπως και η δική μου, είχαμε μάθει ότι το «Μάνα σου 

λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω, / θα πάρω το τουφέκι μου να πα να γίνω κλέφτης» είναι αυθεντικό 

κλέφτικο. ∆εν είναι όμως αυθεντικό κλέφτικο. Ξέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός του. Είναι ο Παύλος Λάμπρος, 

ο πατέρας του Σπυρίδωνος Λάμπρου. Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν εξέδωσε ο Νικόλαος Πολίτης το 1914 τις 

«Εκλογές από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού», ο Καβάφης, που αγαπούσε ιδιαίτερα τα δημοτικά και είχε μια 

από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες με συλλογές δημοτικών, είχε παρουσιάσει την έκδοση του Πολίτη σε 

εφημερίδα της Αλεξάνδρειας με θαυμασμό. Η παρουσίαση ομολογούσε την έκπληξή του: «Εγώ που πίστευα τόσα 

χρόνια ότι είναι ακραιφνώς δημοτικό και ωραίο ποίημα, μαθαίνω τώρα από τον Νικόλαο Πολίτη ότι είναι 

δημιούργημα ενός συγκεκριμένου λόγιου, είναι δημιούργημα γραφείου, δηλαδή». Παραμένει, πάντως, καλό 

τραγούδι, καλό ποίημα μάλλον. Έχουν περάσει από το 1914 τόσα χρόνια, πάνω από αιώνας, και ακόμα 

εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αυθεντικό δημοτικό. Ο Πολίτης έκανε την εξής 

παρατήρηση: Ο λαϊκός τραγουδιστής, ο λαός δηλαδή, δεν ξέρει το ρήμα «δουλεύω» με την έννοια είμαι 

υπόδουλος. Στο τραγούδι «Μάνα σου λέω δεν μπορώ στους Τούρκους να δουλεύω», το «δουλεύω» έχει τη 

σημασία «είμαι σκλάβος». Ο λαός το «δουλεύω» το ξέρει μόνο με τη σημασία «εργάζομαι». Άρα το τραγούδι δεν 

μπορεί να είναι λαϊκό. Έχει κι άλλα στοιχεία με τα οποία αποδείκνυε ότι δεν ήταν λαϊκό δημιούργημα. Γενικά η 

γλώσσα του λογίου από τη λαϊκή γλώσσα είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.

Νεογράφημα: Πόσο ιστορικά είναι τα δημοτικά τραγούδια; Ποια είναι η σχέση του δημοτικού τραγουδιού με την 

Ιστορία; Είναι μια αξιόπιστη πηγή ή δεν μπορούμε να βασιστούμε σ’ αυτήν; 

Παντελής Μπουκάλας: Να μιλήσουμε για όλο το εύρος των δημοτικών, δηλαδή για μια χιλιετία, ή να 

αναφερθούμε συγκεκριμένα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης;

Νεογράφημα: Πιο συγκεκριμένα στα τραγούδια της Επανάστασης.

Παντελής Μπουκάλας: Περισσότερο από το να είναι πληροφορητές τα τραγούδια για συγκεκριμένες μάχες, 

είναι πληροφορητές για τη νοοτροπία των προγόνων μας, για τα αισθήματά τους, για τα ήθη τους· δηλαδή, 

μάρτυρες νοοτροπίας περισσότερο. Είναι όμως και μάρτυρες για τη γλώσσα του λαού, είναι και μάρτυρες για τη 

στάση που είχαν απέναντι στο θρησκευτικό φαινόμενο ή στην Εκκλησία. Αυτό, για παράδειγμα, για το οποίο και 

σήμερα παραπονούνται οι ιερείς της εκκλησίας, να μην μιλάμε στην ώρα της Λειτουργίας, το έχουν πει τα δημοτικά 

τραγούδια εδώ και δύο, τρεις ή και περισσότερους αιώνες, γιατί η συμπεριφορά μας ήταν ακριβώς η ίδια. ∆ηλαδή, 

πολύ συχνά μετατρέπουμε τη χριστιανική εκκλησία σε εκκλησία του ∆ήμου. Νομίζω ότι έτσι κερδίζει και η 

Εκκλησία, κερδίζουμε κι εμείς.

Να μείνουμε στα τραγούδια της Επανάστασης. Το τραγούδι για τον θάνατο του ∆ιάκου, για παράδειγμα, 

δημιουργήθηκε δύο ή τρεις ή τέσσερεις το πολύ μήνες μετά το μαρτυρικό θάνατο του ∆ιάκου και διασώζει 

χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες τις ξέρουμε και από άλλες πηγές, προφορικές και γραπτές, από συμπολεμιστές 

του ∆ιάκου που κατάφεραν να διασωθούν. Ξέρουμε ότι αυτό που αναφέρει το τραγούδι (ότι, όταν του έγινε η 

πρόταση να γίνει Τούρκος και να σωθεί και ν’ αποκτήσει και αξιώματα, ο ∆ιάκος έστριψε το μουστάκι του) είναι 

μία πληροφορία περισσότερο λυρική παρά ιστορική. Και όμως την επιβεβαιώνουν γραπτές πηγές, γιατί την έχουμε 

και σε πολλά άλλα δημοτικά τραγούδια: Το στρίψιμο του μουστακιού είναι εκδήλωση λεβεντιάς, όταν είναι 

πολιορκημένος ο πολεμιστής. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι ο πατέρας του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο Ανδρίτσος, 

όταν βρέθηκε σε μία περίσταση πολιορκημένος σε μοναστήρι από τους Τούρκους και του είπαν να παραδοθεί, 

έστριψε το μουστάκι του. Ακόμη και ο αριθμός των 18.000 που λέει ότι ήταν ο στρατός των Τούρκων, ήταν 

πράγματι 18.000 ή περίπου 18.000. ∆εν απομακρύνεται από την ιστορική αλήθεια το δημοτικό τραγούδι της 

Επανάστασης, γιατί δημιουργείται πολύ κοντά στο γεγονός και διασώζει τις κρισιμότερες πτυχές, τα κρισιμότερα 

σημεία. Αυτά που θέλει να διασώσει το τραγούδι είναι πάντα η λεβεντιά, η καρτερία με την οποία αποδέχεται τον 

θάνατό του ο θνήσκων πολεμιστής ή ο θρήνος της μάνας του, όπως στην περίπτωση του Οδυσσέα Ανδρούτσου, 

που έχουμε έναν θάνατο που ατιμάζει τον Ανδρούτσο. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Ανδρούτσος αναγνωρίστηκε 

ως εθνικός ήρωας το 1862. Το τραγούδι έχει ηρωίδα τη μάνα του. Η μάνα του λέει ότι «σε έφαγε η Βουλή και 

οι καλαμαράδες». Η μάνα του παρουσιάζεται όπως την πλάθει ο λαός. Ο λαός παίρνει το μέρος του Ανδρούτσου. 

Ας πούμε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη, για να πάμε και αλλού. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές του τραγουδιού 

του τέλους του Καραϊσκάκη. Το πληρέστερο είναι το ηρωϊκό τραγούδι, και ταυτόχρονα μοιρολόϊ, που έφτιαξε ο 

Μακρυγιάννης γι’ αυτόν. Και είναι χαρακτηριστικό –για να γυρίσουμε και στην ερώτηση αν το τραγούδι έχει μέσα 

του ιστορική πληροφορία– ότι όσα λέει ο Μακρυγιάννης ως αυτόπτης μάρτυρας και συμπολεμιστής στην κρίσιμη 

στιγμή του Καραϊσκάκη, όσα λέει στα Απομνημονεύματά του, τα επαναλαμβάνει έμμετρα στο τραγούδι που 

έφτιαξε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη. Για το πώς ξεκίνησε η μικρή αψιμαχία που ανάγκασε τον Καραϊσκάκη να 

σηκωθεί από το κρεβάτι. Κι όταν λέμε για κρεβάτι –ουσιαστικά, κατάχαμα θα ήταν– θα του είχαν απλώσει δύο ή 

τρία ρούχα για να ξαπλώσει· στον πόλεμο βρισκότανε… Όμως οι Τούρκοι τους περίμεναν και τους χτύπησαν. 

Ήρθαν ακόμη περισσότεροι Τούρκοι και η μικρή αψιμαχία έγινε μάχη. Αναγκάστηκε ο Καραϊσκάκης να σηκωθεί, 

να φωνάξει τον ιπποκόμο του να φέρει το άλογό του. Όλα αυτά τα περιγράφει, τα ιστορεί, ο Μακρυγιάννης στο 

τραγούδι του αυτό, ακριβώς όπως τα ιστορεί και στα Απομνημονεύματά του. Να στηριχτούμε μόνο στο τραγούδι 

για την επιστήμη της Ιστορίας, δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε και άλλες μαρτυρίες. Υπάρχει μία παραλλαγή του 

δημοτικού τραγουδιού (θεσσαλική παραλλαγή), που ρίχνει το φταίξιμο για τον σκοτωμό του Καραϊσκάκη στην 

ελληνική πλευρά –γιατί ακόμη δεν ξέρουμε ποιος σκότωσε τον Καραϊσκάκη. Η επίσημη ιστοριογραφία λέει ότι 

σκοτώθηκε από τους Τούρκους, όμως ήδη από εκείνη τη στιγμή έχουν σωθεί μαρτυρίες –πέρα από το τραγούδι 

που λέω– συμπολεμιστών του Καραϊσκάκη αλλά και του Κασομούλη κάποια λόγια, που αφήνουν το περιθώριο να 

σκεφτούμε ότι ο θάνατός του ίσως και να ήταν προϊόν παγίδας, σκευωρίας εις βάρος του. Σε λίγο καιρό 

κυκλοφορεί και ένα σχετικό βιβλίο μου για τον Καραϊσκάκη.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια θα ήταν ωφέλιμο να τροποποιηθούν με κάποιον τρόπο έτσι 

ώστε να είναι ευκολότερα προσεγγίσιμα στα παιδιά ή να εκμοντερνιστούν, ίσως, στον λόγο;

Παντελής Μπουκάλας: Όχι. Όσα τραγούδια επιζήσουν, θα επιζήσουν έτσι όπως είναι, έτσι όπως μας έχουν 

παραδοθεί. Τώρα, εμείς τα περισσότερα τραγούδια τα ξέρουμε γραπτά. ∆εν τα ξέρουμε τραγουδημένα και αυτό 

είναι ένα πρόβλημα, ότι για τα περισσότερα τραγούδια δεν έχει σωθεί η μουσική τους, γιατί κατέγραφαν τα λόγια 

μόνο. ∆εν κατέγραφαν τη μουσική, δεν ήξεραν να την καταγράψουν, δεν ήταν αυτό το αίτημα της εποχής. Το 

αίτημα της εποχής, έτσι όπως το έθεσε ο ίδιος ο ∆ιονύσιος Σολωμός στους γνώριμούς του (στους μαθητές του, 

στους αδερφούς Τυπάλδους, στον Λασκαράτο) ήταν το εξής: «Πηγαίνετε στον λαό και συγκεντρώστε ελληνικά 

τραγούδια πριν χαθούνε». Γιατί την είχε αυτή την αγωνία ο Σολωμός· έβλεπε ότι ο προφορικός πολιτισμός θα 

αρχίσει να χάνεται, να σβήνει. Είχε αρχίσει ήδη ο πολιτισμός της εγγραματοσύνης, δηλαδή, ο πολιτισμός του 

χαρτιού όχι της ακοής. Τη μουσική δεν μπορούσαν να την καταγράψουν. ∆εν ξέρανε τη σημειογραφία οι 

δάσκαλοι, οι λαογράφοι. Μπήκαμε στον 20ο αιώνα πια για να αρχίσει σε κάποια τραγούδια η καταγραφή τους, 

όταν είχαμε πλέον στη διάθεσή μας και τα μηχανικά μέσα.

Όχι, δεν χρειάζεται να τα εκμοντερνίσουμε, να τα “καθαρίσουμε” γλωσσικά, για παράδειγμα. Ο οποιοσδήποτε 

γλωσσικός καθαρισμός ήταν να γίνει, έγινε από την αρχή. Κάποιοι από τους συλλογείς δημοτικών τραγουδιών 

είχαν την άστοχη ιδέα να τα “καθαρίσουν” γλωσσικά. Να πετάξουν κάποιες τούρκικες ή αρβανίτικες λέξεις. Αυτή 

η νόθευση μάς δίνει λανθασμένες πληροφορίες για το πώς μιλούσαν οι πρόγονοί μας, για το ποιο ήταν το εύρος 

της γλώσσας τους, η ποικιλία της, η ικανότητά της να αντλεί ξένες λέξεις και να τις ιδιοποιείται. Κάθε γλώσσα που 

μπορεί να δανειστεί, είναι πολύ δυνατή γλώσσα. Η γλώσσα που δεν μπορεί να δανειστεί, είναι αδύναμη γλώσσα. 

Η ελληνική δανείζεται από την πρώτη στιγμή που υπήρξε, από την αρχαιότητα –και το παραδέχονταν και οι ίδιοι οι 

αρχαίοι. Ο Πλάτωνας έλεγε πως ό,τι δανειζόμαστε οι Έλληνες το κάνουμε καλύτερο. Μερικές φορές ναι, όχι 

πάντα.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια περιέχουν υψηλή ποίηση;

Παντελής Μπουκάλας: ∆ύσκολα θα λέγαμε ότι όλα τα δημοτικά τραγούδια είναι υψηλή ποίηση. Μην το 

παραβλέπουμε αυτό. Ακόμη και στο έργο του ίδιου ποιητή, του ίδιου μεγάλου ποιητή, θα βρούμε υποδεέστερα 

ποιήματα. Στη μεγάλη έκταση του Παλαμά, στη μεγάλη έκταση του Ρίτσου θα βρούμε και υποδεέστερα ποιήματα. 

Το αναγνωρίζουνε και οι ίδιοι οι ποιητές. Το ξέρουνε, αλλά χρειάζονται και τα υποδεέστερα για να προχωρήσουν 

παραπέρα. Η ποίηση υπάρχει και με τους λεγόμενους «ελάσσονες» ποιητές. ∆εν μπορεί να υπάρχει μόνο με τους 

μείζονες. Καμία γλώσσα δεν έφτιαξε μόνο μείζονες ποιητές και κανένας ποιητής δεν έφτιαξε μόνο μείζονα έργα. 

Βγάζουμε έξω μόνο τον Όμηρο, τον ∆άντη και τον Σαίξπηρ. Όλοι οι άλλοι έχουν και ατυχή ποιήματα ή στίχους 

ατυχείς. 

Αυτά τα δημοτικά τραγούδια που σώθηκαν, που ζούνε ακόμα –έστω μέσα από το χαρτί– πιστεύω ότι είναι και τα 

εντελέστερα, τα τελειότερα από τη λογοτεχνική σκοπιά, την ποιητική σκοπιά. Μην φοβόμαστε να αποκαλούμε τα 

δημοτικά τραγούδια «ποιήματα», γιατί περάσανε αρκετές γενιές που τα υποτιμούσαν, τα θεωρούσαν απλώς 

τραγούδια. Ως τραγούδια πλάστηκαν και μάλιστα με την τριπλή τους σημασία: δηλαδή, ήτανε λόγος, μέλος και 

χορός. Τα περισσότερα χορεύονταν. Αν εξαιρέσουμε τα μοιρολόγια και τα τραγούδια της ταύλας, όλα τα άλλα 

τραγούδια χορεύονταν και αυτό το επεσήμαναν οι περιηγητές ήδη από τους προεπαναστατικούς αιώνες: ότι οι 

Έλληνες φτιάχνουν τραγούδια για κάθε περίσταση και χορεύουν σε κάθε περίσταση. Και θλιμμένοι που ήταν 

–στην Τουρκοκρατία ζούσαν– εκμεταλλεύονταν κάθε περίσταση: μία γιορτή, έναν γάμο, μία βάπτιση, για να 

αναζητήσουν στο δημοτικό τραγούδι μία παρηγοριά. 

Ο λαϊκός τραγουδιστής είναι φιλοσοφημένος. Λέει ας πούμε: «Και τα τραγούδια λόγια είναι, ψάχνουν να 

βγάλουν το κακό, πάσχουν να βγάλουν το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει». Εδώ ο Καβάφης μας έχει πει: «Εις σε 

προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως, που κάπως ξέρεις από φάρμακα». Η παλαιότερη σχολή, η Σχολή του Θεόκριτου, 

του βουκολικού ποιητή, υποστηρίζει ότι η ποίηση είναι το απόλυτο φάρμακο. Όσο περνούν οι αιώνες, οι ποιητές 

γίνονται λιγότερο ενθουσιώδεις, λιγότερο σίγουροι για την αξία της ποίησης σαν γιατρικού. Αυτό που βλέπουμε 

από τον υψηλά στοχαστικό ποιητή, τον Καβάφη, ότι λίγο ξέρει η ποίηση και λίγο, και για λίγο, μπορεί να μας 

παρηγορήσει, ο λαϊκός ποιητής, με το ένστικτό του περισσότερο, το καταλαβαίνει: ότι το τραγούδι προσπαθεί, 

ψάχνει να βγάλει το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει. Παρ΄ όλα αυτά συνεχίζει να τραγουδάει, γιατί δεν έχει άλλον 

τρόπο. Τραγουδάει και τον καημό του και βλέπουμε από τις πολλές κατηγορίες την δημοτικών τραγουδιών ότι δεν 

υπάρχει καμία πτυχή του κοινωνικού βίου ή του προσωπικού ή του εθνικού βίου, που να μην έχει καλύψει οι λαϊκός 

τραγουδιστής, «η λαϊκή μούσα» όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε.

Νεογράφημα: Τα δημοτικά τραγούδια έχουν αίσθηση της έννοιας της πατρίδας;

Παντελής Μπουκάλας: Της έννοιας της πατρίδας... Αυτή θα την αναζητήσουμε βεβαίως στα ακριτικά τραγούδια 

καταρχάς και ύστερα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης αλλά και στα τραγούδια που συνεχίστηκαν 

να γράφονται μετά την Επανάσταση. Τη λέξη «πατρίδα» δεν θα τη συναντήσουμε στα ακριτικά. Θα συναντήσουμε 

τον πόλεμο του Ακρίτα εναντίον των Σαρακηνών. Είναι οι προσωπικές παλικαριές περισσότερο. Ο ∆ιγενής όμως 

έχει ένα χαρακτηριστικό σπάνιο. Είναι γιος Σαρακινού, ο οποίος είναι ο εχθρός μας, και Βυζαντινής πριγκιποπούλας. 

Αυτό είναι ένα εξαιρετικό γνώρισμα, πώς ο λαϊκός τραγουδιστής αποφασίζει να πλάσει τον κατεξοχήν ήρωά του. 

Ο ∆ιγενής είναι σύνοψη. Συνοψίζει τον Αχιλλέα ή τον Λεωνίδα και τον Μέγα Αλέξανδρο· και όμως έχει 

γνωρίσματα διγενούς ήρωα. Είναι μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη του λαϊκού τραγουδιστή. Τα ακριτικά 

ξέρουμε ότι είναι τα πρώτα δημοτικά τραγούδια, τα οποία δεν ήταν του γούστου ούτε της Εκκλησίας στο Βυζάντιο 

ούτε της κρατικής εξουσίας. ∆εν τα άρεζαν για πολλούς λόγους. Ο ένας εκ των οποίων είναι ότι τα τραγουδούσαν 

οι ραψωδοί που γυρνούσαν από πόρτα σε πόρτα για να επιβιώσουν. Μιας μορφής επαιτεία ήτανε, αλλά επαιτεία με 

αξιοπρέπεια. ∆εν ήθελαν να πάρουνε ψωμί χωρίς να δώσουνε και εκείνοι κάτι. Αυτό που δίνανε ήτανε το τραγούδι 

τους. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά στην ύπαρξη δημοτικών τραγουδιών και στη χρήση τους, στην κοινωνική τους 

χρήση, από τον επίσκοπο Αρέθα, ο οποίος αναφέρεται σε Παφλαγόνες τραγουδιστές που γυρνάνε στους δρόμους 

–όχι ζητιανεύοντας, αλλά δίνοντας το τραγούδι τους– για να πάρουν έναν οβολό ή ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή η 

μορφή διάδοσης των τραγουδιών συνεχίστηκε μέχρι και τα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τον 

Κολοκοτρώνη, ο οποίος στα Απομνημονεύματά του («∆ιήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής») λέει ότι «τα 

τραγούδια τα φτιάχνουν οι στραβοί, οι τυφλοί δηλαδή, με τις λύρες». Η παράδοση των τυφλών ραψωδών ή των 

τυφλών αοιδών πάει στον Όμηρο, που και αυτός ήταν τυφλός. Ξέρουμε ότι τυφλοί αοιδοί και ραψωδοί υπήρχαν και 

στα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τους περιηγητές και από ιστορικούς. Αλλά υπήρχαν και στις διπλανές 

μας χώρες· για παράδειγμα στην τωρινή Σερβία, που έχει μελετηθεί η δημοτική της ποίηση αρκετά πριν από τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νεογράφημα: Ποια είναι η θέση που παίρνουν τα δημοτικά τραγούδια σε διάφορες αστοχίες και λάθη των 

επαναστατημένων Ελλήνων; Υπάρχει αντικειμενικότητα στα τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Αναφέρθηκα ήδη στο δημοτικό που έχει θέμα του τη μάνα του Ανδρούτσου· που κατηγορεί 

τη Βουλή και τους καλαμαράδες (έτσι τους λέγαν τους πολιτικούς) που πήραν στο λαιμό τους τον γιο της και μάλιστα 

με εκτελεστικό όργανο το πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου, τον Γιάννη Γκούρα, ο οποίος σκοτώθηκε και αυτός στην 

πολιορκία της Ακρόπολης από ένα βόλι που τον χτύπησε στο κεφάλι. Μην περιμένουμε από τα τραγούδια να 

ασκήσουν κριτική την ώρα της επαναστατικής δράσης. Και όμως: έτσι όπως καταγράφουν τα αισθήματα της στιγμής 

(όχι ιδέες, αισθήματα συνθέτουν), μας δίνουν κάποια μαθήματα. Τα τραγούδια τα δημοτικά, αναγνωρίζουν την 

παλικαριά του αντιπάλου. ∆εν είναι μικρό γεγονός αυτό, είναι σπουδαίο γεγονός. Βλέπουν το λάθος στην 

περίπτωση του Ανδρούτσου, αφήνουν την πιθανότητα, τον υπαινιγμό ότι κάτι δεν πήγε καλά με τον θάνατο του 

Καραϊσκάκη. 

Ένα από τα συγκινητικότερα, για εμένα, τραγούδια είναι το «Μοιρολόι της Τούρκισσας», που πλάστηκε πολύ λίγο 

μετά την άλωση της Τριπολιτσάς για την οποία κάποια στιγμή, σε κάποια γενιά, θα αποφασίσουμε να τη δούμε λίγο 

ειλικρινέστερα και να πούμε ότι η σφαγή που υπήρξε, ήταν λίγο μεγαλύτερη από αυτήν που είναι ανεκτή. ∆εν ξέρω 

σε ποια τάξη του γυμνασίου ή του λυκείου θα το κάνετε, η Επανάσταση μετά την άλωση της Τριπολιτσάς βρέθηκε σε 

εξαιρετικά δύσκολη θέση διεθνώς –στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, όπως λέμε σήμερα– γιατί είπαν οι Ευρωπαίοι ότι 

αυτοί (εμείς, δηλαδή, οι Έλληνες) είναι κατσαπλιάδες που σφάζουν. Και αναγκάστηκε η τότε Κυβέρνηση να 

δημοσιεύσει σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού, κυρίως του Λονδίνου, μια τεράστια, ολοσέλιδη ας πούμε, επί 

πληρωμή καταχώρηση, όπου εξηγούσαμε ως ελληνική Επανάσταση ότι έπειτα από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς 

υπήρχε μια συσσωρευμένη οργή, ένας άγριος θυμός, ο οποίος ήτανε των αδυνάτων αδύνατο να συγκρατηθεί. 

Ξέρουμε ότι μέσα στην Τρίπολη ο Κολοκοτρώνης και άλλα παλικάρια του προσπάθησαν να συγκρατήσουν την 

ανελέητη σφαγή, γιατί, εκτός όλων των άλλων, ο Κολοκοτρώνης είχε κλείσει συμφωνίες μπέσας με Αρβανίτες  και  

Εβραίους που ζούσαν μέσα στην Τρίπολη. «Μπέσα» σημαίνει προσωπική δέσμευση, που ήταν αυστηρότερη από δέκα 

χιλιάδες γραμμένα κείμενα. Η λέξη «μπέσα» είναι αρβανίτικη, αλλά επικράτησε και στα ελληνικά· είναι απολύτως 

ελληνική πια. Έκανε τις προσπάθειες αυτές στο όνομα της προσωπικής του λεβεντιάς ο Κολοκοτρώνης, καθώς είχε 

εξαιρετικές σχέσεις με Αρβανίτες, είχε συμπολεμήσει με Αρβανίτες, με αυτούς που λέμε «Τουρκαλβανούς», όχι 

τους χριστιανούς Αρβανίτες. 

∆εν είχαν εξισλαμιστεί όλοι οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί που έμειναν χριστιανοί, και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι, 

ήταν αυτοί που συμπολέμησαν με τους Έλληνες, γιατί έτσι κατανοούσαν την Επανάσταση: οι χριστιανοί εναντίον των 

μουσουλμάνων. Επί τέσσερεις αιώνες ή πέντε ή πεντέμισι ο χωρισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν γινόταν 

με βάση τα έθνη (από εδώ οι Τούρκοι, από κει οι Βούλγαροι, οι Έλληνες, οι Αλβανοί)· γινότανε με βάση τη θρησκεία 

(από δω οι μουσουλμάνοι –που δεν είναι μόνο Τούρκοι, μπορεί να είναι και Άραβες μπορεί να είναι και Σαρακηνοί 

μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο– και από κείνη την πλευρά οι χριστιανοί, που οι περισσότεροι στα Βαλκάνια είναι 

χριστιανοί ορθόδοξοι). 

Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, που έλεγα πριν («Της Τούρκισσας») είναι το μοιρολόι της μάνας· το φτιάχνει η Ελληνίδα 

ή ο Έλληνας. Είναι πιθανότερο να το φτιάχνει Ελληνίδα, γιατί η συμμετοχή των Ελληνίδων στη δημιουργία των 

δημοτικών τραγουδιών είναι, περίπου αποδεδειγμένα, πάνω από πενήντα τοις εκατό. Ο Κυριακίδης, που είναι και από 

τα βόρεια μέρη, έλεγε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα ότι «το δημοτικό είναι το βασίλειο της γυναίκας», γιατί η 

γυναίκα θα μοιρολογήσει, η γυναίκα θα νανουρίσει το μωρό, η γυναίκα θα αποχαιρετήσει αυτόν (τον άντρα της) που 

φεύγει για την ξενιτιά. Άρα λοιπόν η γυναίκα έχει τεράστια συμμετοχή στο τραγούδι. Στο συγκεκριμένο, η Ελληνίδα 

δίνει τη φωνή της και το κλάμα της στην Τούρκισσα μάνα, για να μοιρολογήσει τον γιο της που σκοτώνεται. Πρέπει 

να πω εδώ το εξής. Η Ελληνίδα μάνα εκείνης της εποχής (και όποιος Έλληνας ή Ελληνίδα του 19ου αιώνα, όταν 

φτιάχνονταν τα τραγούδια) δεν μπορούσε, φυσικά, να έχει διαβάσει τους «Πέρσες» του Αισχύλου ούτε τις 

«Τρωάδες» του Ευριπίδη ή την «Εκάβη», για να πάρει ένα παράδειγμα ότι τον ξένο πόνο τον συμμεριζόμαστε. Ναι, 

είμαστε οι νικητές, αλλά δεν αλαζονευόμαστε. Σεβόμαστε και τον ξένο πόνο, ας είναι και ο πόνος του εθνικού μας 

αντιπάλου (του Πέρση στην αρχαιότητα, του Τούρκου στους νεότερους αιώνες). Τον πόνο τον συμμεριζόμαστε, ιδίως 

όταν είναι ο πόνος της μάνας για το παιδί της. Το τραγούδι αυτό δείχνει τη μάνα να έχει τα ίδια αισθήματα για το 

παιδί της, την ίδια συμπόνια με την Ελληνίδα, όχι επειδή μιμείται την αρχαιότητα, αλλά επειδή εξ αρχής νιώθει έτσι 

–και αυτό για εμένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. 

Στο δημοτικό τραγούδι «Του ∆ιάκου» –παρότι η Αλαμάνα είναι στο σημείο περίπου όπου βρίσκονταν οι 

Θερμοπύλες και παρότι ο ∆ιάκος πολεμάει και πεθαίνει, έχοντας να αντιμετωπίσει έναν τεράστιο στρατό, όπως ο 

Λεωνίδας– δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε στις Θερμοπύλες ούτε στον Λεωνίδα. Ο συσχετισμός του ∆ιάκου με 

τον Λεωνίδα και της Αλαμάνας με τις Θερμοπύλες αρχίζει να γίνεται από τους ιστορικούς. Πρώτος είναι ο 

Σπυρίδων Τρικούπης, που κάνει αυτή τη συσχέτιση και η οποία σταδιακά επιβάλλεται. Την παίρνει από εκείνον ο 

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης στο ποιητικό δράμα «Θανάσης ∆ιάκος» και την απαθανατίζει.

Νεογράφημα: Αναφέρατε ότι το δημοτικό τραγούδι μάς διδάσκει. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν αφήνει κάποιο 

ηθικό δίδαγμα.

Παντελής Μπουκάλας: Αν κατάλαβα καλά, ρωτάτε αν στα δημοτικά τραγούδια υπάρχει ηθικό δίδαγμα στο τέλος. 

Το ηθικό δίδαγμα συνήθως το βάζουμε στο τέλος της έκθεσης. Τουλάχιστον στις δικές μου δεκαετίες έτσι μας 

έλεγαν. Όχι, το δημοτικό τραγούδι δεν επιδιώκει να διδάξει. ∆εν θέλει να πει «θα κάνεις ετούτο, θα πεθάνεις για 

την πατρίδα κ.τ.ό.». Εξυμνώντας τον ήρωα, εξυμνώντας τον πολεμιστή, σου δείχνει τον δρόμο από μόνο του· δεν σου 

λέει τι να κάνεις, δεν είναι οδηγός ζωής. Είναι υμνητής ζωής, υμνητής καρτερίας, υμνητής λεβεντιάς ή επικριτής της 

δειλίας, χωρίς να σου λέει τι θα κάνεις. ∆εν σου λέει το δημοτικό τραγούδια, για παράδειγμα, «εάν θα αγαπήσεις 

ή δεν θα αγαπήσεις Φράγκο, Εβραίο, Βούλγαρο ή Βουλγαροπούλα ή Τουρκοπούλα». Ιστορεί με τα λόγια του, με τη 

μουσική του· ιστορεί όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν στον βίο, όπως εκτυλίχτηκαν μέσα σε πέντε αιώνες. Η 

πλειονότητα των τραγουδιών δείχνει ηρωίδες που αρνούνται τον γάμο αυτής της εκδοχής, τον διεθνικό, αλλά 

υπάρχουν και τραγούδια που μας δείχνουν καθαρά τον έρωτα για έναν αλλοεθνή ή αλλόθρησκο και δεν τον 

καταδικάζουν. ∆εν έχουν αυτή τη λογική του κατηχητή ή του δασκάλου, που θέλουν να σου πουν τι θα κάνεις στη ζωή

· δεν το κάνουν αυτό. Ο ακροατής τους αποσπά το νόημα ή το ηθικό δίδαγμα μόνος του, αν έχει την όρεξη. ∆εν δίνει 

μασημένη τροφή το δημοτικό τραγούδι. 

Νεογράφημα: Πώς παρουσιάζουν τα δημοτικά τραγούδια τους Τούρκους;

Παντελής Μπουκάλας: Το είπα και πριν. ∆εν παραλείπουν να τιμήσουν τη λεβεντιά τους, όταν υπάρχει λεβεντιά, 

όπως δεν παραλείπουν να δείξουν λεπτομερώς τη βαρβαρότητα ή την πονηρία ή την προδοσία, όπου υπάρχει. Την 

προδοσία την απαθανατίζουν, ειδικά στα κλέφτικα, όταν ο προδότης του καπετάνιου είναι κάποιος κουμπάρος του, 

ομοεθνής και ομόθρησκος. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Το τραγούδι δεν θέλει να λογοκρίνει τίποτα από 

αυτά που βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του ο τραγουδιστής. Αυτά που επιλέγει να τραγουδήσει ο 

ανώνυμος τραγουδιστής είναι η λεβεντιά και ο μαρτυρικός θάνατος. Η λεβεντιά την ώρα της μάχης. ∆εν τον 

ενδιαφέρει τόσο να δείξει τον εχθρό, όσο να δείξει τον δικό του ήρωα μέσα από τη σύγκρουση: πως, και ψυχικά και 

ηθικά, είναι νικητής ο ήρωάς του, ακόμη και αν ηττάται. Τη λέξη «ελευθερία» επίσης δεν θα τη συναντήσουμε συχνά 

στα τραγούδια. Θα τη συναντήσουμε σε άλλου είδους δημοτικά. Για παράδειγμα, αυτά που έφτιαχνε ο Τσοπανάκος, 

που ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής, Πελοποννήσιος, από την ∆ημητσάνα. Τσοπανάκος ήταν το ψευδώνυμό του, το 

παρατσούκλι του. Υπάρχει ένα πουλί που λέγεται «τσοπανάκος», που τραγουδάει γλυκά και τον είχαν ονομάσει και 

αυτόν Τσοπανάκο. Αυτός ήταν με τα παλικάρια του Νικηταρά στη διάρκεια της Επανάστασης. Είχε βγάλει μερικές 

τάξεις σχολείου, οπότε ήξερε και λίγα για τους αρχαίους Έλληνες· και αυτά τα λίγα που ήξερε, τα είχε βάλει στα 

τραγούδια του, τα οποία τα έλεγε στα παλικάρια στο βουνό. Τα παλικάρια τον προστάτευαν γιατί ήταν πολύ 

αδύνατος, ήταν σκυφτός, ήταν καμπούρης, η υγεία του ήταν πάντα πολύ τραυματισμένη. Τα τραγούδια του τα 

τραγουδάγανε ακόμα και αν δεν καταλαβαίνανε ποιος είναι ο Θεμιστοκλής. Ο Τσοπανάκος πέθανε το 1825, 

δηλαδή δεν την πρόλαβε την ελευθερία.

Νεογράφημα: Συνέβαλαν τα δημοτικά τραγούδια στον φιλελληνισμό;

Παντελής Μπουκάλας: Συνέβαλαν πολύ! Θα πω το εξής σημαντικό: Η πρώτη έκδοση δημοτικών τραγουδιών έγινε 

έξω από την Ελλάδα το 1824-1825, όταν ο νεοελληνιστής Κλωντ Φωριέλ (Claude Fauriel) εξέδωσε στο Παρίσι τα 

τραγούδια που είχε συγκεντρώσει μέχρι τότε. Αρκετά από αυτά του τα είχε δώσει ο Αδαμάντιος Κοραής και τον 

ευχαριστεί στον πρόλογό του. Ήταν τότε ο Κοραής γιατρός στο Παρίσι, (λόγιος, διαφωτιστής, «∆άσκαλος του 

Γένους», όπως λέμε), ο οποίος –παρόλο που δεν αγαπούσε τα δημοτικά τραγούδια– τα συγκέντρωνε. Συγκεκριμένα, 

τα συγκέντρωναν φίλοι του και αυτός τα προωθούσε. Για αυτό αρκετά από αυτά ο Κοραής τα είχε δώσει στον 

Φωριέλ. Η έκδοση αυτή έγινε στο Παρίσι, σε μια εποχή που, εξαιτίας των εμφυλίων πολέμων των Ελλήνων, οι 

φιλέλληνες είχαν αρχίσει να αποστασιοποιούνται και να κάνουν αρνητικές σκέψεις για εμάς, για τους νεότερους 

Έλληνες. Χάρις και στα εκτενέστατα προλεγόμενα του Φωριέλ –ο οποίος, παρεμπιπτόντως, δεν ήρθε ποτέ στην 

Ελλάδα, δεν τα είχε συγκεντρώσει ο ίδιος με αυτοψία εδώ αυτά τα τραγούδια– είπε προς τους λογίους της Ευρώπης, 

και μάλιστα με επιθετικό τόνο: «∆είτε, αυτός ο λαός ξέρει να δημιουργεί τόσο σπουδαία ποίηση! Άρα για να 

δημιουργεί μια τόσο σπουδαία ποίηση, δεν είναι τόσο παρακατιανός, όσο εσείς νομίζετε». Μέχρι τότε οι 

περισσότεροι Ευρωπαίοι λόγιοι πίστευαν ότι οι Νεοέλληνες στέκονται πολύ πιο χαμηλά από τους προγόνους τους 

και είναι περίπου βάρβαροι. «Αν φτιάχνει αυτός ο λαός τέτοια ποίηση, αξίζει να τον βοηθήσετε να κατακτήσει την 

ελευθερία του όχι μόνο εν ονόματι των αρχαίων προγόνων του, αλλά και για τη δική του αξία, την τωρινή αξία!». Το 

είδαν αυτό πολλοί λόγιοι και τα τραγούδια μεταφράστηκαν αμέσως σε τέσσερεις-πέντε κρίσιμες ευρωπαϊκές 

γλώσσες. Στα Γερμανικά, ορισμένα κλέφτικα τα μετέφρασε ο Γκαίτε και άλλα ο Βίλχελμ Μύλλερ (ένας ενθουσιώδης 

φιλέλληνας, σπουδαίος ποιητής, Γερμανός που δυστυχώς πέθανε μικρός στην ηλικία των τριάντα περίπου). 

Μεταφράστηκαν επίσης στα Αγγλικά, στα Ιταλικά, στα Ρωσικά και αναζωπύρωσαν το φιλελληνικό κίνημα. Είδαμε, 

μετά την έκδοση των δημοτικών τραγουδιών, ότι οι όμιλοι των φιλελλήνων άρχισαν να δραστηριοποιούνται πάλι, 

να ξαναφτιάχνουν βάζα με ελληνικές παραστάσεις (για παράδειγμα, με μια νησιώτισσα πάνω), να γίνονται έρανοι. 

Οι ζωγράφοι κινητοποιούνται πάλι. Η γνώμη μου είναι ότι ήταν αρκετά σημαντική η έκδοση αυτή· μαζί με την Έξοδο 

του Μεσολογγίου, που πράγματι έπεισε τους Ευρωπαίους ότι ως λαός αξίζουμε την ελευθερία μας. Αυτά τα δύο 

γεγονότα λειτούργησαν καθοριστικά για την κατάκτηση της ελευθερίας μας και τη δημιουργία του νεοελληνικού 

κράτους. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η συμβολή της έκδοσης των δημοτικών τραγουδιών και την έχουν ήδη 

επισημάνει από παλιά. 

Νεογράφημα: Οι πρωταγωνιστές του 1821 συνέθεταν οι ίδιοι τα δημοτικά τραγούδια; Κατά πόσο ευσταθεί αυτό και 

πώς συνυπάρχει ο ρόλος του πολεμιστή με αυτόν του ποιητή;

Παντελής Μπουκάλας: Χάρις στον Βλαχογιάννη έχουν σωθεί τέσσερα-πέντε δημοτικά τραγούδια που είχε 

φτιάξει ο Μακρυγιάννης. Ξέρουμε επίσης ότι ο Κολοκοτρώνης είχε φτιάξει ένα, επειδή το χρειάστηκε σε μια 

συγκεκριμένη περίσταση, για να εμψυχώσει τα παλικάρια του. Προεπαναστατική περίοδος, ψηλά στα βουνά της 

Πελοποννήσου, Πάσχα, και περνάει το τουρκικό στράτευμα των δύο χιλιάδων στρατιωτών και σέρνει πολλούς 

αιχμαλώτους Έλληνες. Έχει διασωθεί η αφήγηση του ίδιου του Κολοκοτρώνη, ο οποίος παρότρυνε τα παλικάρια 

του πρώτα σε πεζό λόγο και έπειτα έφτιαξε και τραγούδι. Αυτό που έκανε ήταν να πάρει ένα παλαιότερο τραγούδι 

και να το προσαρμόσει στην περίσταση: «Καλά τρώμε και πίνουμε και σιγοτραγουδάμε δεν κάνουμε και ένα καλό 

για την ψυχή μας»; Πράγματι ήταν αποτελεσματική η ομιλία του και το τραγούδι του και σε αυτό συνέβαλε και το 

γεγονός ότι ήταν Πάσχα. Τέλος επιτέθηκαν στους Τούρκους, παρότι ήταν μόλις ογδόντα, και κατάφεραν να 

ελευθερώσουν τους αιχμαλώτους Έλληνες, με μόνο ένα θύμα από την πλευρά των Ελλήνων, συγκεκριμένα έναν 

ξάδελφο του Κολοκοτρώνη. Αυτό ήταν το μοναδικό που χρειάστηκε να φτιάξει ο Κολοκοτρώνης και πράγματι ήταν 

αποτελεσματικό. ∆εν είναι πολλοί οι καπεταναίοι που φτιάχνουν δημοτικά τραγούδια. Κάποιος ακόμα που 

γνωρίζουμε, είναι ο Θεοδωράκης Γρίβας και μάλιστα είναι και ο μόνος που ξέρουμε ότι το κατέγραψε κάποια 

στιγμή, όταν πια ελευθερωθήκαμε. Έτσι πήγε και το έδωσε σε έναν γερμανό καθηγητή στο πανεπιστήμιο Αθηνών, 

γύρω στο 1840-1850, που με τη σειρά του το έδωσε στο γαμπρό του, τον Πάσοβ, ο οποίος το εξέδωσε το 

1860. Ήταν μια αρκετά μεγάλη ανθολογία, γιατί συνάθροισε όλα τα προηγούμενα τραγούδια μαζί με αυτά που 

του έδωσε ο πεθερός του. Με αυτή την έκδοση του Πάσοβ άρχισαν οι έλληνες λόγιοι να σκέφτονται λίγο πιο 

σοβαρά τι σημαίνει δημοτικό τραγούδι.

Νεογράφημα: Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι υπάρχουν τόσο λίγα επίθετα στα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Γενικά η γλώσσα των δημοτικών τραγουδιών είναι η απλούστερη δυνατή. Είναι επινοητική. 

Επινοεί λέξεις, ρήματα, επίθετα, όταν τα χρειάζεται, κυρίως στα μοιρολόγια και στα ερωτικά. Η οικονομία και η 

λιτότητα είναι το κύριο γνώρισμά της. Το ότι κάνει πολύ μικρή χρήση των επιθέτων έχει παρατηρηθεί από έναν 

από τους σπουδαιότερους μελετητές του δημοτικού τραγουδιού, τον Γιάννη Αποστολάκη. Ήταν λόγιος του 

Μεσοπολέμου και ξάδελφος του Νικολάου Πολίτη.

Αλέξης Αλεξίου: Ήταν και καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ένας από τους ιδρυτές του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το1926.

Παντελής Μπουκάλας: Έλεγαν πως ήταν λίγο δύστροπος, εκτιμούσε μόνο την ποίηση του Σολωμού και τα 

δημοτικά τραγούδια· τίποτε άλλο! Ούτε τον Παλαμά τον θεωρούσε σοβαρό ποιητή, αξιόλογο, ούτε τον Καβάφη. 

Ήταν αρκετά της υπερβολής ως προς αυτό. Έχει παρατηρηθεί ότι τα δημοτικά τραγούδια οδηγούν την αφήγησή 

τους με όχημα το ρήμα. Στο ρήμα και το όνομα, σε αυτά τα δύο εστιάζουν· τα επιρρήματα και τα επίθετα 

πλεονάζουν. Ο λαϊκός τραγουδιστής κάνει πράξη αυτό που έλεγε ο Εμπειρίκος σε ένα ποίημά του, για τα επίθετα: 

«θετά παιδιά της μορφώσεως και του διακοσμημένου ψεύδους»· δηλαδή στολίδια της ψευτιάς. Πράγματι, όταν 

μας ζητάνε στις εκθέσεις να προσθέσουμε πολλά φιλολογικά στοιχεία και αρχίζουμε και βάζουμε πολλά επίθετα 

για να μεγαλώσει η έκθεση, τότε αρχίζουμε και ψευτίζουμε.

Νεογράφημα: Πώς συνεχίζεται το ιστορικό δημοτικό τραγούδι μετά την Επανάσταση; 

Παντελής Μπουκάλας: Με την Επανάσταση δεν ελευθερώθηκε όλη η πατρίδα· το ξέρουμε. Μείνανε πολλά 

τμήματά της υπό τον τουρκικό ζυγό. Σε κάποια από τα μέρη αυτά, σχεδόν σε όλα τα μέρη αυτά, το δημοτικό 

τραγούδι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνεχίστηκε. Βλέπουμε στην Ήπειρο το παράπονο του δημοτικού 

τραγουδιού, που η Ήπειρος δεν συμπεριελήφθη στην ελεύθερη Ελλάδα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις στην Κρήτη 

που συνεχίζεται η παραγωγή δημοτικών τραγουδιών. Είναι τα λεγόμενα «ηρωικά άσματα», τα οποία ιστορούν τις 

αλλεπάλληλες επαναστάσεις, εξεγέρσεις του κρητικού πληθυσμού εναντίον των κατακτητών τους. Σιγά σιγά στην 

Κρήτη αρχίζει να εμφανίζεται ο επώνυμος τραγουδιστής. Τα κρητικά τραγούδια –που λέγονται και «ρίμες»– είναι 

εκτενέστατα, δεν είναι σύντομα, όπως είναι τα περισσότερα κλέφτικα. Άρα, εκεί αρχίζουμε να υποθέτουμε πως 

υπάρχει κάποιος προσωπικός τραγουδιστής, ποιητής, δημιουργός, στιχουργός, όπως και τον πούμε, ο οποίος 

χρησιμοποιεί πια και χαρτί, δηλαδή γράφει κιόλας. Γιατί δεν είναι εύκολο να φτιάξεις τριακόσιους στίχους χωρίς 

χαρτί, σε μία εποχή που ο προφορικός πολιτισμός αρχίζει πια να υποχωρεί. Και στον εικοστό αιώνα υπάρχουν 

δημοτικά. Καταρχάς τα λεγόμενα «ληστρικά» τραγούδια, που εξυμνούσαν παλικαριές των ληστών. Οι ληστές τι ήταν; 

Κάποιοι από τους προηγούμενους αρματολούς και τους κλέφτες, τους πολεμιστές του ‘21, που δεν βρήκαν τρόπο 

να βιοποριστούν (ίσως διότι δεν τους έδωσαν τους αγρούς που τους είχαν υποσχεθεί, για να τους καλλιεργήσουν). 

Θα έχετε ακούσει του Νταβέλη ή την Μαρία την Πενταγιώτισσα. Το «και στης Μαρίας την ποδιά σφάζονται 

παλικάρια» είναι ληστρικό τραγούδι. Η Μαρία Πενταγιώτισσα ήταν η πρώτη Ελληνίδα που τόλμησε να μπει στην 

Εκκλησία χωρίς μαντίλα. Καταλαβαίνετε πώς την αντιμετωπίσανε στη γενιά της…

Νεογράφημα: Στις ισλαμικές χώρες δεν έχει γίνει ακόμα αυτό.

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν έχει γίνει ακόμα, ναι, γιατί ο Ισλαμισμός έχει πέντε αιώνες καθυστέρηση από τον 

Χριστιανισμό.

Νεογράφημα: Και στις σλαβικές…

Παντελής Μπουκάλας: Και στις σλαβικές, ναι. Και στα χωριά μας επίσης. Τα ληστρικά τραγούδια, λοιπόν, 

βασίστηκαν στα παλαιότερα κλέφτικα και προσάρμοσαν τα ονόματα, τις πράξεις, τα επεισόδια, τον ήρωα. 

Φτιάχτηκαν, επίσης, κάποια για τον θάνατο του Παύλου Μελά. Φτιάχτηκαν κάποια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 

και, κυρίως, με τη Μικρασιατική Καταστροφή, που ήταν κυρίως μοιρολόγια Μανιάτικα. Την εποχή που όλος ο 

υπόλοιπος λαός πίστευε στον Βενιζέλο σαν θεό, οι Μανιάτισσες κλαίγαν τα παλικάρια τους και καταριόταν τον 

Βενιζέλο, γιατί χάναν τα παιδιά τους στον πόλεμο. Το αίσθημα της μάνας δεν λογοκρίνεται εύκολα. Στη διάρκεια 

της γερμανικής Κατοχής, έχουμε μία αναζωπύρωση του δημοτικού τραγουδιού στα βουνά. Ο βίος των εξεγερμένων 

εναντίον των Γερμανών έχει την παραλληλία του με τον βίο των κλεφτών και, εκτός από τα καινούργια τραγούδια 

που φτιάχνονται, ξανατραγουδιούνται τα παλιά κλέφτικα. Φτιάχτηκαν, επίσης, τραγούδια της Κατοχής, που έχουν 

καταγραφεί και έχουν εκδοθεί. Όπως φτιάχτηκαν τραγούδια σατιρικά για το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της 

Κατοχής –το πρώτο ήταν η έλλειψη της ελευθερίας– την πείνα, δηλαδή, που σε πολλά σημεία έφτασε σε επίπεδα 

πείνας του πολιορκημένου Μεσολογγίου. Υπάρχουν, λοιπόν, χαριτωμένα, σατιρικά δημοτικά, που φτιάχτηκαν στη 

Νάξο, στην Κάρπαθο, γενικά στα νησιά του Αιγαίου, που περάσαν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και ανακούφιζαν 

τον πόνο τους και τον καημό τους με σατιρικούς στίχους για την πείνα. Έχουν εκδοθεί ένα-δύο βιβλία, που 

περιέχουν τα τραγούδια των επόμενων από την Επανάσταση του ’21 εθνικών αγώνων. Είχαν εκδοθεί και τα 

δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες στα βουνά της Αλβανίας. 

Εδώ κάτι ακόμα να προσθέσω, που είναι εξαιρετικό και είναι και σπανιότατο: δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες 

πολεμιστές του ‘40 φτιάχθηκαν και από τους Αλβανούς, στην αλβανική γλώσσα και όχι σε δεκαπεντασύλλαβο, 

γιατί τα δημοτικά των Αλβανών και άλλων Βαλκανικών χωρών είναι οκτασύλλαβα και όχι δεκαπεντασύλλαβα. Οι 

Αλβανοί είχαν ξαναφτιάξει δημοτικά για να τιμήσουν τον αγώνα των Ελλήνων, πάλι στη δική τους γλώσσα, το 

1821. Υπάρχουν τραγούδια για το Μεσολόγγι, για τον Μπότσαρη, για τον Κανάρη, για την καταστροφή της Χίου. 

Είναι σπάνιο ένας λαός να τραγουδάει στη δική του γλώσσα, τα τραγούδια του διπλανού του, με τον οποίο μάλιστα 

δεν έχει ιδιαίτερα φιλική σχέση…

Νεογράφημα: Πώς νιώθετε τη σχέση του σημερινού Έλληνα με το δημοτικό τραγούδι; Εκτιμά και αντιλαμβάνεται 

την αξία του; 

Παντελής Μπουκάλας: Κάποιο κομμάτι του κόσμου την αντιλαμβάνεται, γιατί την έχει ζήσει· γιατί δεν μπορεί να 

νιώσει το πανηγύρι του και τον γάμο του, χωρίς να χορέψει δημοτικά τραγούδια. Μπορεί να αρχίσει με ζεϊμπέκικα, 

αλλά θα καταλήξει με δημοτικά. Ένα άλλο κομμάτι, οι νεότερες γενιές, προφανώς και βρίσκονται μακριά. Υπήρξε 

και ένα κακό που συνέβη εις βάρος των δημοτικών τραγουδιών: Η παρεμβολή της Χούντας, η οποία μαγάρισε το 

δημοτικό τραγούδι με κάποια ψευτοτράγουδα που έφτιαξε τότε, που υμνούσαν τους συνταγματάρχες. Και έτσι 

πολύς κόσμος, πάρα πολύς, ένιωσε μία αποστροφή προς το δημοτικό· την ίδια αποστροφή που ένιωσε και προς 

τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, επειδή και αυτός υπέστη καπήλευση από την Χούντα. Εκείνο που έχω δει γυρνώντας 

σε πολλά μέρη της Ελλάδας, εξαιτίας των βιβλίων που έχω βγάλει για το δημοτικό, είναι ότι υπάρχουν νέες γενιές 

που έχουν μάθει τα μουσικά όργανα στα μουσικά γυμνάσια και τα λύκεια και τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρουν 

να τραγουδάνε πια και να παίζουν όλο και πιο δύσκολα όργανα, όλο και πιο απωθημένα μέχρι και ασκομαντούρα!

Νεογράφημα: Πως το είπατε;

Παντελής Μπουκάλας: «Ασκομαντούρα», είναι χιώτικη, νησιώτικη λέξη. Βλέπω, λοιπόν τις νέες γενιές, τα νέα 

συγκροτήματα, τις νέες μουσικές παρέες, που βγάζουν δίσκους τραγουδώντας δημοτικά. Λίγο πειραγμένα, 

βεβαίως, μα δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Υπάρχουν οι Thrax Punks, που παίζουν θρακιώτικα, οι Villagers που 

παίζουν ηπειρώτικα, οι Χαΐνηδες που τραγουδάν κρητικά. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και εμφανίζονται όλο και 

νεότεροι. ∆εν ντρέπονται, έχει αποενοχοποιηθεί η σχέση με το δημοτικό τραγούδι, δεν θεωρείται κάτι το... 

«βλάχικο», όπως λέγανε, το απολίτιστο ή το μισοπολιτισμένο. Πρέπει να τα αγαπάμε χωρίς να τα υποτιμάμε.

Νεογράφημα: Πότε και πώς ξεκινήσατε την ενασχόληση σας με τα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Όταν γεννήθηκα! Το πρώτο μου γραπτό, όμως, για τα δημοτικά τραγούδια είναι του 

1992, δηλαδή πριν από τριάντα χρόνια. Όταν πάντως ξεκίνησα να γράφω αυτήν τη σειρά για το δημοτικό 

τραγούδι, δεν ήμουν καθόλου έτοιμος… ∆εν υποψιαζόμουνα ότι, όταν τελειώσει, θα είναι δέκα τόμοι τουλάχιστον. 

Κάθε φορά που το λέω τρομάζω, γιατί είναι ένας τεράστιος κόπος αλλά και μία τεράστια απόλαυση! Οπότε, όσο 

ζω, το συνεχίζω. Έχει τριάντα χρόνια τουλάχιστον αυτή η γραπτή σχέση, γιατί στο προφορικό επίπεδο υπήρχε 

σχέση και από πριν· έγινε γραπτή εδώ και τριάντα χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα έγραφα σε εφημερίδες και 

περιοδικά ή μιλούσα σε συνέδρια για το δημοτικό τραγούδι. Κάποια στιγμή αποφάσισα να τα βάλω κάτω. Ξεκίνησα 

για έναν-δύο τόμους και αυγατίσαμε στη διαδρομή. Φέτος θα βγει ένα δίτομο, μάλλον, έργο μου για τα δημοτικά 

τραγούδια, η διδακτορική μου διατριβή.

Νεογράφημα: Σε ποιο πανεπιστήμιο την κάνατε;

Παντελής Μπουκάλας: Στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Νεογράφημα: Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο δημοτικό τραγούδι;

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν μπορώ να πω ένα, θα πω δύο: «Το μοιρολόι της Τούρκισας», που ανέφερα και 

προηγουμένως, και το «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα», για τη δική του ασύλληπτη δύναμη· θα το έχετε ακούσει 

τραγουδημένο. Επειδή δεν είχε σωθεί η μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού, έχει τραγουδηθεί με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους· όλοι καλοί είναι! 

Νεογράφημα: Είστε ποιητής, ερευνητής, δημοσιογράφος, μεταφραστής. Αν, όμως, έπρεπε έναν μόνο τίτλο να 

βάλετε δίπλα στο όνομα σας ποια από όλες αυτές τις ιδιότητες θα επιλέγατε; 

Παντελής Μπουκάλας: Γραφιάς, που τα πιάνει όλα. Ή... αποτυχημένος οδοντίατρος! 

Νεογράφημα: Γιατί επιλέξατε την Οδοντιατρική; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν τη διάλεξα, με διάλεξε. Είχα περάσει στην Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης, αλλά 

κατέβηκα στην Αθήνα. Ήταν δύσκολο να μείνω και οικονομικά και ερωτικά.

Νεογράφημα: Τι σας οδήγησε στη γραφή; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν ξέρω. Στην τρίτη γυμνασίου έγραφα στιχάκια Μ’ άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω. Η 

γραφή ξεκινά από το διάβασμα. Εάν δεν διαβάσεις, δεν θα σου ‘ρθει η γραφή· εκτός και αν συναντήσεις τις 

Μούσες, όπως ο Ησίοδος στα βουνά, τότε που η Μούσα ήταν αγροδίαιτος. Ο Ησίοδος συνάντησε τις Μούσες 

βοσκώντας τα πρόβατα του στον Ελικώνα, ο Αισχύλος συνάντησε τον ∆ιόνυσο σε ένα αμπέλι έξω από την Αθηνά, 

αλλά αυτά, δυστυχώς, σταματήσανε!

 Αλέξης Αλεξίου: Λέω στα παιδιά πως όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, θέλουν και να παίξουν· πως όσοι αγαπούν 

το μπάσκετ και βλέπουν μια πορτοκαλί μπάλα, θέλουν να την πάρουν και να τη σουτάρουν στο καλάθι. Έτσι και 

όσοι αγαπούν το διάβασμα, θέλουν κάποια στιγμή να γράψουν κιόλας κάτι. 

Παντελής Μπουκάλας: Κι εγώ αγαπούσα το ποδόσφαιρο, αλλά τραυματίστηκα νωρίς και δεν μπόρεσα να 

συνεχίσω… Ξέρουμε πως πολλοί ποιητές γράφουν την ώρα που διαβάζουν ή λίγο μετά. Ο κατεξοχήν ποιητής που 

ξέρουμε ότι έγραφε καθώς διάβαζε, ήταν ο Καβάφης. Στον «Καισαρίωνα» βλέπουμε πως δημιουργεί τα ποιήματά 

του, συχνά ξεσκονίζοντας τον Πλούταρχο. Συμβαίνει και με άλλους ποιητές: Όταν βλέπεις τη σύλληψη ενός 

βαθύτατου νοήματος με πέντε λέξεις ή μιας όμορφης ιδέας, μπαίνεις στον πειρασμό, γίνεσαι μιμητής και καμία 

φορά γράφεις και καλό ποίημα. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουκάλα!

Παντελής Μπουκάλας: Εγώ σας ευχαριστώ! Έχω μεγάλη χαρά, κάθε φορά που μιλώ με παιδιά σε σχολεία.



Το μάθημα της Λογοτεχνίας στο τμήμα Β2 συνδέθηκε με την επέτειο των διακοσίων ετών από την έναρξη της 

ελληνικής Επανάστασης μέσω των ποιημάτων του Σολωμού και του Κάλβου, αλλά και μέσω των δημοτικών 

τραγουδιών. Μελετήσαμε το ύφος, την ποίηση, τον κόσμο τους και, για να ολοκληρώσουμε την προσέγγισή μας, 

καλέσαμε τον Παντελή Μπουκάλα σε μια διαδικτυακή συνέντευξη, που με ιδιαίτερη χαρά μάς έδωσε στις 14 

Απριλίου. Ο Παντελής Μπουκάλας, πέρα από αρθρογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή», βιβλιοκριτικός, 

μεταφραστής αρχαίων ελληνικών κειμένων, επιμελητής λογοτεχνικών εκδόσεων και σημαντικός ποιητής, είναι  

ενδελεχής ερευνητής και γνώστης των δημοτικών τραγουδιών. Έχει ήδη εκδώσει τρία πολυσέλιδα δοκίμια για 

το δημοτικό τραγούδι (Α΄  «Όταν το ρήμα γίνεται όνομα: Η “αγαπώ” και το σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των 

δημοτικών», Β΄ «Το αίμα της αγάπης: Ο πόθος και ο φόνος στη δημοτική ποίηση», Γ’ «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα: Το 

ταξίδι του φιλιού και ο έρωτας σαν υπερβολή») και αναμένονται πολλά ακόμη. 

Η συνέντευξη είναι η μεγαλύτερη σε έκταση που παραχωρήθηκε στο «Νεογράφημα», στα επτά χρόνια της 

κυκλοφορίας του, και επεκτάθηκε σε πολλά ακόμη θέματα, πέρα από τα δημοτικά τραγούδια του ’21. Κατά τη 

διάρκειά της γεννήθηκαν αυθόρμητες ερωτήσεις και δόθηκαν απρόσμενες απαντήσεις. Προσπαθήσαμε, 

απομαγνητοφωνώντας τη συνέντευξη, να μην της στερήσουμε την πολύτιμη προφορικότητά της. Μάθαμε από τη 

συνέντευξη και ταυτόχρονα την απολαύσαμε. Σας προσκαλούμε να την απολαύσετε κι εσείς!

Νεογράφημα: Καλησπέρα σας κύριε Μπουκάλα! Είμαστε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος 

της Λογοτεχνίας διδαχθήκαμε τα δημοτικά τραγούδια και τον κόσμο τους. Από το σχολικό βιβλίο μας είδαμε 

δύο δημοτικά με απόσταση περίπου χιλίων ετών το ένα από το άλλο: το ακριτικό «Ο θάνατος του ∆ιγενή» και το 

κλέφτικο «Του Βασίλη».

Παντελής Μπουκάλας: Να διακόψω, αν μου επιτρέπετε. Θυμάται κάποιο από τα παιδιά πώς τελειώνει το 

τραγούδι «Του Βασίλη» («Βασίλη κάτσε φρόνιμα να γίνεις νοικοκύρης» και αυτός λέει: «δεν θα κάτσω φρόνιμα 

να γίνω νοικοκύρης να γίνω σκλάβος των Τούρκων»); Μετά τι λέει;

Αθανασία Μπαλάση: Λέει: «… να γίνω σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και στο τέλος, τον 

καλωσορίζουν τα βουνά «καλώς το παλικάρι».

Παντελής Μπουκάλας: Μπράβο! Αυτό ήθελα να μάθω, γιατί έτσι είναι το αυθεντικό τραγούδι «να γίνω 

σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και εννοεί κοπέλι στους προκρίτους, δηλαδή στους Έλληνες, 

όμως το τραγούδι υπέστη πολύ νωρίς μια, ας την πούμε έτσι, «εθνικού τύπου» λογοκρισία. Το 1852 έγινε «να 

γίνω σκλάβος των Τούρκων» και πάλι «κοπέλι των Τούρκων». Αποσβέστηκαν, δηλαδή, οι πρόκριτοι, για να μην 

φαίνεται ότι ο κλέφτης είχε διπλό μέτωπο. Αυτή είναι μία μόνο από τις πολλές εκδοχές, δυστυχώς, που 

νόθευσαν τα τραγούδια μας. Κυρίως τα κλέφτικα είναι αυτά που υπέστησαν περισσότερο τις νοθεύσεις, γιατί 

είναι και τα πιο κρίσιμα.

Αλέξης Αλεξίου: Όταν ήμασταν εμείς στο Γυμνάσιο, νομίζαμε ότι το «Μαύρ’ είν’ η νύχτα στα βουνά» είναι 

γνήσιο κλέφτικο.

Παντελής Μπουκάλας: Όλες οι προηγούμενες γενιές, όπως και η δική μου, είχαμε μάθει ότι το «Μάνα σου 

λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω, / θα πάρω το τουφέκι μου να πα να γίνω κλέφτης» είναι αυθεντικό 

κλέφτικο. ∆εν είναι όμως αυθεντικό κλέφτικο. Ξέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός του. Είναι ο Παύλος Λάμπρος, 

ο πατέρας του Σπυρίδωνος Λάμπρου. Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν εξέδωσε ο Νικόλαος Πολίτης το 1914 τις 

«Εκλογές από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού», ο Καβάφης, που αγαπούσε ιδιαίτερα τα δημοτικά και είχε μια 

από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες με συλλογές δημοτικών, είχε παρουσιάσει την έκδοση του Πολίτη σε 

εφημερίδα της Αλεξάνδρειας με θαυμασμό. Η παρουσίαση ομολογούσε την έκπληξή του: «Εγώ που πίστευα τόσα 

χρόνια ότι είναι ακραιφνώς δημοτικό και ωραίο ποίημα, μαθαίνω τώρα από τον Νικόλαο Πολίτη ότι είναι 

δημιούργημα ενός συγκεκριμένου λόγιου, είναι δημιούργημα γραφείου, δηλαδή». Παραμένει, πάντως, καλό 

τραγούδι, καλό ποίημα μάλλον. Έχουν περάσει από το 1914 τόσα χρόνια, πάνω από αιώνας, και ακόμα 

εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αυθεντικό δημοτικό. Ο Πολίτης έκανε την εξής 

παρατήρηση: Ο λαϊκός τραγουδιστής, ο λαός δηλαδή, δεν ξέρει το ρήμα «δουλεύω» με την έννοια είμαι 

υπόδουλος. Στο τραγούδι «Μάνα σου λέω δεν μπορώ στους Τούρκους να δουλεύω», το «δουλεύω» έχει τη 

σημασία «είμαι σκλάβος». Ο λαός το «δουλεύω» το ξέρει μόνο με τη σημασία «εργάζομαι». Άρα το τραγούδι δεν 

μπορεί να είναι λαϊκό. Έχει κι άλλα στοιχεία με τα οποία αποδείκνυε ότι δεν ήταν λαϊκό δημιούργημα. Γενικά η 

γλώσσα του λογίου από τη λαϊκή γλώσσα είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.

Νεογράφημα: Πόσο ιστορικά είναι τα δημοτικά τραγούδια; Ποια είναι η σχέση του δημοτικού τραγουδιού με την 

Ιστορία; Είναι μια αξιόπιστη πηγή ή δεν μπορούμε να βασιστούμε σ’ αυτήν; 

Παντελής Μπουκάλας: Να μιλήσουμε για όλο το εύρος των δημοτικών, δηλαδή για μια χιλιετία, ή να 

αναφερθούμε συγκεκριμένα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης;

Νεογράφημα: Πιο συγκεκριμένα στα τραγούδια της Επανάστασης.

Παντελής Μπουκάλας: Περισσότερο από το να είναι πληροφορητές τα τραγούδια για συγκεκριμένες μάχες, 

είναι πληροφορητές για τη νοοτροπία των προγόνων μας, για τα αισθήματά τους, για τα ήθη τους· δηλαδή, 

μάρτυρες νοοτροπίας περισσότερο. Είναι όμως και μάρτυρες για τη γλώσσα του λαού, είναι και μάρτυρες για τη 

στάση που είχαν απέναντι στο θρησκευτικό φαινόμενο ή στην Εκκλησία. Αυτό, για παράδειγμα, για το οποίο και 

σήμερα παραπονούνται οι ιερείς της εκκλησίας, να μην μιλάμε στην ώρα της Λειτουργίας, το έχουν πει τα δημοτικά 

τραγούδια εδώ και δύο, τρεις ή και περισσότερους αιώνες, γιατί η συμπεριφορά μας ήταν ακριβώς η ίδια. ∆ηλαδή, 

πολύ συχνά μετατρέπουμε τη χριστιανική εκκλησία σε εκκλησία του ∆ήμου. Νομίζω ότι έτσι κερδίζει και η 

Εκκλησία, κερδίζουμε κι εμείς.

Να μείνουμε στα τραγούδια της Επανάστασης. Το τραγούδι για τον θάνατο του ∆ιάκου, για παράδειγμα, 

δημιουργήθηκε δύο ή τρεις ή τέσσερεις το πολύ μήνες μετά το μαρτυρικό θάνατο του ∆ιάκου και διασώζει 

χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες τις ξέρουμε και από άλλες πηγές, προφορικές και γραπτές, από συμπολεμιστές 

του ∆ιάκου που κατάφεραν να διασωθούν. Ξέρουμε ότι αυτό που αναφέρει το τραγούδι (ότι, όταν του έγινε η 

πρόταση να γίνει Τούρκος και να σωθεί και ν’ αποκτήσει και αξιώματα, ο ∆ιάκος έστριψε το μουστάκι του) είναι 

μία πληροφορία περισσότερο λυρική παρά ιστορική. Και όμως την επιβεβαιώνουν γραπτές πηγές, γιατί την έχουμε 

και σε πολλά άλλα δημοτικά τραγούδια: Το στρίψιμο του μουστακιού είναι εκδήλωση λεβεντιάς, όταν είναι 

πολιορκημένος ο πολεμιστής. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι ο πατέρας του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο Ανδρίτσος, 

όταν βρέθηκε σε μία περίσταση πολιορκημένος σε μοναστήρι από τους Τούρκους και του είπαν να παραδοθεί, 

έστριψε το μουστάκι του. Ακόμη και ο αριθμός των 18.000 που λέει ότι ήταν ο στρατός των Τούρκων, ήταν 

πράγματι 18.000 ή περίπου 18.000. ∆εν απομακρύνεται από την ιστορική αλήθεια το δημοτικό τραγούδι της 

Επανάστασης, γιατί δημιουργείται πολύ κοντά στο γεγονός και διασώζει τις κρισιμότερες πτυχές, τα κρισιμότερα 

σημεία. Αυτά που θέλει να διασώσει το τραγούδι είναι πάντα η λεβεντιά, η καρτερία με την οποία αποδέχεται τον 

θάνατό του ο θνήσκων πολεμιστής ή ο θρήνος της μάνας του, όπως στην περίπτωση του Οδυσσέα Ανδρούτσου, 

που έχουμε έναν θάνατο που ατιμάζει τον Ανδρούτσο. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Ανδρούτσος αναγνωρίστηκε 

ως εθνικός ήρωας το 1862. Το τραγούδι έχει ηρωίδα τη μάνα του. Η μάνα του λέει ότι «σε έφαγε η Βουλή και 

οι καλαμαράδες». Η μάνα του παρουσιάζεται όπως την πλάθει ο λαός. Ο λαός παίρνει το μέρος του Ανδρούτσου. 

Ας πούμε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη, για να πάμε και αλλού. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές του τραγουδιού 

του τέλους του Καραϊσκάκη. Το πληρέστερο είναι το ηρωϊκό τραγούδι, και ταυτόχρονα μοιρολόϊ, που έφτιαξε ο 

Μακρυγιάννης γι’ αυτόν. Και είναι χαρακτηριστικό –για να γυρίσουμε και στην ερώτηση αν το τραγούδι έχει μέσα 

του ιστορική πληροφορία– ότι όσα λέει ο Μακρυγιάννης ως αυτόπτης μάρτυρας και συμπολεμιστής στην κρίσιμη 

στιγμή του Καραϊσκάκη, όσα λέει στα Απομνημονεύματά του, τα επαναλαμβάνει έμμετρα στο τραγούδι που 

έφτιαξε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη. Για το πώς ξεκίνησε η μικρή αψιμαχία που ανάγκασε τον Καραϊσκάκη να 

σηκωθεί από το κρεβάτι. Κι όταν λέμε για κρεβάτι –ουσιαστικά, κατάχαμα θα ήταν– θα του είχαν απλώσει δύο ή 

τρία ρούχα για να ξαπλώσει· στον πόλεμο βρισκότανε… Όμως οι Τούρκοι τους περίμεναν και τους χτύπησαν. 

Ήρθαν ακόμη περισσότεροι Τούρκοι και η μικρή αψιμαχία έγινε μάχη. Αναγκάστηκε ο Καραϊσκάκης να σηκωθεί, 

να φωνάξει τον ιπποκόμο του να φέρει το άλογό του. Όλα αυτά τα περιγράφει, τα ιστορεί, ο Μακρυγιάννης στο 

τραγούδι του αυτό, ακριβώς όπως τα ιστορεί και στα Απομνημονεύματά του. Να στηριχτούμε μόνο στο τραγούδι 

για την επιστήμη της Ιστορίας, δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε και άλλες μαρτυρίες. Υπάρχει μία παραλλαγή του 

δημοτικού τραγουδιού (θεσσαλική παραλλαγή), που ρίχνει το φταίξιμο για τον σκοτωμό του Καραϊσκάκη στην 

ελληνική πλευρά –γιατί ακόμη δεν ξέρουμε ποιος σκότωσε τον Καραϊσκάκη. Η επίσημη ιστοριογραφία λέει ότι 

σκοτώθηκε από τους Τούρκους, όμως ήδη από εκείνη τη στιγμή έχουν σωθεί μαρτυρίες –πέρα από το τραγούδι 

που λέω– συμπολεμιστών του Καραϊσκάκη αλλά και του Κασομούλη κάποια λόγια, που αφήνουν το περιθώριο να 

σκεφτούμε ότι ο θάνατός του ίσως και να ήταν προϊόν παγίδας, σκευωρίας εις βάρος του. Σε λίγο καιρό 

κυκλοφορεί και ένα σχετικό βιβλίο μου για τον Καραϊσκάκη.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια θα ήταν ωφέλιμο να τροποποιηθούν με κάποιον τρόπο έτσι 

ώστε να είναι ευκολότερα προσεγγίσιμα στα παιδιά ή να εκμοντερνιστούν, ίσως, στον λόγο;

Παντελής Μπουκάλας: Όχι. Όσα τραγούδια επιζήσουν, θα επιζήσουν έτσι όπως είναι, έτσι όπως μας έχουν 

παραδοθεί. Τώρα, εμείς τα περισσότερα τραγούδια τα ξέρουμε γραπτά. ∆εν τα ξέρουμε τραγουδημένα και αυτό 

είναι ένα πρόβλημα, ότι για τα περισσότερα τραγούδια δεν έχει σωθεί η μουσική τους, γιατί κατέγραφαν τα λόγια 

μόνο. ∆εν κατέγραφαν τη μουσική, δεν ήξεραν να την καταγράψουν, δεν ήταν αυτό το αίτημα της εποχής. Το 

αίτημα της εποχής, έτσι όπως το έθεσε ο ίδιος ο ∆ιονύσιος Σολωμός στους γνώριμούς του (στους μαθητές του, 

στους αδερφούς Τυπάλδους, στον Λασκαράτο) ήταν το εξής: «Πηγαίνετε στον λαό και συγκεντρώστε ελληνικά 

τραγούδια πριν χαθούνε». Γιατί την είχε αυτή την αγωνία ο Σολωμός· έβλεπε ότι ο προφορικός πολιτισμός θα 

αρχίσει να χάνεται, να σβήνει. Είχε αρχίσει ήδη ο πολιτισμός της εγγραματοσύνης, δηλαδή, ο πολιτισμός του 

χαρτιού όχι της ακοής. Τη μουσική δεν μπορούσαν να την καταγράψουν. ∆εν ξέρανε τη σημειογραφία οι 

δάσκαλοι, οι λαογράφοι. Μπήκαμε στον 20ο αιώνα πια για να αρχίσει σε κάποια τραγούδια η καταγραφή τους, 

όταν είχαμε πλέον στη διάθεσή μας και τα μηχανικά μέσα.

Όχι, δεν χρειάζεται να τα εκμοντερνίσουμε, να τα “καθαρίσουμε” γλωσσικά, για παράδειγμα. Ο οποιοσδήποτε 

γλωσσικός καθαρισμός ήταν να γίνει, έγινε από την αρχή. Κάποιοι από τους συλλογείς δημοτικών τραγουδιών 

είχαν την άστοχη ιδέα να τα “καθαρίσουν” γλωσσικά. Να πετάξουν κάποιες τούρκικες ή αρβανίτικες λέξεις. Αυτή 

η νόθευση μάς δίνει λανθασμένες πληροφορίες για το πώς μιλούσαν οι πρόγονοί μας, για το ποιο ήταν το εύρος 

της γλώσσας τους, η ποικιλία της, η ικανότητά της να αντλεί ξένες λέξεις και να τις ιδιοποιείται. Κάθε γλώσσα που 

μπορεί να δανειστεί, είναι πολύ δυνατή γλώσσα. Η γλώσσα που δεν μπορεί να δανειστεί, είναι αδύναμη γλώσσα. 

Η ελληνική δανείζεται από την πρώτη στιγμή που υπήρξε, από την αρχαιότητα –και το παραδέχονταν και οι ίδιοι οι 

αρχαίοι. Ο Πλάτωνας έλεγε πως ό,τι δανειζόμαστε οι Έλληνες το κάνουμε καλύτερο. Μερικές φορές ναι, όχι 

πάντα.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια περιέχουν υψηλή ποίηση;

Παντελής Μπουκάλας: ∆ύσκολα θα λέγαμε ότι όλα τα δημοτικά τραγούδια είναι υψηλή ποίηση. Μην το 

παραβλέπουμε αυτό. Ακόμη και στο έργο του ίδιου ποιητή, του ίδιου μεγάλου ποιητή, θα βρούμε υποδεέστερα 

ποιήματα. Στη μεγάλη έκταση του Παλαμά, στη μεγάλη έκταση του Ρίτσου θα βρούμε και υποδεέστερα ποιήματα. 

Το αναγνωρίζουνε και οι ίδιοι οι ποιητές. Το ξέρουνε, αλλά χρειάζονται και τα υποδεέστερα για να προχωρήσουν 

παραπέρα. Η ποίηση υπάρχει και με τους λεγόμενους «ελάσσονες» ποιητές. ∆εν μπορεί να υπάρχει μόνο με τους 

μείζονες. Καμία γλώσσα δεν έφτιαξε μόνο μείζονες ποιητές και κανένας ποιητής δεν έφτιαξε μόνο μείζονα έργα. 

Βγάζουμε έξω μόνο τον Όμηρο, τον ∆άντη και τον Σαίξπηρ. Όλοι οι άλλοι έχουν και ατυχή ποιήματα ή στίχους 

ατυχείς. 

Αυτά τα δημοτικά τραγούδια που σώθηκαν, που ζούνε ακόμα –έστω μέσα από το χαρτί– πιστεύω ότι είναι και τα 

εντελέστερα, τα τελειότερα από τη λογοτεχνική σκοπιά, την ποιητική σκοπιά. Μην φοβόμαστε να αποκαλούμε τα 

δημοτικά τραγούδια «ποιήματα», γιατί περάσανε αρκετές γενιές που τα υποτιμούσαν, τα θεωρούσαν απλώς 

τραγούδια. Ως τραγούδια πλάστηκαν και μάλιστα με την τριπλή τους σημασία: δηλαδή, ήτανε λόγος, μέλος και 

χορός. Τα περισσότερα χορεύονταν. Αν εξαιρέσουμε τα μοιρολόγια και τα τραγούδια της ταύλας, όλα τα άλλα 

τραγούδια χορεύονταν και αυτό το επεσήμαναν οι περιηγητές ήδη από τους προεπαναστατικούς αιώνες: ότι οι 

Έλληνες φτιάχνουν τραγούδια για κάθε περίσταση και χορεύουν σε κάθε περίσταση. Και θλιμμένοι που ήταν 

–στην Τουρκοκρατία ζούσαν– εκμεταλλεύονταν κάθε περίσταση: μία γιορτή, έναν γάμο, μία βάπτιση, για να 

αναζητήσουν στο δημοτικό τραγούδι μία παρηγοριά. 

Ο λαϊκός τραγουδιστής είναι φιλοσοφημένος. Λέει ας πούμε: «Και τα τραγούδια λόγια είναι, ψάχνουν να 

βγάλουν το κακό, πάσχουν να βγάλουν το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει». Εδώ ο Καβάφης μας έχει πει: «Εις σε 

προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως, που κάπως ξέρεις από φάρμακα». Η παλαιότερη σχολή, η Σχολή του Θεόκριτου, 

του βουκολικού ποιητή, υποστηρίζει ότι η ποίηση είναι το απόλυτο φάρμακο. Όσο περνούν οι αιώνες, οι ποιητές 

γίνονται λιγότερο ενθουσιώδεις, λιγότερο σίγουροι για την αξία της ποίησης σαν γιατρικού. Αυτό που βλέπουμε 

από τον υψηλά στοχαστικό ποιητή, τον Καβάφη, ότι λίγο ξέρει η ποίηση και λίγο, και για λίγο, μπορεί να μας 

παρηγορήσει, ο λαϊκός ποιητής, με το ένστικτό του περισσότερο, το καταλαβαίνει: ότι το τραγούδι προσπαθεί, 

ψάχνει να βγάλει το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει. Παρ΄ όλα αυτά συνεχίζει να τραγουδάει, γιατί δεν έχει άλλον 

τρόπο. Τραγουδάει και τον καημό του και βλέπουμε από τις πολλές κατηγορίες την δημοτικών τραγουδιών ότι δεν 

υπάρχει καμία πτυχή του κοινωνικού βίου ή του προσωπικού ή του εθνικού βίου, που να μην έχει καλύψει οι λαϊκός 

τραγουδιστής, «η λαϊκή μούσα» όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε.

Νεογράφημα: Τα δημοτικά τραγούδια έχουν αίσθηση της έννοιας της πατρίδας;

Παντελής Μπουκάλας: Της έννοιας της πατρίδας... Αυτή θα την αναζητήσουμε βεβαίως στα ακριτικά τραγούδια 

καταρχάς και ύστερα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης αλλά και στα τραγούδια που συνεχίστηκαν 

να γράφονται μετά την Επανάσταση. Τη λέξη «πατρίδα» δεν θα τη συναντήσουμε στα ακριτικά. Θα συναντήσουμε 

τον πόλεμο του Ακρίτα εναντίον των Σαρακηνών. Είναι οι προσωπικές παλικαριές περισσότερο. Ο ∆ιγενής όμως 

έχει ένα χαρακτηριστικό σπάνιο. Είναι γιος Σαρακινού, ο οποίος είναι ο εχθρός μας, και Βυζαντινής πριγκιποπούλας. 

Αυτό είναι ένα εξαιρετικό γνώρισμα, πώς ο λαϊκός τραγουδιστής αποφασίζει να πλάσει τον κατεξοχήν ήρωά του. 

Ο ∆ιγενής είναι σύνοψη. Συνοψίζει τον Αχιλλέα ή τον Λεωνίδα και τον Μέγα Αλέξανδρο· και όμως έχει 

γνωρίσματα διγενούς ήρωα. Είναι μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη του λαϊκού τραγουδιστή. Τα ακριτικά 

ξέρουμε ότι είναι τα πρώτα δημοτικά τραγούδια, τα οποία δεν ήταν του γούστου ούτε της Εκκλησίας στο Βυζάντιο 

ούτε της κρατικής εξουσίας. ∆εν τα άρεζαν για πολλούς λόγους. Ο ένας εκ των οποίων είναι ότι τα τραγουδούσαν 

οι ραψωδοί που γυρνούσαν από πόρτα σε πόρτα για να επιβιώσουν. Μιας μορφής επαιτεία ήτανε, αλλά επαιτεία με 

αξιοπρέπεια. ∆εν ήθελαν να πάρουνε ψωμί χωρίς να δώσουνε και εκείνοι κάτι. Αυτό που δίνανε ήτανε το τραγούδι 

τους. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά στην ύπαρξη δημοτικών τραγουδιών και στη χρήση τους, στην κοινωνική τους 

χρήση, από τον επίσκοπο Αρέθα, ο οποίος αναφέρεται σε Παφλαγόνες τραγουδιστές που γυρνάνε στους δρόμους 

–όχι ζητιανεύοντας, αλλά δίνοντας το τραγούδι τους– για να πάρουν έναν οβολό ή ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή η 

μορφή διάδοσης των τραγουδιών συνεχίστηκε μέχρι και τα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τον 

Κολοκοτρώνη, ο οποίος στα Απομνημονεύματά του («∆ιήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής») λέει ότι «τα 

τραγούδια τα φτιάχνουν οι στραβοί, οι τυφλοί δηλαδή, με τις λύρες». Η παράδοση των τυφλών ραψωδών ή των 

τυφλών αοιδών πάει στον Όμηρο, που και αυτός ήταν τυφλός. Ξέρουμε ότι τυφλοί αοιδοί και ραψωδοί υπήρχαν και 

στα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τους περιηγητές και από ιστορικούς. Αλλά υπήρχαν και στις διπλανές 

μας χώρες· για παράδειγμα στην τωρινή Σερβία, που έχει μελετηθεί η δημοτική της ποίηση αρκετά πριν από τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νεογράφημα: Ποια είναι η θέση που παίρνουν τα δημοτικά τραγούδια σε διάφορες αστοχίες και λάθη των 

επαναστατημένων Ελλήνων; Υπάρχει αντικειμενικότητα στα τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Αναφέρθηκα ήδη στο δημοτικό που έχει θέμα του τη μάνα του Ανδρούτσου· που κατηγορεί 

τη Βουλή και τους καλαμαράδες (έτσι τους λέγαν τους πολιτικούς) που πήραν στο λαιμό τους τον γιο της και μάλιστα 

με εκτελεστικό όργανο το πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου, τον Γιάννη Γκούρα, ο οποίος σκοτώθηκε και αυτός στην 

πολιορκία της Ακρόπολης από ένα βόλι που τον χτύπησε στο κεφάλι. Μην περιμένουμε από τα τραγούδια να 

ασκήσουν κριτική την ώρα της επαναστατικής δράσης. Και όμως: έτσι όπως καταγράφουν τα αισθήματα της στιγμής 

(όχι ιδέες, αισθήματα συνθέτουν), μας δίνουν κάποια μαθήματα. Τα τραγούδια τα δημοτικά, αναγνωρίζουν την 

παλικαριά του αντιπάλου. ∆εν είναι μικρό γεγονός αυτό, είναι σπουδαίο γεγονός. Βλέπουν το λάθος στην 

περίπτωση του Ανδρούτσου, αφήνουν την πιθανότητα, τον υπαινιγμό ότι κάτι δεν πήγε καλά με τον θάνατο του 

Καραϊσκάκη. 

Ένα από τα συγκινητικότερα, για εμένα, τραγούδια είναι το «Μοιρολόι της Τούρκισσας», που πλάστηκε πολύ λίγο 

μετά την άλωση της Τριπολιτσάς για την οποία κάποια στιγμή, σε κάποια γενιά, θα αποφασίσουμε να τη δούμε λίγο 

ειλικρινέστερα και να πούμε ότι η σφαγή που υπήρξε, ήταν λίγο μεγαλύτερη από αυτήν που είναι ανεκτή. ∆εν ξέρω 

σε ποια τάξη του γυμνασίου ή του λυκείου θα το κάνετε, η Επανάσταση μετά την άλωση της Τριπολιτσάς βρέθηκε σε 

εξαιρετικά δύσκολη θέση διεθνώς –στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, όπως λέμε σήμερα– γιατί είπαν οι Ευρωπαίοι ότι 

αυτοί (εμείς, δηλαδή, οι Έλληνες) είναι κατσαπλιάδες που σφάζουν. Και αναγκάστηκε η τότε Κυβέρνηση να 

δημοσιεύσει σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού, κυρίως του Λονδίνου, μια τεράστια, ολοσέλιδη ας πούμε, επί 

πληρωμή καταχώρηση, όπου εξηγούσαμε ως ελληνική Επανάσταση ότι έπειτα από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς 

υπήρχε μια συσσωρευμένη οργή, ένας άγριος θυμός, ο οποίος ήτανε των αδυνάτων αδύνατο να συγκρατηθεί. 

Ξέρουμε ότι μέσα στην Τρίπολη ο Κολοκοτρώνης και άλλα παλικάρια του προσπάθησαν να συγκρατήσουν την 

ανελέητη σφαγή, γιατί, εκτός όλων των άλλων, ο Κολοκοτρώνης είχε κλείσει συμφωνίες μπέσας με Αρβανίτες  και  

Εβραίους που ζούσαν μέσα στην Τρίπολη. «Μπέσα» σημαίνει προσωπική δέσμευση, που ήταν αυστηρότερη από δέκα 

χιλιάδες γραμμένα κείμενα. Η λέξη «μπέσα» είναι αρβανίτικη, αλλά επικράτησε και στα ελληνικά· είναι απολύτως 

ελληνική πια. Έκανε τις προσπάθειες αυτές στο όνομα της προσωπικής του λεβεντιάς ο Κολοκοτρώνης, καθώς είχε 

εξαιρετικές σχέσεις με Αρβανίτες, είχε συμπολεμήσει με Αρβανίτες, με αυτούς που λέμε «Τουρκαλβανούς», όχι 

τους χριστιανούς Αρβανίτες. 

∆εν είχαν εξισλαμιστεί όλοι οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί που έμειναν χριστιανοί, και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι, 

ήταν αυτοί που συμπολέμησαν με τους Έλληνες, γιατί έτσι κατανοούσαν την Επανάσταση: οι χριστιανοί εναντίον των 

μουσουλμάνων. Επί τέσσερεις αιώνες ή πέντε ή πεντέμισι ο χωρισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν γινόταν 

με βάση τα έθνη (από εδώ οι Τούρκοι, από κει οι Βούλγαροι, οι Έλληνες, οι Αλβανοί)· γινότανε με βάση τη θρησκεία 

(από δω οι μουσουλμάνοι –που δεν είναι μόνο Τούρκοι, μπορεί να είναι και Άραβες μπορεί να είναι και Σαρακηνοί 

μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο– και από κείνη την πλευρά οι χριστιανοί, που οι περισσότεροι στα Βαλκάνια είναι 

χριστιανοί ορθόδοξοι). 

Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, που έλεγα πριν («Της Τούρκισσας») είναι το μοιρολόι της μάνας· το φτιάχνει η Ελληνίδα 

ή ο Έλληνας. Είναι πιθανότερο να το φτιάχνει Ελληνίδα, γιατί η συμμετοχή των Ελληνίδων στη δημιουργία των 

δημοτικών τραγουδιών είναι, περίπου αποδεδειγμένα, πάνω από πενήντα τοις εκατό. Ο Κυριακίδης, που είναι και από 

τα βόρεια μέρη, έλεγε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα ότι «το δημοτικό είναι το βασίλειο της γυναίκας», γιατί η 

γυναίκα θα μοιρολογήσει, η γυναίκα θα νανουρίσει το μωρό, η γυναίκα θα αποχαιρετήσει αυτόν (τον άντρα της) που 

φεύγει για την ξενιτιά. Άρα λοιπόν η γυναίκα έχει τεράστια συμμετοχή στο τραγούδι. Στο συγκεκριμένο, η Ελληνίδα 

δίνει τη φωνή της και το κλάμα της στην Τούρκισσα μάνα, για να μοιρολογήσει τον γιο της που σκοτώνεται. Πρέπει 

να πω εδώ το εξής. Η Ελληνίδα μάνα εκείνης της εποχής (και όποιος Έλληνας ή Ελληνίδα του 19ου αιώνα, όταν 

φτιάχνονταν τα τραγούδια) δεν μπορούσε, φυσικά, να έχει διαβάσει τους «Πέρσες» του Αισχύλου ούτε τις 

«Τρωάδες» του Ευριπίδη ή την «Εκάβη», για να πάρει ένα παράδειγμα ότι τον ξένο πόνο τον συμμεριζόμαστε. Ναι, 

είμαστε οι νικητές, αλλά δεν αλαζονευόμαστε. Σεβόμαστε και τον ξένο πόνο, ας είναι και ο πόνος του εθνικού μας 

αντιπάλου (του Πέρση στην αρχαιότητα, του Τούρκου στους νεότερους αιώνες). Τον πόνο τον συμμεριζόμαστε, ιδίως 

όταν είναι ο πόνος της μάνας για το παιδί της. Το τραγούδι αυτό δείχνει τη μάνα να έχει τα ίδια αισθήματα για το 

παιδί της, την ίδια συμπόνια με την Ελληνίδα, όχι επειδή μιμείται την αρχαιότητα, αλλά επειδή εξ αρχής νιώθει έτσι 

–και αυτό για εμένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. 

Στο δημοτικό τραγούδι «Του ∆ιάκου» –παρότι η Αλαμάνα είναι στο σημείο περίπου όπου βρίσκονταν οι 

Θερμοπύλες και παρότι ο ∆ιάκος πολεμάει και πεθαίνει, έχοντας να αντιμετωπίσει έναν τεράστιο στρατό, όπως ο 

Λεωνίδας– δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε στις Θερμοπύλες ούτε στον Λεωνίδα. Ο συσχετισμός του ∆ιάκου με 

τον Λεωνίδα και της Αλαμάνας με τις Θερμοπύλες αρχίζει να γίνεται από τους ιστορικούς. Πρώτος είναι ο 

Σπυρίδων Τρικούπης, που κάνει αυτή τη συσχέτιση και η οποία σταδιακά επιβάλλεται. Την παίρνει από εκείνον ο 

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης στο ποιητικό δράμα «Θανάσης ∆ιάκος» και την απαθανατίζει.

Νεογράφημα: Αναφέρατε ότι το δημοτικό τραγούδι μάς διδάσκει. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν αφήνει κάποιο 

ηθικό δίδαγμα.

Παντελής Μπουκάλας: Αν κατάλαβα καλά, ρωτάτε αν στα δημοτικά τραγούδια υπάρχει ηθικό δίδαγμα στο τέλος. 

Το ηθικό δίδαγμα συνήθως το βάζουμε στο τέλος της έκθεσης. Τουλάχιστον στις δικές μου δεκαετίες έτσι μας 

έλεγαν. Όχι, το δημοτικό τραγούδι δεν επιδιώκει να διδάξει. ∆εν θέλει να πει «θα κάνεις ετούτο, θα πεθάνεις για 

την πατρίδα κ.τ.ό.». Εξυμνώντας τον ήρωα, εξυμνώντας τον πολεμιστή, σου δείχνει τον δρόμο από μόνο του· δεν σου 

λέει τι να κάνεις, δεν είναι οδηγός ζωής. Είναι υμνητής ζωής, υμνητής καρτερίας, υμνητής λεβεντιάς ή επικριτής της 

δειλίας, χωρίς να σου λέει τι θα κάνεις. ∆εν σου λέει το δημοτικό τραγούδια, για παράδειγμα, «εάν θα αγαπήσεις 

ή δεν θα αγαπήσεις Φράγκο, Εβραίο, Βούλγαρο ή Βουλγαροπούλα ή Τουρκοπούλα». Ιστορεί με τα λόγια του, με τη 

μουσική του· ιστορεί όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν στον βίο, όπως εκτυλίχτηκαν μέσα σε πέντε αιώνες. Η 

πλειονότητα των τραγουδιών δείχνει ηρωίδες που αρνούνται τον γάμο αυτής της εκδοχής, τον διεθνικό, αλλά 

υπάρχουν και τραγούδια που μας δείχνουν καθαρά τον έρωτα για έναν αλλοεθνή ή αλλόθρησκο και δεν τον 

καταδικάζουν. ∆εν έχουν αυτή τη λογική του κατηχητή ή του δασκάλου, που θέλουν να σου πουν τι θα κάνεις στη ζωή

· δεν το κάνουν αυτό. Ο ακροατής τους αποσπά το νόημα ή το ηθικό δίδαγμα μόνος του, αν έχει την όρεξη. ∆εν δίνει 

μασημένη τροφή το δημοτικό τραγούδι. 

Νεογράφημα: Πώς παρουσιάζουν τα δημοτικά τραγούδια τους Τούρκους;

Παντελής Μπουκάλας: Το είπα και πριν. ∆εν παραλείπουν να τιμήσουν τη λεβεντιά τους, όταν υπάρχει λεβεντιά, 

όπως δεν παραλείπουν να δείξουν λεπτομερώς τη βαρβαρότητα ή την πονηρία ή την προδοσία, όπου υπάρχει. Την 

προδοσία την απαθανατίζουν, ειδικά στα κλέφτικα, όταν ο προδότης του καπετάνιου είναι κάποιος κουμπάρος του, 

ομοεθνής και ομόθρησκος. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Το τραγούδι δεν θέλει να λογοκρίνει τίποτα από 

αυτά που βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του ο τραγουδιστής. Αυτά που επιλέγει να τραγουδήσει ο 

ανώνυμος τραγουδιστής είναι η λεβεντιά και ο μαρτυρικός θάνατος. Η λεβεντιά την ώρα της μάχης. ∆εν τον 

ενδιαφέρει τόσο να δείξει τον εχθρό, όσο να δείξει τον δικό του ήρωα μέσα από τη σύγκρουση: πως, και ψυχικά και 

ηθικά, είναι νικητής ο ήρωάς του, ακόμη και αν ηττάται. Τη λέξη «ελευθερία» επίσης δεν θα τη συναντήσουμε συχνά 

στα τραγούδια. Θα τη συναντήσουμε σε άλλου είδους δημοτικά. Για παράδειγμα, αυτά που έφτιαχνε ο Τσοπανάκος, 

που ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής, Πελοποννήσιος, από την ∆ημητσάνα. Τσοπανάκος ήταν το ψευδώνυμό του, το 

παρατσούκλι του. Υπάρχει ένα πουλί που λέγεται «τσοπανάκος», που τραγουδάει γλυκά και τον είχαν ονομάσει και 

αυτόν Τσοπανάκο. Αυτός ήταν με τα παλικάρια του Νικηταρά στη διάρκεια της Επανάστασης. Είχε βγάλει μερικές 

τάξεις σχολείου, οπότε ήξερε και λίγα για τους αρχαίους Έλληνες· και αυτά τα λίγα που ήξερε, τα είχε βάλει στα 

τραγούδια του, τα οποία τα έλεγε στα παλικάρια στο βουνό. Τα παλικάρια τον προστάτευαν γιατί ήταν πολύ 

αδύνατος, ήταν σκυφτός, ήταν καμπούρης, η υγεία του ήταν πάντα πολύ τραυματισμένη. Τα τραγούδια του τα 

τραγουδάγανε ακόμα και αν δεν καταλαβαίνανε ποιος είναι ο Θεμιστοκλής. Ο Τσοπανάκος πέθανε το 1825, 

δηλαδή δεν την πρόλαβε την ελευθερία.

Νεογράφημα: Συνέβαλαν τα δημοτικά τραγούδια στον φιλελληνισμό;

Παντελής Μπουκάλας: Συνέβαλαν πολύ! Θα πω το εξής σημαντικό: Η πρώτη έκδοση δημοτικών τραγουδιών έγινε 

έξω από την Ελλάδα το 1824-1825, όταν ο νεοελληνιστής Κλωντ Φωριέλ (Claude Fauriel) εξέδωσε στο Παρίσι τα 

τραγούδια που είχε συγκεντρώσει μέχρι τότε. Αρκετά από αυτά του τα είχε δώσει ο Αδαμάντιος Κοραής και τον 

ευχαριστεί στον πρόλογό του. Ήταν τότε ο Κοραής γιατρός στο Παρίσι, (λόγιος, διαφωτιστής, «∆άσκαλος του 

Γένους», όπως λέμε), ο οποίος –παρόλο που δεν αγαπούσε τα δημοτικά τραγούδια– τα συγκέντρωνε. Συγκεκριμένα, 

τα συγκέντρωναν φίλοι του και αυτός τα προωθούσε. Για αυτό αρκετά από αυτά ο Κοραής τα είχε δώσει στον 

Φωριέλ. Η έκδοση αυτή έγινε στο Παρίσι, σε μια εποχή που, εξαιτίας των εμφυλίων πολέμων των Ελλήνων, οι 

φιλέλληνες είχαν αρχίσει να αποστασιοποιούνται και να κάνουν αρνητικές σκέψεις για εμάς, για τους νεότερους 

Έλληνες. Χάρις και στα εκτενέστατα προλεγόμενα του Φωριέλ –ο οποίος, παρεμπιπτόντως, δεν ήρθε ποτέ στην 

Ελλάδα, δεν τα είχε συγκεντρώσει ο ίδιος με αυτοψία εδώ αυτά τα τραγούδια– είπε προς τους λογίους της Ευρώπης, 

και μάλιστα με επιθετικό τόνο: «∆είτε, αυτός ο λαός ξέρει να δημιουργεί τόσο σπουδαία ποίηση! Άρα για να 

δημιουργεί μια τόσο σπουδαία ποίηση, δεν είναι τόσο παρακατιανός, όσο εσείς νομίζετε». Μέχρι τότε οι 

περισσότεροι Ευρωπαίοι λόγιοι πίστευαν ότι οι Νεοέλληνες στέκονται πολύ πιο χαμηλά από τους προγόνους τους 

και είναι περίπου βάρβαροι. «Αν φτιάχνει αυτός ο λαός τέτοια ποίηση, αξίζει να τον βοηθήσετε να κατακτήσει την 

ελευθερία του όχι μόνο εν ονόματι των αρχαίων προγόνων του, αλλά και για τη δική του αξία, την τωρινή αξία!». Το 

είδαν αυτό πολλοί λόγιοι και τα τραγούδια μεταφράστηκαν αμέσως σε τέσσερεις-πέντε κρίσιμες ευρωπαϊκές 

γλώσσες. Στα Γερμανικά, ορισμένα κλέφτικα τα μετέφρασε ο Γκαίτε και άλλα ο Βίλχελμ Μύλλερ (ένας ενθουσιώδης 

φιλέλληνας, σπουδαίος ποιητής, Γερμανός που δυστυχώς πέθανε μικρός στην ηλικία των τριάντα περίπου). 

Μεταφράστηκαν επίσης στα Αγγλικά, στα Ιταλικά, στα Ρωσικά και αναζωπύρωσαν το φιλελληνικό κίνημα. Είδαμε, 

μετά την έκδοση των δημοτικών τραγουδιών, ότι οι όμιλοι των φιλελλήνων άρχισαν να δραστηριοποιούνται πάλι, 

να ξαναφτιάχνουν βάζα με ελληνικές παραστάσεις (για παράδειγμα, με μια νησιώτισσα πάνω), να γίνονται έρανοι. 

Οι ζωγράφοι κινητοποιούνται πάλι. Η γνώμη μου είναι ότι ήταν αρκετά σημαντική η έκδοση αυτή· μαζί με την Έξοδο 

του Μεσολογγίου, που πράγματι έπεισε τους Ευρωπαίους ότι ως λαός αξίζουμε την ελευθερία μας. Αυτά τα δύο 

γεγονότα λειτούργησαν καθοριστικά για την κατάκτηση της ελευθερίας μας και τη δημιουργία του νεοελληνικού 

κράτους. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η συμβολή της έκδοσης των δημοτικών τραγουδιών και την έχουν ήδη 

επισημάνει από παλιά. 

Νεογράφημα: Οι πρωταγωνιστές του 1821 συνέθεταν οι ίδιοι τα δημοτικά τραγούδια; Κατά πόσο ευσταθεί αυτό και 

πώς συνυπάρχει ο ρόλος του πολεμιστή με αυτόν του ποιητή;

Παντελής Μπουκάλας: Χάρις στον Βλαχογιάννη έχουν σωθεί τέσσερα-πέντε δημοτικά τραγούδια που είχε 

φτιάξει ο Μακρυγιάννης. Ξέρουμε επίσης ότι ο Κολοκοτρώνης είχε φτιάξει ένα, επειδή το χρειάστηκε σε μια 

συγκεκριμένη περίσταση, για να εμψυχώσει τα παλικάρια του. Προεπαναστατική περίοδος, ψηλά στα βουνά της 

Πελοποννήσου, Πάσχα, και περνάει το τουρκικό στράτευμα των δύο χιλιάδων στρατιωτών και σέρνει πολλούς 

αιχμαλώτους Έλληνες. Έχει διασωθεί η αφήγηση του ίδιου του Κολοκοτρώνη, ο οποίος παρότρυνε τα παλικάρια 

του πρώτα σε πεζό λόγο και έπειτα έφτιαξε και τραγούδι. Αυτό που έκανε ήταν να πάρει ένα παλαιότερο τραγούδι 

και να το προσαρμόσει στην περίσταση: «Καλά τρώμε και πίνουμε και σιγοτραγουδάμε δεν κάνουμε και ένα καλό 

για την ψυχή μας»; Πράγματι ήταν αποτελεσματική η ομιλία του και το τραγούδι του και σε αυτό συνέβαλε και το 

γεγονός ότι ήταν Πάσχα. Τέλος επιτέθηκαν στους Τούρκους, παρότι ήταν μόλις ογδόντα, και κατάφεραν να 

ελευθερώσουν τους αιχμαλώτους Έλληνες, με μόνο ένα θύμα από την πλευρά των Ελλήνων, συγκεκριμένα έναν 

ξάδελφο του Κολοκοτρώνη. Αυτό ήταν το μοναδικό που χρειάστηκε να φτιάξει ο Κολοκοτρώνης και πράγματι ήταν 

αποτελεσματικό. ∆εν είναι πολλοί οι καπεταναίοι που φτιάχνουν δημοτικά τραγούδια. Κάποιος ακόμα που 

γνωρίζουμε, είναι ο Θεοδωράκης Γρίβας και μάλιστα είναι και ο μόνος που ξέρουμε ότι το κατέγραψε κάποια 

στιγμή, όταν πια ελευθερωθήκαμε. Έτσι πήγε και το έδωσε σε έναν γερμανό καθηγητή στο πανεπιστήμιο Αθηνών, 

γύρω στο 1840-1850, που με τη σειρά του το έδωσε στο γαμπρό του, τον Πάσοβ, ο οποίος το εξέδωσε το 

1860. Ήταν μια αρκετά μεγάλη ανθολογία, γιατί συνάθροισε όλα τα προηγούμενα τραγούδια μαζί με αυτά που 

του έδωσε ο πεθερός του. Με αυτή την έκδοση του Πάσοβ άρχισαν οι έλληνες λόγιοι να σκέφτονται λίγο πιο 

σοβαρά τι σημαίνει δημοτικό τραγούδι.

Νεογράφημα: Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι υπάρχουν τόσο λίγα επίθετα στα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Γενικά η γλώσσα των δημοτικών τραγουδιών είναι η απλούστερη δυνατή. Είναι επινοητική. 

Επινοεί λέξεις, ρήματα, επίθετα, όταν τα χρειάζεται, κυρίως στα μοιρολόγια και στα ερωτικά. Η οικονομία και η 

λιτότητα είναι το κύριο γνώρισμά της. Το ότι κάνει πολύ μικρή χρήση των επιθέτων έχει παρατηρηθεί από έναν 

από τους σπουδαιότερους μελετητές του δημοτικού τραγουδιού, τον Γιάννη Αποστολάκη. Ήταν λόγιος του 

Μεσοπολέμου και ξάδελφος του Νικολάου Πολίτη.

Αλέξης Αλεξίου: Ήταν και καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ένας από τους ιδρυτές του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το1926.

Παντελής Μπουκάλας: Έλεγαν πως ήταν λίγο δύστροπος, εκτιμούσε μόνο την ποίηση του Σολωμού και τα 

δημοτικά τραγούδια· τίποτε άλλο! Ούτε τον Παλαμά τον θεωρούσε σοβαρό ποιητή, αξιόλογο, ούτε τον Καβάφη. 

Ήταν αρκετά της υπερβολής ως προς αυτό. Έχει παρατηρηθεί ότι τα δημοτικά τραγούδια οδηγούν την αφήγησή 

τους με όχημα το ρήμα. Στο ρήμα και το όνομα, σε αυτά τα δύο εστιάζουν· τα επιρρήματα και τα επίθετα 

πλεονάζουν. Ο λαϊκός τραγουδιστής κάνει πράξη αυτό που έλεγε ο Εμπειρίκος σε ένα ποίημά του, για τα επίθετα: 

«θετά παιδιά της μορφώσεως και του διακοσμημένου ψεύδους»· δηλαδή στολίδια της ψευτιάς. Πράγματι, όταν 

μας ζητάνε στις εκθέσεις να προσθέσουμε πολλά φιλολογικά στοιχεία και αρχίζουμε και βάζουμε πολλά επίθετα 

για να μεγαλώσει η έκθεση, τότε αρχίζουμε και ψευτίζουμε.

Νεογράφημα: Πώς συνεχίζεται το ιστορικό δημοτικό τραγούδι μετά την Επανάσταση; 

Παντελής Μπουκάλας: Με την Επανάσταση δεν ελευθερώθηκε όλη η πατρίδα· το ξέρουμε. Μείνανε πολλά 

τμήματά της υπό τον τουρκικό ζυγό. Σε κάποια από τα μέρη αυτά, σχεδόν σε όλα τα μέρη αυτά, το δημοτικό 

τραγούδι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνεχίστηκε. Βλέπουμε στην Ήπειρο το παράπονο του δημοτικού 

τραγουδιού, που η Ήπειρος δεν συμπεριελήφθη στην ελεύθερη Ελλάδα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις στην Κρήτη 

που συνεχίζεται η παραγωγή δημοτικών τραγουδιών. Είναι τα λεγόμενα «ηρωικά άσματα», τα οποία ιστορούν τις 

αλλεπάλληλες επαναστάσεις, εξεγέρσεις του κρητικού πληθυσμού εναντίον των κατακτητών τους. Σιγά σιγά στην 

Κρήτη αρχίζει να εμφανίζεται ο επώνυμος τραγουδιστής. Τα κρητικά τραγούδια –που λέγονται και «ρίμες»– είναι 

εκτενέστατα, δεν είναι σύντομα, όπως είναι τα περισσότερα κλέφτικα. Άρα, εκεί αρχίζουμε να υποθέτουμε πως 

υπάρχει κάποιος προσωπικός τραγουδιστής, ποιητής, δημιουργός, στιχουργός, όπως και τον πούμε, ο οποίος 

χρησιμοποιεί πια και χαρτί, δηλαδή γράφει κιόλας. Γιατί δεν είναι εύκολο να φτιάξεις τριακόσιους στίχους χωρίς 

χαρτί, σε μία εποχή που ο προφορικός πολιτισμός αρχίζει πια να υποχωρεί. Και στον εικοστό αιώνα υπάρχουν 

δημοτικά. Καταρχάς τα λεγόμενα «ληστρικά» τραγούδια, που εξυμνούσαν παλικαριές των ληστών. Οι ληστές τι ήταν; 

Κάποιοι από τους προηγούμενους αρματολούς και τους κλέφτες, τους πολεμιστές του ‘21, που δεν βρήκαν τρόπο 

να βιοποριστούν (ίσως διότι δεν τους έδωσαν τους αγρούς που τους είχαν υποσχεθεί, για να τους καλλιεργήσουν). 

Θα έχετε ακούσει του Νταβέλη ή την Μαρία την Πενταγιώτισσα. Το «και στης Μαρίας την ποδιά σφάζονται 

παλικάρια» είναι ληστρικό τραγούδι. Η Μαρία Πενταγιώτισσα ήταν η πρώτη Ελληνίδα που τόλμησε να μπει στην 

Εκκλησία χωρίς μαντίλα. Καταλαβαίνετε πώς την αντιμετωπίσανε στη γενιά της…

Νεογράφημα: Στις ισλαμικές χώρες δεν έχει γίνει ακόμα αυτό.

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν έχει γίνει ακόμα, ναι, γιατί ο Ισλαμισμός έχει πέντε αιώνες καθυστέρηση από τον 

Χριστιανισμό.

Νεογράφημα: Και στις σλαβικές…

Παντελής Μπουκάλας: Και στις σλαβικές, ναι. Και στα χωριά μας επίσης. Τα ληστρικά τραγούδια, λοιπόν, 

βασίστηκαν στα παλαιότερα κλέφτικα και προσάρμοσαν τα ονόματα, τις πράξεις, τα επεισόδια, τον ήρωα. 

Φτιάχτηκαν, επίσης, κάποια για τον θάνατο του Παύλου Μελά. Φτιάχτηκαν κάποια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 

και, κυρίως, με τη Μικρασιατική Καταστροφή, που ήταν κυρίως μοιρολόγια Μανιάτικα. Την εποχή που όλος ο 

υπόλοιπος λαός πίστευε στον Βενιζέλο σαν θεό, οι Μανιάτισσες κλαίγαν τα παλικάρια τους και καταριόταν τον 

Βενιζέλο, γιατί χάναν τα παιδιά τους στον πόλεμο. Το αίσθημα της μάνας δεν λογοκρίνεται εύκολα. Στη διάρκεια 

της γερμανικής Κατοχής, έχουμε μία αναζωπύρωση του δημοτικού τραγουδιού στα βουνά. Ο βίος των εξεγερμένων 

εναντίον των Γερμανών έχει την παραλληλία του με τον βίο των κλεφτών και, εκτός από τα καινούργια τραγούδια 

που φτιάχνονται, ξανατραγουδιούνται τα παλιά κλέφτικα. Φτιάχτηκαν, επίσης, τραγούδια της Κατοχής, που έχουν 

καταγραφεί και έχουν εκδοθεί. Όπως φτιάχτηκαν τραγούδια σατιρικά για το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της 

Κατοχής –το πρώτο ήταν η έλλειψη της ελευθερίας– την πείνα, δηλαδή, που σε πολλά σημεία έφτασε σε επίπεδα 

πείνας του πολιορκημένου Μεσολογγίου. Υπάρχουν, λοιπόν, χαριτωμένα, σατιρικά δημοτικά, που φτιάχτηκαν στη 

Νάξο, στην Κάρπαθο, γενικά στα νησιά του Αιγαίου, που περάσαν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και ανακούφιζαν 

τον πόνο τους και τον καημό τους με σατιρικούς στίχους για την πείνα. Έχουν εκδοθεί ένα-δύο βιβλία, που 

περιέχουν τα τραγούδια των επόμενων από την Επανάσταση του ’21 εθνικών αγώνων. Είχαν εκδοθεί και τα 

δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες στα βουνά της Αλβανίας. 

Εδώ κάτι ακόμα να προσθέσω, που είναι εξαιρετικό και είναι και σπανιότατο: δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες 

πολεμιστές του ‘40 φτιάχθηκαν και από τους Αλβανούς, στην αλβανική γλώσσα και όχι σε δεκαπεντασύλλαβο, 

γιατί τα δημοτικά των Αλβανών και άλλων Βαλκανικών χωρών είναι οκτασύλλαβα και όχι δεκαπεντασύλλαβα. Οι 

Αλβανοί είχαν ξαναφτιάξει δημοτικά για να τιμήσουν τον αγώνα των Ελλήνων, πάλι στη δική τους γλώσσα, το 
1821. Υπάρχουν τραγούδια για το Μεσολόγγι, για τον Μπότσαρη, για τον Κανάρη, για την καταστροφή της Χίου. 

Είναι σπάνιο ένας λαός να τραγουδάει στη δική του γλώσσα, τα τραγούδια του διπλανού του, με τον οποίο μάλιστα 

δεν έχει ιδιαίτερα φιλική σχέση…

Νεογράφημα: Πώς νιώθετε τη σχέση του σημερινού Έλληνα με το δημοτικό τραγούδι; Εκτιμά και αντιλαμβάνεται 

την αξία του; 

Παντελής Μπουκάλας: Κάποιο κομμάτι του κόσμου την αντιλαμβάνεται, γιατί την έχει ζήσει· γιατί δεν μπορεί να 

νιώσει το πανηγύρι του και τον γάμο του, χωρίς να χορέψει δημοτικά τραγούδια. Μπορεί να αρχίσει με ζεϊμπέκικα, 

αλλά θα καταλήξει με δημοτικά. Ένα άλλο κομμάτι, οι νεότερες γενιές, προφανώς και βρίσκονται μακριά. Υπήρξε 

και ένα κακό που συνέβη εις βάρος των δημοτικών τραγουδιών: Η παρεμβολή της Χούντας, η οποία μαγάρισε το 

δημοτικό τραγούδι με κάποια ψευτοτράγουδα που έφτιαξε τότε, που υμνούσαν τους συνταγματάρχες. Και έτσι 

πολύς κόσμος, πάρα πολύς, ένιωσε μία αποστροφή προς το δημοτικό· την ίδια αποστροφή που ένιωσε και προς 

τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, επειδή και αυτός υπέστη καπήλευση από την Χούντα. Εκείνο που έχω δει γυρνώντας 

σε πολλά μέρη της Ελλάδας, εξαιτίας των βιβλίων που έχω βγάλει για το δημοτικό, είναι ότι υπάρχουν νέες γενιές 

που έχουν μάθει τα μουσικά όργανα στα μουσικά γυμνάσια και τα λύκεια και τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρουν 

να τραγουδάνε πια και να παίζουν όλο και πιο δύσκολα όργανα, όλο και πιο απωθημένα μέχρι και ασκομαντούρα!

Νεογράφημα: Πως το είπατε;

Παντελής Μπουκάλας: «Ασκομαντούρα», είναι χιώτικη, νησιώτικη λέξη. Βλέπω, λοιπόν τις νέες γενιές, τα νέα 

συγκροτήματα, τις νέες μουσικές παρέες, που βγάζουν δίσκους τραγουδώντας δημοτικά. Λίγο πειραγμένα, 

βεβαίως, μα δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Υπάρχουν οι Thrax Punks, που παίζουν θρακιώτικα, οι Villagers που 

παίζουν ηπειρώτικα, οι Χαΐνηδες που τραγουδάν κρητικά. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και εμφανίζονται όλο και 

νεότεροι. ∆εν ντρέπονται, έχει αποενοχοποιηθεί η σχέση με το δημοτικό τραγούδι, δεν θεωρείται κάτι το... 

«βλάχικο», όπως λέγανε, το απολίτιστο ή το μισοπολιτισμένο. Πρέπει να τα αγαπάμε χωρίς να τα υποτιμάμε.

Νεογράφημα: Πότε και πώς ξεκινήσατε την ενασχόληση σας με τα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Όταν γεννήθηκα! Το πρώτο μου γραπτό, όμως, για τα δημοτικά τραγούδια είναι του 

1992, δηλαδή πριν από τριάντα χρόνια. Όταν πάντως ξεκίνησα να γράφω αυτήν τη σειρά για το δημοτικό 

τραγούδι, δεν ήμουν καθόλου έτοιμος… ∆εν υποψιαζόμουνα ότι, όταν τελειώσει, θα είναι δέκα τόμοι τουλάχιστον. 

Κάθε φορά που το λέω τρομάζω, γιατί είναι ένας τεράστιος κόπος αλλά και μία τεράστια απόλαυση! Οπότε, όσο 

ζω, το συνεχίζω. Έχει τριάντα χρόνια τουλάχιστον αυτή η γραπτή σχέση, γιατί στο προφορικό επίπεδο υπήρχε 

σχέση και από πριν· έγινε γραπτή εδώ και τριάντα χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα έγραφα σε εφημερίδες και 

περιοδικά ή μιλούσα σε συνέδρια για το δημοτικό τραγούδι. Κάποια στιγμή αποφάσισα να τα βάλω κάτω. Ξεκίνησα 

για έναν-δύο τόμους και αυγατίσαμε στη διαδρομή. Φέτος θα βγει ένα δίτομο, μάλλον, έργο μου για τα δημοτικά 

τραγούδια, η διδακτορική μου διατριβή.

Νεογράφημα: Σε ποιο πανεπιστήμιο την κάνατε;

Παντελής Μπουκάλας: Στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Νεογράφημα: Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο δημοτικό τραγούδι;

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν μπορώ να πω ένα, θα πω δύο: «Το μοιρολόι της Τούρκισας», που ανέφερα και 

προηγουμένως, και το «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα», για τη δική του ασύλληπτη δύναμη· θα το έχετε ακούσει 

τραγουδημένο. Επειδή δεν είχε σωθεί η μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού, έχει τραγουδηθεί με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους· όλοι καλοί είναι! 

Νεογράφημα: Είστε ποιητής, ερευνητής, δημοσιογράφος, μεταφραστής. Αν, όμως, έπρεπε έναν μόνο τίτλο να 

βάλετε δίπλα στο όνομα σας ποια από όλες αυτές τις ιδιότητες θα επιλέγατε; 

Παντελής Μπουκάλας: Γραφιάς, που τα πιάνει όλα. Ή... αποτυχημένος οδοντίατρος! 

Νεογράφημα: Γιατί επιλέξατε την Οδοντιατρική; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν τη διάλεξα, με διάλεξε. Είχα περάσει στην Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης, αλλά 

κατέβηκα στην Αθήνα. Ήταν δύσκολο να μείνω και οικονομικά και ερωτικά.

Νεογράφημα: Τι σας οδήγησε στη γραφή; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν ξέρω. Στην τρίτη γυμνασίου έγραφα στιχάκια Μ’ άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω. Η 

γραφή ξεκινά από το διάβασμα. Εάν δεν διαβάσεις, δεν θα σου ‘ρθει η γραφή· εκτός και αν συναντήσεις τις 

Μούσες, όπως ο Ησίοδος στα βουνά, τότε που η Μούσα ήταν αγροδίαιτος. Ο Ησίοδος συνάντησε τις Μούσες 

βοσκώντας τα πρόβατα του στον Ελικώνα, ο Αισχύλος συνάντησε τον ∆ιόνυσο σε ένα αμπέλι έξω από την Αθηνά, 

αλλά αυτά, δυστυχώς, σταματήσανε!

 Αλέξης Αλεξίου: Λέω στα παιδιά πως όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, θέλουν και να παίξουν· πως όσοι αγαπούν 

το μπάσκετ και βλέπουν μια πορτοκαλί μπάλα, θέλουν να την πάρουν και να τη σουτάρουν στο καλάθι. Έτσι και 

όσοι αγαπούν το διάβασμα, θέλουν κάποια στιγμή να γράψουν κιόλας κάτι. 

Παντελής Μπουκάλας: Κι εγώ αγαπούσα το ποδόσφαιρο, αλλά τραυματίστηκα νωρίς και δεν μπόρεσα να 

συνεχίσω… Ξέρουμε πως πολλοί ποιητές γράφουν την ώρα που διαβάζουν ή λίγο μετά. Ο κατεξοχήν ποιητής που 

ξέρουμε ότι έγραφε καθώς διάβαζε, ήταν ο Καβάφης. Στον «Καισαρίωνα» βλέπουμε πως δημιουργεί τα ποιήματά 

του, συχνά ξεσκονίζοντας τον Πλούταρχο. Συμβαίνει και με άλλους ποιητές: Όταν βλέπεις τη σύλληψη ενός 

βαθύτατου νοήματος με πέντε λέξεις ή μιας όμορφης ιδέας, μπαίνεις στον πειρασμό, γίνεσαι μιμητής και καμία 

φορά γράφεις και καλό ποίημα. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουκάλα!

Παντελής Μπουκάλας: Εγώ σας ευχαριστώ! Έχω μεγάλη χαρά, κάθε φορά που μιλώ με παιδιά σε σχολεία.
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Το μάθημα της Λογοτεχνίας στο τμήμα Β2 συνδέθηκε με την επέτειο των διακοσίων ετών από την έναρξη της 

ελληνικής Επανάστασης μέσω των ποιημάτων του Σολωμού και του Κάλβου, αλλά και μέσω των δημοτικών 

τραγουδιών. Μελετήσαμε το ύφος, την ποίηση, τον κόσμο τους και, για να ολοκληρώσουμε την προσέγγισή μας, 

καλέσαμε τον Παντελή Μπουκάλα σε μια διαδικτυακή συνέντευξη, που με ιδιαίτερη χαρά μάς έδωσε στις 14 

Απριλίου. Ο Παντελής Μπουκάλας, πέρα από αρθρογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή», βιβλιοκριτικός, 

μεταφραστής αρχαίων ελληνικών κειμένων, επιμελητής λογοτεχνικών εκδόσεων και σημαντικός ποιητής, είναι  

ενδελεχής ερευνητής και γνώστης των δημοτικών τραγουδιών. Έχει ήδη εκδώσει τρία πολυσέλιδα δοκίμια για 

το δημοτικό τραγούδι (Α΄  «Όταν το ρήμα γίνεται όνομα: Η “αγαπώ” και το σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των 

δημοτικών», Β΄ «Το αίμα της αγάπης: Ο πόθος και ο φόνος στη δημοτική ποίηση», Γ’ «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα: Το 

ταξίδι του φιλιού και ο έρωτας σαν υπερβολή») και αναμένονται πολλά ακόμη. 

Η συνέντευξη είναι η μεγαλύτερη σε έκταση που παραχωρήθηκε στο «Νεογράφημα», στα επτά χρόνια της 

κυκλοφορίας του, και επεκτάθηκε σε πολλά ακόμη θέματα, πέρα από τα δημοτικά τραγούδια του ’21. Κατά τη 

διάρκειά της γεννήθηκαν αυθόρμητες ερωτήσεις και δόθηκαν απρόσμενες απαντήσεις. Προσπαθήσαμε, 

απομαγνητοφωνώντας τη συνέντευξη, να μην της στερήσουμε την πολύτιμη προφορικότητά της. Μάθαμε από τη 

συνέντευξη και ταυτόχρονα την απολαύσαμε. Σας προσκαλούμε να την απολαύσετε κι εσείς!

Νεογράφημα: Καλησπέρα σας κύριε Μπουκάλα! Είμαστε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος 

της Λογοτεχνίας διδαχθήκαμε τα δημοτικά τραγούδια και τον κόσμο τους. Από το σχολικό βιβλίο μας είδαμε 

δύο δημοτικά με απόσταση περίπου χιλίων ετών το ένα από το άλλο: το ακριτικό «Ο θάνατος του ∆ιγενή» και το 

κλέφτικο «Του Βασίλη».

Παντελής Μπουκάλας: Να διακόψω, αν μου επιτρέπετε. Θυμάται κάποιο από τα παιδιά πώς τελειώνει το 

τραγούδι «Του Βασίλη» («Βασίλη κάτσε φρόνιμα να γίνεις νοικοκύρης» και αυτός λέει: «δεν θα κάτσω φρόνιμα 

να γίνω νοικοκύρης να γίνω σκλάβος των Τούρκων»); Μετά τι λέει;

Αθανασία Μπαλάση: Λέει: «… να γίνω σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και στο τέλος, τον 

καλωσορίζουν τα βουνά «καλώς το παλικάρι».

Παντελής Μπουκάλας: Μπράβο! Αυτό ήθελα να μάθω, γιατί έτσι είναι το αυθεντικό τραγούδι «να γίνω 

σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και εννοεί κοπέλι στους προκρίτους, δηλαδή στους Έλληνες, 

όμως το τραγούδι υπέστη πολύ νωρίς μια, ας την πούμε έτσι, «εθνικού τύπου» λογοκρισία. Το 1852 έγινε «να 

γίνω σκλάβος των Τούρκων» και πάλι «κοπέλι των Τούρκων». Αποσβέστηκαν, δηλαδή, οι πρόκριτοι, για να μην 

φαίνεται ότι ο κλέφτης είχε διπλό μέτωπο. Αυτή είναι μία μόνο από τις πολλές εκδοχές, δυστυχώς, που 

νόθευσαν τα τραγούδια μας. Κυρίως τα κλέφτικα είναι αυτά που υπέστησαν περισσότερο τις νοθεύσεις, γιατί 

είναι και τα πιο κρίσιμα.

Αλέξης Αλεξίου: Όταν ήμασταν εμείς στο Γυμνάσιο, νομίζαμε ότι το «Μαύρ’ είν’ η νύχτα στα βουνά» είναι 

γνήσιο κλέφτικο.

Παντελής Μπουκάλας: Όλες οι προηγούμενες γενιές, όπως και η δική μου, είχαμε μάθει ότι το «Μάνα σου 

λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω, / θα πάρω το τουφέκι μου να πα να γίνω κλέφτης» είναι αυθεντικό 

κλέφτικο. ∆εν είναι όμως αυθεντικό κλέφτικο. Ξέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός του. Είναι ο Παύλος Λάμπρος, 

ο πατέρας του Σπυρίδωνος Λάμπρου. Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν εξέδωσε ο Νικόλαος Πολίτης το 1914 τις 

«Εκλογές από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού», ο Καβάφης, που αγαπούσε ιδιαίτερα τα δημοτικά και είχε μια 

από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες με συλλογές δημοτικών, είχε παρουσιάσει την έκδοση του Πολίτη σε 

εφημερίδα της Αλεξάνδρειας με θαυμασμό. Η παρουσίαση ομολογούσε την έκπληξή του: «Εγώ που πίστευα τόσα 

χρόνια ότι είναι ακραιφνώς δημοτικό και ωραίο ποίημα, μαθαίνω τώρα από τον Νικόλαο Πολίτη ότι είναι 

δημιούργημα ενός συγκεκριμένου λόγιου, είναι δημιούργημα γραφείου, δηλαδή». Παραμένει, πάντως, καλό 

τραγούδι, καλό ποίημα μάλλον. Έχουν περάσει από το 1914 τόσα χρόνια, πάνω από αιώνας, και ακόμα 

εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αυθεντικό δημοτικό. Ο Πολίτης έκανε την εξής 

παρατήρηση: Ο λαϊκός τραγουδιστής, ο λαός δηλαδή, δεν ξέρει το ρήμα «δουλεύω» με την έννοια είμαι 

υπόδουλος. Στο τραγούδι «Μάνα σου λέω δεν μπορώ στους Τούρκους να δουλεύω», το «δουλεύω» έχει τη 

σημασία «είμαι σκλάβος». Ο λαός το «δουλεύω» το ξέρει μόνο με τη σημασία «εργάζομαι». Άρα το τραγούδι δεν 

μπορεί να είναι λαϊκό. Έχει κι άλλα στοιχεία με τα οποία αποδείκνυε ότι δεν ήταν λαϊκό δημιούργημα. Γενικά η 

γλώσσα του λογίου από τη λαϊκή γλώσσα είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.

Νεογράφημα: Πόσο ιστορικά είναι τα δημοτικά τραγούδια; Ποια είναι η σχέση του δημοτικού τραγουδιού με την 

Ιστορία; Είναι μια αξιόπιστη πηγή ή δεν μπορούμε να βασιστούμε σ’ αυτήν; 

Παντελής Μπουκάλας: Να μιλήσουμε για όλο το εύρος των δημοτικών, δηλαδή για μια χιλιετία, ή να 

αναφερθούμε συγκεκριμένα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης;

Νεογράφημα: Πιο συγκεκριμένα στα τραγούδια της Επανάστασης.

Παντελής Μπουκάλας: Περισσότερο από το να είναι πληροφορητές τα τραγούδια για συγκεκριμένες μάχες, 

είναι πληροφορητές για τη νοοτροπία των προγόνων μας, για τα αισθήματά τους, για τα ήθη τους· δηλαδή, 

μάρτυρες νοοτροπίας περισσότερο. Είναι όμως και μάρτυρες για τη γλώσσα του λαού, είναι και μάρτυρες για τη 

στάση που είχαν απέναντι στο θρησκευτικό φαινόμενο ή στην Εκκλησία. Αυτό, για παράδειγμα, για το οποίο και 

σήμερα παραπονούνται οι ιερείς της εκκλησίας, να μην μιλάμε στην ώρα της Λειτουργίας, το έχουν πει τα δημοτικά 

τραγούδια εδώ και δύο, τρεις ή και περισσότερους αιώνες, γιατί η συμπεριφορά μας ήταν ακριβώς η ίδια. ∆ηλαδή, 

πολύ συχνά μετατρέπουμε τη χριστιανική εκκλησία σε εκκλησία του ∆ήμου. Νομίζω ότι έτσι κερδίζει και η 

Εκκλησία, κερδίζουμε κι εμείς.

Να μείνουμε στα τραγούδια της Επανάστασης. Το τραγούδι για τον θάνατο του ∆ιάκου, για παράδειγμα, 

δημιουργήθηκε δύο ή τρεις ή τέσσερεις το πολύ μήνες μετά το μαρτυρικό θάνατο του ∆ιάκου και διασώζει 

χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες τις ξέρουμε και από άλλες πηγές, προφορικές και γραπτές, από συμπολεμιστές 

του ∆ιάκου που κατάφεραν να διασωθούν. Ξέρουμε ότι αυτό που αναφέρει το τραγούδι (ότι, όταν του έγινε η 

πρόταση να γίνει Τούρκος και να σωθεί και ν’ αποκτήσει και αξιώματα, ο ∆ιάκος έστριψε το μουστάκι του) είναι 

μία πληροφορία περισσότερο λυρική παρά ιστορική. Και όμως την επιβεβαιώνουν γραπτές πηγές, γιατί την έχουμε 

και σε πολλά άλλα δημοτικά τραγούδια: Το στρίψιμο του μουστακιού είναι εκδήλωση λεβεντιάς, όταν είναι 

πολιορκημένος ο πολεμιστής. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι ο πατέρας του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο Ανδρίτσος, 

όταν βρέθηκε σε μία περίσταση πολιορκημένος σε μοναστήρι από τους Τούρκους και του είπαν να παραδοθεί, 

έστριψε το μουστάκι του. Ακόμη και ο αριθμός των 18.000 που λέει ότι ήταν ο στρατός των Τούρκων, ήταν 

πράγματι 18.000 ή περίπου 18.000. ∆εν απομακρύνεται από την ιστορική αλήθεια το δημοτικό τραγούδι της 

Επανάστασης, γιατί δημιουργείται πολύ κοντά στο γεγονός και διασώζει τις κρισιμότερες πτυχές, τα κρισιμότερα 

σημεία. Αυτά που θέλει να διασώσει το τραγούδι είναι πάντα η λεβεντιά, η καρτερία με την οποία αποδέχεται τον 

θάνατό του ο θνήσκων πολεμιστής ή ο θρήνος της μάνας του, όπως στην περίπτωση του Οδυσσέα Ανδρούτσου, 

που έχουμε έναν θάνατο που ατιμάζει τον Ανδρούτσο. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Ανδρούτσος αναγνωρίστηκε 

ως εθνικός ήρωας το 1862. Το τραγούδι έχει ηρωίδα τη μάνα του. Η μάνα του λέει ότι «σε έφαγε η Βουλή και 

οι καλαμαράδες». Η μάνα του παρουσιάζεται όπως την πλάθει ο λαός. Ο λαός παίρνει το μέρος του Ανδρούτσου. 

Ας πούμε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη, για να πάμε και αλλού. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές του τραγουδιού 

του τέλους του Καραϊσκάκη. Το πληρέστερο είναι το ηρωϊκό τραγούδι, και ταυτόχρονα μοιρολόϊ, που έφτιαξε ο 

Μακρυγιάννης γι’ αυτόν. Και είναι χαρακτηριστικό –για να γυρίσουμε και στην ερώτηση αν το τραγούδι έχει μέσα 

του ιστορική πληροφορία– ότι όσα λέει ο Μακρυγιάννης ως αυτόπτης μάρτυρας και συμπολεμιστής στην κρίσιμη 

στιγμή του Καραϊσκάκη, όσα λέει στα Απομνημονεύματά του, τα επαναλαμβάνει έμμετρα στο τραγούδι που 

έφτιαξε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη. Για το πώς ξεκίνησε η μικρή αψιμαχία που ανάγκασε τον Καραϊσκάκη να 

σηκωθεί από το κρεβάτι. Κι όταν λέμε για κρεβάτι –ουσιαστικά, κατάχαμα θα ήταν– θα του είχαν απλώσει δύο ή 

τρία ρούχα για να ξαπλώσει· στον πόλεμο βρισκότανε… Όμως οι Τούρκοι τους περίμεναν και τους χτύπησαν. 

Ήρθαν ακόμη περισσότεροι Τούρκοι και η μικρή αψιμαχία έγινε μάχη. Αναγκάστηκε ο Καραϊσκάκης να σηκωθεί, 

να φωνάξει τον ιπποκόμο του να φέρει το άλογό του. Όλα αυτά τα περιγράφει, τα ιστορεί, ο Μακρυγιάννης στο 

τραγούδι του αυτό, ακριβώς όπως τα ιστορεί και στα Απομνημονεύματά του. Να στηριχτούμε μόνο στο τραγούδι 

για την επιστήμη της Ιστορίας, δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε και άλλες μαρτυρίες. Υπάρχει μία παραλλαγή του 

δημοτικού τραγουδιού (θεσσαλική παραλλαγή), που ρίχνει το φταίξιμο για τον σκοτωμό του Καραϊσκάκη στην 

ελληνική πλευρά –γιατί ακόμη δεν ξέρουμε ποιος σκότωσε τον Καραϊσκάκη. Η επίσημη ιστοριογραφία λέει ότι 

σκοτώθηκε από τους Τούρκους, όμως ήδη από εκείνη τη στιγμή έχουν σωθεί μαρτυρίες –πέρα από το τραγούδι 

που λέω– συμπολεμιστών του Καραϊσκάκη αλλά και του Κασομούλη κάποια λόγια, που αφήνουν το περιθώριο να 

σκεφτούμε ότι ο θάνατός του ίσως και να ήταν προϊόν παγίδας, σκευωρίας εις βάρος του. Σε λίγο καιρό 

κυκλοφορεί και ένα σχετικό βιβλίο μου για τον Καραϊσκάκη.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια θα ήταν ωφέλιμο να τροποποιηθούν με κάποιον τρόπο έτσι 

ώστε να είναι ευκολότερα προσεγγίσιμα στα παιδιά ή να εκμοντερνιστούν, ίσως, στον λόγο;

Παντελής Μπουκάλας: Όχι. Όσα τραγούδια επιζήσουν, θα επιζήσουν έτσι όπως είναι, έτσι όπως μας έχουν 

παραδοθεί. Τώρα, εμείς τα περισσότερα τραγούδια τα ξέρουμε γραπτά. ∆εν τα ξέρουμε τραγουδημένα και αυτό 

είναι ένα πρόβλημα, ότι για τα περισσότερα τραγούδια δεν έχει σωθεί η μουσική τους, γιατί κατέγραφαν τα λόγια 

μόνο. ∆εν κατέγραφαν τη μουσική, δεν ήξεραν να την καταγράψουν, δεν ήταν αυτό το αίτημα της εποχής. Το 

αίτημα της εποχής, έτσι όπως το έθεσε ο ίδιος ο ∆ιονύσιος Σολωμός στους γνώριμούς του (στους μαθητές του, 

στους αδερφούς Τυπάλδους, στον Λασκαράτο) ήταν το εξής: «Πηγαίνετε στον λαό και συγκεντρώστε ελληνικά 

τραγούδια πριν χαθούνε». Γιατί την είχε αυτή την αγωνία ο Σολωμός· έβλεπε ότι ο προφορικός πολιτισμός θα 

αρχίσει να χάνεται, να σβήνει. Είχε αρχίσει ήδη ο πολιτισμός της εγγραματοσύνης, δηλαδή, ο πολιτισμός του 

χαρτιού όχι της ακοής. Τη μουσική δεν μπορούσαν να την καταγράψουν. ∆εν ξέρανε τη σημειογραφία οι 

δάσκαλοι, οι λαογράφοι. Μπήκαμε στον 20ο αιώνα πια για να αρχίσει σε κάποια τραγούδια η καταγραφή τους, 

όταν είχαμε πλέον στη διάθεσή μας και τα μηχανικά μέσα.

Όχι, δεν χρειάζεται να τα εκμοντερνίσουμε, να τα “καθαρίσουμε” γλωσσικά, για παράδειγμα. Ο οποιοσδήποτε 

γλωσσικός καθαρισμός ήταν να γίνει, έγινε από την αρχή. Κάποιοι από τους συλλογείς δημοτικών τραγουδιών 

είχαν την άστοχη ιδέα να τα “καθαρίσουν” γλωσσικά. Να πετάξουν κάποιες τούρκικες ή αρβανίτικες λέξεις. Αυτή 

η νόθευση μάς δίνει λανθασμένες πληροφορίες για το πώς μιλούσαν οι πρόγονοί μας, για το ποιο ήταν το εύρος 

της γλώσσας τους, η ποικιλία της, η ικανότητά της να αντλεί ξένες λέξεις και να τις ιδιοποιείται. Κάθε γλώσσα που 

μπορεί να δανειστεί, είναι πολύ δυνατή γλώσσα. Η γλώσσα που δεν μπορεί να δανειστεί, είναι αδύναμη γλώσσα. 

Η ελληνική δανείζεται από την πρώτη στιγμή που υπήρξε, από την αρχαιότητα –και το παραδέχονταν και οι ίδιοι οι 

αρχαίοι. Ο Πλάτωνας έλεγε πως ό,τι δανειζόμαστε οι Έλληνες το κάνουμε καλύτερο. Μερικές φορές ναι, όχι 

πάντα.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια περιέχουν υψηλή ποίηση;

Παντελής Μπουκάλας: ∆ύσκολα θα λέγαμε ότι όλα τα δημοτικά τραγούδια είναι υψηλή ποίηση. Μην το 

παραβλέπουμε αυτό. Ακόμη και στο έργο του ίδιου ποιητή, του ίδιου μεγάλου ποιητή, θα βρούμε υποδεέστερα 

ποιήματα. Στη μεγάλη έκταση του Παλαμά, στη μεγάλη έκταση του Ρίτσου θα βρούμε και υποδεέστερα ποιήματα. 

Το αναγνωρίζουνε και οι ίδιοι οι ποιητές. Το ξέρουνε, αλλά χρειάζονται και τα υποδεέστερα για να προχωρήσουν 

παραπέρα. Η ποίηση υπάρχει και με τους λεγόμενους «ελάσσονες» ποιητές. ∆εν μπορεί να υπάρχει μόνο με τους 

μείζονες. Καμία γλώσσα δεν έφτιαξε μόνο μείζονες ποιητές και κανένας ποιητής δεν έφτιαξε μόνο μείζονα έργα. 

Βγάζουμε έξω μόνο τον Όμηρο, τον ∆άντη και τον Σαίξπηρ. Όλοι οι άλλοι έχουν και ατυχή ποιήματα ή στίχους 

ατυχείς. 

Αυτά τα δημοτικά τραγούδια που σώθηκαν, που ζούνε ακόμα –έστω μέσα από το χαρτί– πιστεύω ότι είναι και τα 

εντελέστερα, τα τελειότερα από τη λογοτεχνική σκοπιά, την ποιητική σκοπιά. Μην φοβόμαστε να αποκαλούμε τα 

δημοτικά τραγούδια «ποιήματα», γιατί περάσανε αρκετές γενιές που τα υποτιμούσαν, τα θεωρούσαν απλώς 

τραγούδια. Ως τραγούδια πλάστηκαν και μάλιστα με την τριπλή τους σημασία: δηλαδή, ήτανε λόγος, μέλος και 

χορός. Τα περισσότερα χορεύονταν. Αν εξαιρέσουμε τα μοιρολόγια και τα τραγούδια της ταύλας, όλα τα άλλα 

τραγούδια χορεύονταν και αυτό το επεσήμαναν οι περιηγητές ήδη από τους προεπαναστατικούς αιώνες: ότι οι 

Έλληνες φτιάχνουν τραγούδια για κάθε περίσταση και χορεύουν σε κάθε περίσταση. Και θλιμμένοι που ήταν 

–στην Τουρκοκρατία ζούσαν– εκμεταλλεύονταν κάθε περίσταση: μία γιορτή, έναν γάμο, μία βάπτιση, για να 

αναζητήσουν στο δημοτικό τραγούδι μία παρηγοριά. 

Ο λαϊκός τραγουδιστής είναι φιλοσοφημένος. Λέει ας πούμε: «Και τα τραγούδια λόγια είναι, ψάχνουν να 

βγάλουν το κακό, πάσχουν να βγάλουν το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει». Εδώ ο Καβάφης μας έχει πει: «Εις σε 

προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως, που κάπως ξέρεις από φάρμακα». Η παλαιότερη σχολή, η Σχολή του Θεόκριτου, 

του βουκολικού ποιητή, υποστηρίζει ότι η ποίηση είναι το απόλυτο φάρμακο. Όσο περνούν οι αιώνες, οι ποιητές 

γίνονται λιγότερο ενθουσιώδεις, λιγότερο σίγουροι για την αξία της ποίησης σαν γιατρικού. Αυτό που βλέπουμε 

από τον υψηλά στοχαστικό ποιητή, τον Καβάφη, ότι λίγο ξέρει η ποίηση και λίγο, και για λίγο, μπορεί να μας 

παρηγορήσει, ο λαϊκός ποιητής, με το ένστικτό του περισσότερο, το καταλαβαίνει: ότι το τραγούδι προσπαθεί, 

ψάχνει να βγάλει το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει. Παρ΄ όλα αυτά συνεχίζει να τραγουδάει, γιατί δεν έχει άλλον 

τρόπο. Τραγουδάει και τον καημό του και βλέπουμε από τις πολλές κατηγορίες την δημοτικών τραγουδιών ότι δεν 

υπάρχει καμία πτυχή του κοινωνικού βίου ή του προσωπικού ή του εθνικού βίου, που να μην έχει καλύψει οι λαϊκός 

τραγουδιστής, «η λαϊκή μούσα» όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε.

Νεογράφημα: Τα δημοτικά τραγούδια έχουν αίσθηση της έννοιας της πατρίδας;

Παντελής Μπουκάλας: Της έννοιας της πατρίδας... Αυτή θα την αναζητήσουμε βεβαίως στα ακριτικά τραγούδια 

καταρχάς και ύστερα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης αλλά και στα τραγούδια που συνεχίστηκαν 

να γράφονται μετά την Επανάσταση. Τη λέξη «πατρίδα» δεν θα τη συναντήσουμε στα ακριτικά. Θα συναντήσουμε 

τον πόλεμο του Ακρίτα εναντίον των Σαρακηνών. Είναι οι προσωπικές παλικαριές περισσότερο. Ο ∆ιγενής όμως 

έχει ένα χαρακτηριστικό σπάνιο. Είναι γιος Σαρακινού, ο οποίος είναι ο εχθρός μας, και Βυζαντινής πριγκιποπούλας. 

Αυτό είναι ένα εξαιρετικό γνώρισμα, πώς ο λαϊκός τραγουδιστής αποφασίζει να πλάσει τον κατεξοχήν ήρωά του. 

Ο ∆ιγενής είναι σύνοψη. Συνοψίζει τον Αχιλλέα ή τον Λεωνίδα και τον Μέγα Αλέξανδρο· και όμως έχει 

γνωρίσματα διγενούς ήρωα. Είναι μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη του λαϊκού τραγουδιστή. Τα ακριτικά 

ξέρουμε ότι είναι τα πρώτα δημοτικά τραγούδια, τα οποία δεν ήταν του γούστου ούτε της Εκκλησίας στο Βυζάντιο 

ούτε της κρατικής εξουσίας. ∆εν τα άρεζαν για πολλούς λόγους. Ο ένας εκ των οποίων είναι ότι τα τραγουδούσαν 

οι ραψωδοί που γυρνούσαν από πόρτα σε πόρτα για να επιβιώσουν. Μιας μορφής επαιτεία ήτανε, αλλά επαιτεία με 

αξιοπρέπεια. ∆εν ήθελαν να πάρουνε ψωμί χωρίς να δώσουνε και εκείνοι κάτι. Αυτό που δίνανε ήτανε το τραγούδι 

τους. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά στην ύπαρξη δημοτικών τραγουδιών και στη χρήση τους, στην κοινωνική τους 

χρήση, από τον επίσκοπο Αρέθα, ο οποίος αναφέρεται σε Παφλαγόνες τραγουδιστές που γυρνάνε στους δρόμους 

–όχι ζητιανεύοντας, αλλά δίνοντας το τραγούδι τους– για να πάρουν έναν οβολό ή ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή η 

μορφή διάδοσης των τραγουδιών συνεχίστηκε μέχρι και τα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τον 

Κολοκοτρώνη, ο οποίος στα Απομνημονεύματά του («∆ιήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής») λέει ότι «τα 

τραγούδια τα φτιάχνουν οι στραβοί, οι τυφλοί δηλαδή, με τις λύρες». Η παράδοση των τυφλών ραψωδών ή των 

τυφλών αοιδών πάει στον Όμηρο, που και αυτός ήταν τυφλός. Ξέρουμε ότι τυφλοί αοιδοί και ραψωδοί υπήρχαν και 

στα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τους περιηγητές και από ιστορικούς. Αλλά υπήρχαν και στις διπλανές 

μας χώρες· για παράδειγμα στην τωρινή Σερβία, που έχει μελετηθεί η δημοτική της ποίηση αρκετά πριν από τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νεογράφημα: Ποια είναι η θέση που παίρνουν τα δημοτικά τραγούδια σε διάφορες αστοχίες και λάθη των 

επαναστατημένων Ελλήνων; Υπάρχει αντικειμενικότητα στα τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Αναφέρθηκα ήδη στο δημοτικό που έχει θέμα του τη μάνα του Ανδρούτσου· που κατηγορεί 

τη Βουλή και τους καλαμαράδες (έτσι τους λέγαν τους πολιτικούς) που πήραν στο λαιμό τους τον γιο της και μάλιστα 

με εκτελεστικό όργανο το πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου, τον Γιάννη Γκούρα, ο οποίος σκοτώθηκε και αυτός στην 

πολιορκία της Ακρόπολης από ένα βόλι που τον χτύπησε στο κεφάλι. Μην περιμένουμε από τα τραγούδια να 

ασκήσουν κριτική την ώρα της επαναστατικής δράσης. Και όμως: έτσι όπως καταγράφουν τα αισθήματα της στιγμής 

(όχι ιδέες, αισθήματα συνθέτουν), μας δίνουν κάποια μαθήματα. Τα τραγούδια τα δημοτικά, αναγνωρίζουν την 

παλικαριά του αντιπάλου. ∆εν είναι μικρό γεγονός αυτό, είναι σπουδαίο γεγονός. Βλέπουν το λάθος στην 

περίπτωση του Ανδρούτσου, αφήνουν την πιθανότητα, τον υπαινιγμό ότι κάτι δεν πήγε καλά με τον θάνατο του 

Καραϊσκάκη. 

Ένα από τα συγκινητικότερα, για εμένα, τραγούδια είναι το «Μοιρολόι της Τούρκισσας», που πλάστηκε πολύ λίγο 

μετά την άλωση της Τριπολιτσάς για την οποία κάποια στιγμή, σε κάποια γενιά, θα αποφασίσουμε να τη δούμε λίγο 

ειλικρινέστερα και να πούμε ότι η σφαγή που υπήρξε, ήταν λίγο μεγαλύτερη από αυτήν που είναι ανεκτή. ∆εν ξέρω 

σε ποια τάξη του γυμνασίου ή του λυκείου θα το κάνετε, η Επανάσταση μετά την άλωση της Τριπολιτσάς βρέθηκε σε 

εξαιρετικά δύσκολη θέση διεθνώς –στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, όπως λέμε σήμερα– γιατί είπαν οι Ευρωπαίοι ότι 

αυτοί (εμείς, δηλαδή, οι Έλληνες) είναι κατσαπλιάδες που σφάζουν. Και αναγκάστηκε η τότε Κυβέρνηση να 

δημοσιεύσει σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού, κυρίως του Λονδίνου, μια τεράστια, ολοσέλιδη ας πούμε, επί 

πληρωμή καταχώρηση, όπου εξηγούσαμε ως ελληνική Επανάσταση ότι έπειτα από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς 

υπήρχε μια συσσωρευμένη οργή, ένας άγριος θυμός, ο οποίος ήτανε των αδυνάτων αδύνατο να συγκρατηθεί. 

Ξέρουμε ότι μέσα στην Τρίπολη ο Κολοκοτρώνης και άλλα παλικάρια του προσπάθησαν να συγκρατήσουν την 

ανελέητη σφαγή, γιατί, εκτός όλων των άλλων, ο Κολοκοτρώνης είχε κλείσει συμφωνίες μπέσας με Αρβανίτες  και  

Εβραίους που ζούσαν μέσα στην Τρίπολη. «Μπέσα» σημαίνει προσωπική δέσμευση, που ήταν αυστηρότερη από δέκα 

χιλιάδες γραμμένα κείμενα. Η λέξη «μπέσα» είναι αρβανίτικη, αλλά επικράτησε και στα ελληνικά· είναι απολύτως 

ελληνική πια. Έκανε τις προσπάθειες αυτές στο όνομα της προσωπικής του λεβεντιάς ο Κολοκοτρώνης, καθώς είχε 

εξαιρετικές σχέσεις με Αρβανίτες, είχε συμπολεμήσει με Αρβανίτες, με αυτούς που λέμε «Τουρκαλβανούς», όχι 

τους χριστιανούς Αρβανίτες. 

∆εν είχαν εξισλαμιστεί όλοι οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί που έμειναν χριστιανοί, και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι, 

ήταν αυτοί που συμπολέμησαν με τους Έλληνες, γιατί έτσι κατανοούσαν την Επανάσταση: οι χριστιανοί εναντίον των 

μουσουλμάνων. Επί τέσσερεις αιώνες ή πέντε ή πεντέμισι ο χωρισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν γινόταν 

με βάση τα έθνη (από εδώ οι Τούρκοι, από κει οι Βούλγαροι, οι Έλληνες, οι Αλβανοί)· γινότανε με βάση τη θρησκεία 

(από δω οι μουσουλμάνοι –που δεν είναι μόνο Τούρκοι, μπορεί να είναι και Άραβες μπορεί να είναι και Σαρακηνοί 

μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο– και από κείνη την πλευρά οι χριστιανοί, που οι περισσότεροι στα Βαλκάνια είναι 

χριστιανοί ορθόδοξοι). 

Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, που έλεγα πριν («Της Τούρκισσας») είναι το μοιρολόι της μάνας· το φτιάχνει η Ελληνίδα 

ή ο Έλληνας. Είναι πιθανότερο να το φτιάχνει Ελληνίδα, γιατί η συμμετοχή των Ελληνίδων στη δημιουργία των 

δημοτικών τραγουδιών είναι, περίπου αποδεδειγμένα, πάνω από πενήντα τοις εκατό. Ο Κυριακίδης, που είναι και από 

τα βόρεια μέρη, έλεγε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα ότι «το δημοτικό είναι το βασίλειο της γυναίκας», γιατί η 

γυναίκα θα μοιρολογήσει, η γυναίκα θα νανουρίσει το μωρό, η γυναίκα θα αποχαιρετήσει αυτόν (τον άντρα της) που 

φεύγει για την ξενιτιά. Άρα λοιπόν η γυναίκα έχει τεράστια συμμετοχή στο τραγούδι. Στο συγκεκριμένο, η Ελληνίδα 

δίνει τη φωνή της και το κλάμα της στην Τούρκισσα μάνα, για να μοιρολογήσει τον γιο της που σκοτώνεται. Πρέπει 

να πω εδώ το εξής. Η Ελληνίδα μάνα εκείνης της εποχής (και όποιος Έλληνας ή Ελληνίδα του 19ου αιώνα, όταν 

φτιάχνονταν τα τραγούδια) δεν μπορούσε, φυσικά, να έχει διαβάσει τους «Πέρσες» του Αισχύλου ούτε τις 

«Τρωάδες» του Ευριπίδη ή την «Εκάβη», για να πάρει ένα παράδειγμα ότι τον ξένο πόνο τον συμμεριζόμαστε. Ναι, 

είμαστε οι νικητές, αλλά δεν αλαζονευόμαστε. Σεβόμαστε και τον ξένο πόνο, ας είναι και ο πόνος του εθνικού μας 

αντιπάλου (του Πέρση στην αρχαιότητα, του Τούρκου στους νεότερους αιώνες). Τον πόνο τον συμμεριζόμαστε, ιδίως 

όταν είναι ο πόνος της μάνας για το παιδί της. Το τραγούδι αυτό δείχνει τη μάνα να έχει τα ίδια αισθήματα για το 

παιδί της, την ίδια συμπόνια με την Ελληνίδα, όχι επειδή μιμείται την αρχαιότητα, αλλά επειδή εξ αρχής νιώθει έτσι 

–και αυτό για εμένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. 

Στο δημοτικό τραγούδι «Του ∆ιάκου» –παρότι η Αλαμάνα είναι στο σημείο περίπου όπου βρίσκονταν οι 

Θερμοπύλες και παρότι ο ∆ιάκος πολεμάει και πεθαίνει, έχοντας να αντιμετωπίσει έναν τεράστιο στρατό, όπως ο 

Λεωνίδας– δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε στις Θερμοπύλες ούτε στον Λεωνίδα. Ο συσχετισμός του ∆ιάκου με 

τον Λεωνίδα και της Αλαμάνας με τις Θερμοπύλες αρχίζει να γίνεται από τους ιστορικούς. Πρώτος είναι ο 

Σπυρίδων Τρικούπης, που κάνει αυτή τη συσχέτιση και η οποία σταδιακά επιβάλλεται. Την παίρνει από εκείνον ο 

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης στο ποιητικό δράμα «Θανάσης ∆ιάκος» και την απαθανατίζει.

Νεογράφημα: Αναφέρατε ότι το δημοτικό τραγούδι μάς διδάσκει. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν αφήνει κάποιο 

ηθικό δίδαγμα.

Παντελής Μπουκάλας: Αν κατάλαβα καλά, ρωτάτε αν στα δημοτικά τραγούδια υπάρχει ηθικό δίδαγμα στο τέλος. 

Το ηθικό δίδαγμα συνήθως το βάζουμε στο τέλος της έκθεσης. Τουλάχιστον στις δικές μου δεκαετίες έτσι μας 

έλεγαν. Όχι, το δημοτικό τραγούδι δεν επιδιώκει να διδάξει. ∆εν θέλει να πει «θα κάνεις ετούτο, θα πεθάνεις για 

την πατρίδα κ.τ.ό.». Εξυμνώντας τον ήρωα, εξυμνώντας τον πολεμιστή, σου δείχνει τον δρόμο από μόνο του· δεν σου 

λέει τι να κάνεις, δεν είναι οδηγός ζωής. Είναι υμνητής ζωής, υμνητής καρτερίας, υμνητής λεβεντιάς ή επικριτής της 

δειλίας, χωρίς να σου λέει τι θα κάνεις. ∆εν σου λέει το δημοτικό τραγούδια, για παράδειγμα, «εάν θα αγαπήσεις 

ή δεν θα αγαπήσεις Φράγκο, Εβραίο, Βούλγαρο ή Βουλγαροπούλα ή Τουρκοπούλα». Ιστορεί με τα λόγια του, με τη 

μουσική του· ιστορεί όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν στον βίο, όπως εκτυλίχτηκαν μέσα σε πέντε αιώνες. Η 

πλειονότητα των τραγουδιών δείχνει ηρωίδες που αρνούνται τον γάμο αυτής της εκδοχής, τον διεθνικό, αλλά 

υπάρχουν και τραγούδια που μας δείχνουν καθαρά τον έρωτα για έναν αλλοεθνή ή αλλόθρησκο και δεν τον 

καταδικάζουν. ∆εν έχουν αυτή τη λογική του κατηχητή ή του δασκάλου, που θέλουν να σου πουν τι θα κάνεις στη ζωή

· δεν το κάνουν αυτό. Ο ακροατής τους αποσπά το νόημα ή το ηθικό δίδαγμα μόνος του, αν έχει την όρεξη. ∆εν δίνει 

μασημένη τροφή το δημοτικό τραγούδι. 

Νεογράφημα: Πώς παρουσιάζουν τα δημοτικά τραγούδια τους Τούρκους;

Παντελής Μπουκάλας: Το είπα και πριν. ∆εν παραλείπουν να τιμήσουν τη λεβεντιά τους, όταν υπάρχει λεβεντιά, 

όπως δεν παραλείπουν να δείξουν λεπτομερώς τη βαρβαρότητα ή την πονηρία ή την προδοσία, όπου υπάρχει. Την 

προδοσία την απαθανατίζουν, ειδικά στα κλέφτικα, όταν ο προδότης του καπετάνιου είναι κάποιος κουμπάρος του, 

ομοεθνής και ομόθρησκος. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Το τραγούδι δεν θέλει να λογοκρίνει τίποτα από 

αυτά που βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του ο τραγουδιστής. Αυτά που επιλέγει να τραγουδήσει ο 

ανώνυμος τραγουδιστής είναι η λεβεντιά και ο μαρτυρικός θάνατος. Η λεβεντιά την ώρα της μάχης. ∆εν τον 

ενδιαφέρει τόσο να δείξει τον εχθρό, όσο να δείξει τον δικό του ήρωα μέσα από τη σύγκρουση: πως, και ψυχικά και 

ηθικά, είναι νικητής ο ήρωάς του, ακόμη και αν ηττάται. Τη λέξη «ελευθερία» επίσης δεν θα τη συναντήσουμε συχνά 

στα τραγούδια. Θα τη συναντήσουμε σε άλλου είδους δημοτικά. Για παράδειγμα, αυτά που έφτιαχνε ο Τσοπανάκος, 

που ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής, Πελοποννήσιος, από την ∆ημητσάνα. Τσοπανάκος ήταν το ψευδώνυμό του, το 

παρατσούκλι του. Υπάρχει ένα πουλί που λέγεται «τσοπανάκος», που τραγουδάει γλυκά και τον είχαν ονομάσει και 

αυτόν Τσοπανάκο. Αυτός ήταν με τα παλικάρια του Νικηταρά στη διάρκεια της Επανάστασης. Είχε βγάλει μερικές 

τάξεις σχολείου, οπότε ήξερε και λίγα για τους αρχαίους Έλληνες· και αυτά τα λίγα που ήξερε, τα είχε βάλει στα 

τραγούδια του, τα οποία τα έλεγε στα παλικάρια στο βουνό. Τα παλικάρια τον προστάτευαν γιατί ήταν πολύ 

αδύνατος, ήταν σκυφτός, ήταν καμπούρης, η υγεία του ήταν πάντα πολύ τραυματισμένη. Τα τραγούδια του τα 

τραγουδάγανε ακόμα και αν δεν καταλαβαίνανε ποιος είναι ο Θεμιστοκλής. Ο Τσοπανάκος πέθανε το 1825, 

δηλαδή δεν την πρόλαβε την ελευθερία.

Νεογράφημα: Συνέβαλαν τα δημοτικά τραγούδια στον φιλελληνισμό;

Παντελής Μπουκάλας: Συνέβαλαν πολύ! Θα πω το εξής σημαντικό: Η πρώτη έκδοση δημοτικών τραγουδιών έγινε 

έξω από την Ελλάδα το 1824-1825, όταν ο νεοελληνιστής Κλωντ Φωριέλ (Claude Fauriel) εξέδωσε στο Παρίσι τα 

τραγούδια που είχε συγκεντρώσει μέχρι τότε. Αρκετά από αυτά του τα είχε δώσει ο Αδαμάντιος Κοραής και τον 

ευχαριστεί στον πρόλογό του. Ήταν τότε ο Κοραής γιατρός στο Παρίσι, (λόγιος, διαφωτιστής, «∆άσκαλος του 

Γένους», όπως λέμε), ο οποίος –παρόλο που δεν αγαπούσε τα δημοτικά τραγούδια– τα συγκέντρωνε. Συγκεκριμένα, 

τα συγκέντρωναν φίλοι του και αυτός τα προωθούσε. Για αυτό αρκετά από αυτά ο Κοραής τα είχε δώσει στον 

Φωριέλ. Η έκδοση αυτή έγινε στο Παρίσι, σε μια εποχή που, εξαιτίας των εμφυλίων πολέμων των Ελλήνων, οι 

φιλέλληνες είχαν αρχίσει να αποστασιοποιούνται και να κάνουν αρνητικές σκέψεις για εμάς, για τους νεότερους 

Έλληνες. Χάρις και στα εκτενέστατα προλεγόμενα του Φωριέλ –ο οποίος, παρεμπιπτόντως, δεν ήρθε ποτέ στην 

Ελλάδα, δεν τα είχε συγκεντρώσει ο ίδιος με αυτοψία εδώ αυτά τα τραγούδια– είπε προς τους λογίους της Ευρώπης, 

και μάλιστα με επιθετικό τόνο: «∆είτε, αυτός ο λαός ξέρει να δημιουργεί τόσο σπουδαία ποίηση! Άρα για να 

δημιουργεί μια τόσο σπουδαία ποίηση, δεν είναι τόσο παρακατιανός, όσο εσείς νομίζετε». Μέχρι τότε οι 

περισσότεροι Ευρωπαίοι λόγιοι πίστευαν ότι οι Νεοέλληνες στέκονται πολύ πιο χαμηλά από τους προγόνους τους 

και είναι περίπου βάρβαροι. «Αν φτιάχνει αυτός ο λαός τέτοια ποίηση, αξίζει να τον βοηθήσετε να κατακτήσει την 

ελευθερία του όχι μόνο εν ονόματι των αρχαίων προγόνων του, αλλά και για τη δική του αξία, την τωρινή αξία!». Το 

είδαν αυτό πολλοί λόγιοι και τα τραγούδια μεταφράστηκαν αμέσως σε τέσσερεις-πέντε κρίσιμες ευρωπαϊκές 

γλώσσες. Στα Γερμανικά, ορισμένα κλέφτικα τα μετέφρασε ο Γκαίτε και άλλα ο Βίλχελμ Μύλλερ (ένας ενθουσιώδης 

φιλέλληνας, σπουδαίος ποιητής, Γερμανός που δυστυχώς πέθανε μικρός στην ηλικία των τριάντα περίπου). 

Μεταφράστηκαν επίσης στα Αγγλικά, στα Ιταλικά, στα Ρωσικά και αναζωπύρωσαν το φιλελληνικό κίνημα. Είδαμε, 

μετά την έκδοση των δημοτικών τραγουδιών, ότι οι όμιλοι των φιλελλήνων άρχισαν να δραστηριοποιούνται πάλι, 

να ξαναφτιάχνουν βάζα με ελληνικές παραστάσεις (για παράδειγμα, με μια νησιώτισσα πάνω), να γίνονται έρανοι. 

Οι ζωγράφοι κινητοποιούνται πάλι. Η γνώμη μου είναι ότι ήταν αρκετά σημαντική η έκδοση αυτή· μαζί με την Έξοδο 

του Μεσολογγίου, που πράγματι έπεισε τους Ευρωπαίους ότι ως λαός αξίζουμε την ελευθερία μας. Αυτά τα δύο 

γεγονότα λειτούργησαν καθοριστικά για την κατάκτηση της ελευθερίας μας και τη δημιουργία του νεοελληνικού 

κράτους. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η συμβολή της έκδοσης των δημοτικών τραγουδιών και την έχουν ήδη 

επισημάνει από παλιά. 

Νεογράφημα: Οι πρωταγωνιστές του 1821 συνέθεταν οι ίδιοι τα δημοτικά τραγούδια; Κατά πόσο ευσταθεί αυτό και 

πώς συνυπάρχει ο ρόλος του πολεμιστή με αυτόν του ποιητή;

Παντελής Μπουκάλας: Χάρις στον Βλαχογιάννη έχουν σωθεί τέσσερα-πέντε δημοτικά τραγούδια που είχε 

φτιάξει ο Μακρυγιάννης. Ξέρουμε επίσης ότι ο Κολοκοτρώνης είχε φτιάξει ένα, επειδή το χρειάστηκε σε μια 

συγκεκριμένη περίσταση, για να εμψυχώσει τα παλικάρια του. Προεπαναστατική περίοδος, ψηλά στα βουνά της 

Πελοποννήσου, Πάσχα, και περνάει το τουρκικό στράτευμα των δύο χιλιάδων στρατιωτών και σέρνει πολλούς 

αιχμαλώτους Έλληνες. Έχει διασωθεί η αφήγηση του ίδιου του Κολοκοτρώνη, ο οποίος παρότρυνε τα παλικάρια 

του πρώτα σε πεζό λόγο και έπειτα έφτιαξε και τραγούδι. Αυτό που έκανε ήταν να πάρει ένα παλαιότερο τραγούδι 

και να το προσαρμόσει στην περίσταση: «Καλά τρώμε και πίνουμε και σιγοτραγουδάμε δεν κάνουμε και ένα καλό 

για την ψυχή μας»; Πράγματι ήταν αποτελεσματική η ομιλία του και το τραγούδι του και σε αυτό συνέβαλε και το 

γεγονός ότι ήταν Πάσχα. Τέλος επιτέθηκαν στους Τούρκους, παρότι ήταν μόλις ογδόντα, και κατάφεραν να 

ελευθερώσουν τους αιχμαλώτους Έλληνες, με μόνο ένα θύμα από την πλευρά των Ελλήνων, συγκεκριμένα έναν 

ξάδελφο του Κολοκοτρώνη. Αυτό ήταν το μοναδικό που χρειάστηκε να φτιάξει ο Κολοκοτρώνης και πράγματι ήταν 

αποτελεσματικό. ∆εν είναι πολλοί οι καπεταναίοι που φτιάχνουν δημοτικά τραγούδια. Κάποιος ακόμα που 

γνωρίζουμε, είναι ο Θεοδωράκης Γρίβας και μάλιστα είναι και ο μόνος που ξέρουμε ότι το κατέγραψε κάποια 

στιγμή, όταν πια ελευθερωθήκαμε. Έτσι πήγε και το έδωσε σε έναν γερμανό καθηγητή στο πανεπιστήμιο Αθηνών, 

γύρω στο 1840-1850, που με τη σειρά του το έδωσε στο γαμπρό του, τον Πάσοβ, ο οποίος το εξέδωσε το 

1860. Ήταν μια αρκετά μεγάλη ανθολογία, γιατί συνάθροισε όλα τα προηγούμενα τραγούδια μαζί με αυτά που 

του έδωσε ο πεθερός του. Με αυτή την έκδοση του Πάσοβ άρχισαν οι έλληνες λόγιοι να σκέφτονται λίγο πιο 

σοβαρά τι σημαίνει δημοτικό τραγούδι.

Νεογράφημα: Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι υπάρχουν τόσο λίγα επίθετα στα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Γενικά η γλώσσα των δημοτικών τραγουδιών είναι η απλούστερη δυνατή. Είναι επινοητική. 

Επινοεί λέξεις, ρήματα, επίθετα, όταν τα χρειάζεται, κυρίως στα μοιρολόγια και στα ερωτικά. Η οικονομία και η 

λιτότητα είναι το κύριο γνώρισμά της. Το ότι κάνει πολύ μικρή χρήση των επιθέτων έχει παρατηρηθεί από έναν 

από τους σπουδαιότερους μελετητές του δημοτικού τραγουδιού, τον Γιάννη Αποστολάκη. Ήταν λόγιος του 

Μεσοπολέμου και ξάδελφος του Νικολάου Πολίτη.

Αλέξης Αλεξίου: Ήταν και καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ένας από τους ιδρυτές του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το1926.

Παντελής Μπουκάλας: Έλεγαν πως ήταν λίγο δύστροπος, εκτιμούσε μόνο την ποίηση του Σολωμού και τα 

δημοτικά τραγούδια· τίποτε άλλο! Ούτε τον Παλαμά τον θεωρούσε σοβαρό ποιητή, αξιόλογο, ούτε τον Καβάφη. 

Ήταν αρκετά της υπερβολής ως προς αυτό. Έχει παρατηρηθεί ότι τα δημοτικά τραγούδια οδηγούν την αφήγησή 

τους με όχημα το ρήμα. Στο ρήμα και το όνομα, σε αυτά τα δύο εστιάζουν· τα επιρρήματα και τα επίθετα 

πλεονάζουν. Ο λαϊκός τραγουδιστής κάνει πράξη αυτό που έλεγε ο Εμπειρίκος σε ένα ποίημά του, για τα επίθετα: 

«θετά παιδιά της μορφώσεως και του διακοσμημένου ψεύδους»· δηλαδή στολίδια της ψευτιάς. Πράγματι, όταν 

μας ζητάνε στις εκθέσεις να προσθέσουμε πολλά φιλολογικά στοιχεία και αρχίζουμε και βάζουμε πολλά επίθετα 

για να μεγαλώσει η έκθεση, τότε αρχίζουμε και ψευτίζουμε.

Νεογράφημα: Πώς συνεχίζεται το ιστορικό δημοτικό τραγούδι μετά την Επανάσταση; 

Παντελής Μπουκάλας: Με την Επανάσταση δεν ελευθερώθηκε όλη η πατρίδα· το ξέρουμε. Μείνανε πολλά 

τμήματά της υπό τον τουρκικό ζυγό. Σε κάποια από τα μέρη αυτά, σχεδόν σε όλα τα μέρη αυτά, το δημοτικό 

τραγούδι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνεχίστηκε. Βλέπουμε στην Ήπειρο το παράπονο του δημοτικού 

τραγουδιού, που η Ήπειρος δεν συμπεριελήφθη στην ελεύθερη Ελλάδα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις στην Κρήτη 

που συνεχίζεται η παραγωγή δημοτικών τραγουδιών. Είναι τα λεγόμενα «ηρωικά άσματα», τα οποία ιστορούν τις 

αλλεπάλληλες επαναστάσεις, εξεγέρσεις του κρητικού πληθυσμού εναντίον των κατακτητών τους. Σιγά σιγά στην 

Κρήτη αρχίζει να εμφανίζεται ο επώνυμος τραγουδιστής. Τα κρητικά τραγούδια –που λέγονται και «ρίμες»– είναι 

εκτενέστατα, δεν είναι σύντομα, όπως είναι τα περισσότερα κλέφτικα. Άρα, εκεί αρχίζουμε να υποθέτουμε πως 

υπάρχει κάποιος προσωπικός τραγουδιστής, ποιητής, δημιουργός, στιχουργός, όπως και τον πούμε, ο οποίος 

χρησιμοποιεί πια και χαρτί, δηλαδή γράφει κιόλας. Γιατί δεν είναι εύκολο να φτιάξεις τριακόσιους στίχους χωρίς 

χαρτί, σε μία εποχή που ο προφορικός πολιτισμός αρχίζει πια να υποχωρεί. Και στον εικοστό αιώνα υπάρχουν 

δημοτικά. Καταρχάς τα λεγόμενα «ληστρικά» τραγούδια, που εξυμνούσαν παλικαριές των ληστών. Οι ληστές τι ήταν; 

Κάποιοι από τους προηγούμενους αρματολούς και τους κλέφτες, τους πολεμιστές του ‘21, που δεν βρήκαν τρόπο 

να βιοποριστούν (ίσως διότι δεν τους έδωσαν τους αγρούς που τους είχαν υποσχεθεί, για να τους καλλιεργήσουν). 

Θα έχετε ακούσει του Νταβέλη ή την Μαρία την Πενταγιώτισσα. Το «και στης Μαρίας την ποδιά σφάζονται 

παλικάρια» είναι ληστρικό τραγούδι. Η Μαρία Πενταγιώτισσα ήταν η πρώτη Ελληνίδα που τόλμησε να μπει στην 

Εκκλησία χωρίς μαντίλα. Καταλαβαίνετε πώς την αντιμετωπίσανε στη γενιά της…

Νεογράφημα: Στις ισλαμικές χώρες δεν έχει γίνει ακόμα αυτό.

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν έχει γίνει ακόμα, ναι, γιατί ο Ισλαμισμός έχει πέντε αιώνες καθυστέρηση από τον 

Χριστιανισμό.

Νεογράφημα: Και στις σλαβικές…

Παντελής Μπουκάλας: Και στις σλαβικές, ναι. Και στα χωριά μας επίσης. Τα ληστρικά τραγούδια, λοιπόν, 

βασίστηκαν στα παλαιότερα κλέφτικα και προσάρμοσαν τα ονόματα, τις πράξεις, τα επεισόδια, τον ήρωα. 

Φτιάχτηκαν, επίσης, κάποια για τον θάνατο του Παύλου Μελά. Φτιάχτηκαν κάποια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 

και, κυρίως, με τη Μικρασιατική Καταστροφή, που ήταν κυρίως μοιρολόγια Μανιάτικα. Την εποχή που όλος ο 

υπόλοιπος λαός πίστευε στον Βενιζέλο σαν θεό, οι Μανιάτισσες κλαίγαν τα παλικάρια τους και καταριόταν τον 

Βενιζέλο, γιατί χάναν τα παιδιά τους στον πόλεμο. Το αίσθημα της μάνας δεν λογοκρίνεται εύκολα. Στη διάρκεια 

της γερμανικής Κατοχής, έχουμε μία αναζωπύρωση του δημοτικού τραγουδιού στα βουνά. Ο βίος των εξεγερμένων 

εναντίον των Γερμανών έχει την παραλληλία του με τον βίο των κλεφτών και, εκτός από τα καινούργια τραγούδια 

που φτιάχνονται, ξανατραγουδιούνται τα παλιά κλέφτικα. Φτιάχτηκαν, επίσης, τραγούδια της Κατοχής, που έχουν 

καταγραφεί και έχουν εκδοθεί. Όπως φτιάχτηκαν τραγούδια σατιρικά για το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της 

Κατοχής –το πρώτο ήταν η έλλειψη της ελευθερίας– την πείνα, δηλαδή, που σε πολλά σημεία έφτασε σε επίπεδα 

πείνας του πολιορκημένου Μεσολογγίου. Υπάρχουν, λοιπόν, χαριτωμένα, σατιρικά δημοτικά, που φτιάχτηκαν στη 

Νάξο, στην Κάρπαθο, γενικά στα νησιά του Αιγαίου, που περάσαν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και ανακούφιζαν 

τον πόνο τους και τον καημό τους με σατιρικούς στίχους για την πείνα. Έχουν εκδοθεί ένα-δύο βιβλία, που 

περιέχουν τα τραγούδια των επόμενων από την Επανάσταση του ’21 εθνικών αγώνων. Είχαν εκδοθεί και τα 

δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες στα βουνά της Αλβανίας. 

Εδώ κάτι ακόμα να προσθέσω, που είναι εξαιρετικό και είναι και σπανιότατο: δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες 

πολεμιστές του ‘40 φτιάχθηκαν και από τους Αλβανούς, στην αλβανική γλώσσα και όχι σε δεκαπεντασύλλαβο, 

γιατί τα δημοτικά των Αλβανών και άλλων Βαλκανικών χωρών είναι οκτασύλλαβα και όχι δεκαπεντασύλλαβα. Οι 

Αλβανοί είχαν ξαναφτιάξει δημοτικά για να τιμήσουν τον αγώνα των Ελλήνων, πάλι στη δική τους γλώσσα, το 
1821. Υπάρχουν τραγούδια για το Μεσολόγγι, για τον Μπότσαρη, για τον Κανάρη, για την καταστροφή της Χίου. 

Είναι σπάνιο ένας λαός να τραγουδάει στη δική του γλώσσα, τα τραγούδια του διπλανού του, με τον οποίο μάλιστα 

δεν έχει ιδιαίτερα φιλική σχέση…

Νεογράφημα: Πώς νιώθετε τη σχέση του σημερινού Έλληνα με το δημοτικό τραγούδι; Εκτιμά και αντιλαμβάνεται 

την αξία του; 

Παντελής Μπουκάλας: Κάποιο κομμάτι του κόσμου την αντιλαμβάνεται, γιατί την έχει ζήσει· γιατί δεν μπορεί να 

νιώσει το πανηγύρι του και τον γάμο του, χωρίς να χορέψει δημοτικά τραγούδια. Μπορεί να αρχίσει με ζεϊμπέκικα, 

αλλά θα καταλήξει με δημοτικά. Ένα άλλο κομμάτι, οι νεότερες γενιές, προφανώς και βρίσκονται μακριά. Υπήρξε 

και ένα κακό που συνέβη εις βάρος των δημοτικών τραγουδιών: Η παρεμβολή της Χούντας, η οποία μαγάρισε το 

δημοτικό τραγούδι με κάποια ψευτοτράγουδα που έφτιαξε τότε, που υμνούσαν τους συνταγματάρχες. Και έτσι 

πολύς κόσμος, πάρα πολύς, ένιωσε μία αποστροφή προς το δημοτικό· την ίδια αποστροφή που ένιωσε και προς 

τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, επειδή και αυτός υπέστη καπήλευση από την Χούντα. Εκείνο που έχω δει γυρνώντας 

σε πολλά μέρη της Ελλάδας, εξαιτίας των βιβλίων που έχω βγάλει για το δημοτικό, είναι ότι υπάρχουν νέες γενιές 

που έχουν μάθει τα μουσικά όργανα στα μουσικά γυμνάσια και τα λύκεια και τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρουν 

να τραγουδάνε πια και να παίζουν όλο και πιο δύσκολα όργανα, όλο και πιο απωθημένα μέχρι και ασκομαντούρα!

Νεογράφημα: Πως το είπατε;

Παντελής Μπουκάλας: «Ασκομαντούρα», είναι χιώτικη, νησιώτικη λέξη. Βλέπω, λοιπόν τις νέες γενιές, τα νέα 

συγκροτήματα, τις νέες μουσικές παρέες, που βγάζουν δίσκους τραγουδώντας δημοτικά. Λίγο πειραγμένα, 

βεβαίως, μα δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Υπάρχουν οι Thrax Punks, που παίζουν θρακιώτικα, οι Villagers που 

παίζουν ηπειρώτικα, οι Χαΐνηδες που τραγουδάν κρητικά. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και εμφανίζονται όλο και 

νεότεροι. ∆εν ντρέπονται, έχει αποενοχοποιηθεί η σχέση με το δημοτικό τραγούδι, δεν θεωρείται κάτι το... 

«βλάχικο», όπως λέγανε, το απολίτιστο ή το μισοπολιτισμένο. Πρέπει να τα αγαπάμε χωρίς να τα υποτιμάμε.

Νεογράφημα: Πότε και πώς ξεκινήσατε την ενασχόληση σας με τα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Όταν γεννήθηκα! Το πρώτο μου γραπτό, όμως, για τα δημοτικά τραγούδια είναι του 

1992, δηλαδή πριν από τριάντα χρόνια. Όταν πάντως ξεκίνησα να γράφω αυτήν τη σειρά για το δημοτικό 

τραγούδι, δεν ήμουν καθόλου έτοιμος… ∆εν υποψιαζόμουνα ότι, όταν τελειώσει, θα είναι δέκα τόμοι τουλάχιστον. 

Κάθε φορά που το λέω τρομάζω, γιατί είναι ένας τεράστιος κόπος αλλά και μία τεράστια απόλαυση! Οπότε, όσο 

ζω, το συνεχίζω. Έχει τριάντα χρόνια τουλάχιστον αυτή η γραπτή σχέση, γιατί στο προφορικό επίπεδο υπήρχε 

σχέση και από πριν· έγινε γραπτή εδώ και τριάντα χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα έγραφα σε εφημερίδες και 

περιοδικά ή μιλούσα σε συνέδρια για το δημοτικό τραγούδι. Κάποια στιγμή αποφάσισα να τα βάλω κάτω. Ξεκίνησα 

για έναν-δύο τόμους και αυγατίσαμε στη διαδρομή. Φέτος θα βγει ένα δίτομο, μάλλον, έργο μου για τα δημοτικά 

τραγούδια, η διδακτορική μου διατριβή.

Νεογράφημα: Σε ποιο πανεπιστήμιο την κάνατε;

Παντελής Μπουκάλας: Στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Νεογράφημα: Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο δημοτικό τραγούδι;

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν μπορώ να πω ένα, θα πω δύο: «Το μοιρολόι της Τούρκισας», που ανέφερα και 

προηγουμένως, και το «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα», για τη δική του ασύλληπτη δύναμη· θα το έχετε ακούσει 

τραγουδημένο. Επειδή δεν είχε σωθεί η μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού, έχει τραγουδηθεί με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους· όλοι καλοί είναι! 

Νεογράφημα: Είστε ποιητής, ερευνητής, δημοσιογράφος, μεταφραστής. Αν, όμως, έπρεπε έναν μόνο τίτλο να 

βάλετε δίπλα στο όνομα σας ποια από όλες αυτές τις ιδιότητες θα επιλέγατε; 

Παντελής Μπουκάλας: Γραφιάς, που τα πιάνει όλα. Ή... αποτυχημένος οδοντίατρος! 

Νεογράφημα: Γιατί επιλέξατε την Οδοντιατρική; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν τη διάλεξα, με διάλεξε. Είχα περάσει στην Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης, αλλά 

κατέβηκα στην Αθήνα. Ήταν δύσκολο να μείνω και οικονομικά και ερωτικά.

Νεογράφημα: Τι σας οδήγησε στη γραφή; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν ξέρω. Στην τρίτη γυμνασίου έγραφα στιχάκια Μ’ άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω. Η 

γραφή ξεκινά από το διάβασμα. Εάν δεν διαβάσεις, δεν θα σου ‘ρθει η γραφή· εκτός και αν συναντήσεις τις 

Μούσες, όπως ο Ησίοδος στα βουνά, τότε που η Μούσα ήταν αγροδίαιτος. Ο Ησίοδος συνάντησε τις Μούσες 

βοσκώντας τα πρόβατα του στον Ελικώνα, ο Αισχύλος συνάντησε τον ∆ιόνυσο σε ένα αμπέλι έξω από την Αθηνά, 

αλλά αυτά, δυστυχώς, σταματήσανε!

 Αλέξης Αλεξίου: Λέω στα παιδιά πως όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, θέλουν και να παίξουν· πως όσοι αγαπούν 

το μπάσκετ και βλέπουν μια πορτοκαλί μπάλα, θέλουν να την πάρουν και να τη σουτάρουν στο καλάθι. Έτσι και 

όσοι αγαπούν το διάβασμα, θέλουν κάποια στιγμή να γράψουν κιόλας κάτι. 

Παντελής Μπουκάλας: Κι εγώ αγαπούσα το ποδόσφαιρο, αλλά τραυματίστηκα νωρίς και δεν μπόρεσα να 

συνεχίσω… Ξέρουμε πως πολλοί ποιητές γράφουν την ώρα που διαβάζουν ή λίγο μετά. Ο κατεξοχήν ποιητής που 

ξέρουμε ότι έγραφε καθώς διάβαζε, ήταν ο Καβάφης. Στον «Καισαρίωνα» βλέπουμε πως δημιουργεί τα ποιήματά 

του, συχνά ξεσκονίζοντας τον Πλούταρχο. Συμβαίνει και με άλλους ποιητές: Όταν βλέπεις τη σύλληψη ενός 

βαθύτατου νοήματος με πέντε λέξεις ή μιας όμορφης ιδέας, μπαίνεις στον πειρασμό, γίνεσαι μιμητής και καμία 

φορά γράφεις και καλό ποίημα. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουκάλα!

Παντελής Μπουκάλας: Εγώ σας ευχαριστώ! Έχω μεγάλη χαρά, κάθε φορά που μιλώ με παιδιά σε σχολεία.
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Το μάθημα της Λογοτεχνίας στο τμήμα Β2 συνδέθηκε με την επέτειο των διακοσίων ετών από την έναρξη της 

ελληνικής Επανάστασης μέσω των ποιημάτων του Σολωμού και του Κάλβου, αλλά και μέσω των δημοτικών 

τραγουδιών. Μελετήσαμε το ύφος, την ποίηση, τον κόσμο τους και, για να ολοκληρώσουμε την προσέγγισή μας, 

καλέσαμε τον Παντελή Μπουκάλα σε μια διαδικτυακή συνέντευξη, που με ιδιαίτερη χαρά μάς έδωσε στις 14 

Απριλίου. Ο Παντελής Μπουκάλας, πέρα από αρθρογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή», βιβλιοκριτικός, 

μεταφραστής αρχαίων ελληνικών κειμένων, επιμελητής λογοτεχνικών εκδόσεων και σημαντικός ποιητής, είναι  

ενδελεχής ερευνητής και γνώστης των δημοτικών τραγουδιών. Έχει ήδη εκδώσει τρία πολυσέλιδα δοκίμια για 

το δημοτικό τραγούδι (Α΄  «Όταν το ρήμα γίνεται όνομα: Η “αγαπώ” και το σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των 

δημοτικών», Β΄ «Το αίμα της αγάπης: Ο πόθος και ο φόνος στη δημοτική ποίηση», Γ’ «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα: Το 

ταξίδι του φιλιού και ο έρωτας σαν υπερβολή») και αναμένονται πολλά ακόμη. 

Η συνέντευξη είναι η μεγαλύτερη σε έκταση που παραχωρήθηκε στο «Νεογράφημα», στα επτά χρόνια της 

κυκλοφορίας του, και επεκτάθηκε σε πολλά ακόμη θέματα, πέρα από τα δημοτικά τραγούδια του ’21. Κατά τη 

διάρκειά της γεννήθηκαν αυθόρμητες ερωτήσεις και δόθηκαν απρόσμενες απαντήσεις. Προσπαθήσαμε, 

απομαγνητοφωνώντας τη συνέντευξη, να μην της στερήσουμε την πολύτιμη προφορικότητά της. Μάθαμε από τη 

συνέντευξη και ταυτόχρονα την απολαύσαμε. Σας προσκαλούμε να την απολαύσετε κι εσείς!

Νεογράφημα: Καλησπέρα σας κύριε Μπουκάλα! Είμαστε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος 

της Λογοτεχνίας διδαχθήκαμε τα δημοτικά τραγούδια και τον κόσμο τους. Από το σχολικό βιβλίο μας είδαμε 

δύο δημοτικά με απόσταση περίπου χιλίων ετών το ένα από το άλλο: το ακριτικό «Ο θάνατος του ∆ιγενή» και το 

κλέφτικο «Του Βασίλη».

Παντελής Μπουκάλας: Να διακόψω, αν μου επιτρέπετε. Θυμάται κάποιο από τα παιδιά πώς τελειώνει το 

τραγούδι «Του Βασίλη» («Βασίλη κάτσε φρόνιμα να γίνεις νοικοκύρης» και αυτός λέει: «δεν θα κάτσω φρόνιμα 

να γίνω νοικοκύρης να γίνω σκλάβος των Τούρκων»); Μετά τι λέει;

Αθανασία Μπαλάση: Λέει: «… να γίνω σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και στο τέλος, τον 

καλωσορίζουν τα βουνά «καλώς το παλικάρι».

Παντελής Μπουκάλας: Μπράβο! Αυτό ήθελα να μάθω, γιατί έτσι είναι το αυθεντικό τραγούδι «να γίνω 

σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και εννοεί κοπέλι στους προκρίτους, δηλαδή στους Έλληνες, 

όμως το τραγούδι υπέστη πολύ νωρίς μια, ας την πούμε έτσι, «εθνικού τύπου» λογοκρισία. Το 1852 έγινε «να 

γίνω σκλάβος των Τούρκων» και πάλι «κοπέλι των Τούρκων». Αποσβέστηκαν, δηλαδή, οι πρόκριτοι, για να μην 

φαίνεται ότι ο κλέφτης είχε διπλό μέτωπο. Αυτή είναι μία μόνο από τις πολλές εκδοχές, δυστυχώς, που 

νόθευσαν τα τραγούδια μας. Κυρίως τα κλέφτικα είναι αυτά που υπέστησαν περισσότερο τις νοθεύσεις, γιατί 

είναι και τα πιο κρίσιμα.

Αλέξης Αλεξίου: Όταν ήμασταν εμείς στο Γυμνάσιο, νομίζαμε ότι το «Μαύρ’ είν’ η νύχτα στα βουνά» είναι 

γνήσιο κλέφτικο.

Παντελής Μπουκάλας: Όλες οι προηγούμενες γενιές, όπως και η δική μου, είχαμε μάθει ότι το «Μάνα σου 

λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω, / θα πάρω το τουφέκι μου να πα να γίνω κλέφτης» είναι αυθεντικό 

κλέφτικο. ∆εν είναι όμως αυθεντικό κλέφτικο. Ξέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός του. Είναι ο Παύλος Λάμπρος, 

ο πατέρας του Σπυρίδωνος Λάμπρου. Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν εξέδωσε ο Νικόλαος Πολίτης το 1914 τις 

«Εκλογές από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού», ο Καβάφης, που αγαπούσε ιδιαίτερα τα δημοτικά και είχε μια 

από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες με συλλογές δημοτικών, είχε παρουσιάσει την έκδοση του Πολίτη σε 

εφημερίδα της Αλεξάνδρειας με θαυμασμό. Η παρουσίαση ομολογούσε την έκπληξή του: «Εγώ που πίστευα τόσα 

χρόνια ότι είναι ακραιφνώς δημοτικό και ωραίο ποίημα, μαθαίνω τώρα από τον Νικόλαο Πολίτη ότι είναι 

δημιούργημα ενός συγκεκριμένου λόγιου, είναι δημιούργημα γραφείου, δηλαδή». Παραμένει, πάντως, καλό 

τραγούδι, καλό ποίημα μάλλον. Έχουν περάσει από το 1914 τόσα χρόνια, πάνω από αιώνας, και ακόμα 

εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αυθεντικό δημοτικό. Ο Πολίτης έκανε την εξής 

παρατήρηση: Ο λαϊκός τραγουδιστής, ο λαός δηλαδή, δεν ξέρει το ρήμα «δουλεύω» με την έννοια είμαι 

υπόδουλος. Στο τραγούδι «Μάνα σου λέω δεν μπορώ στους Τούρκους να δουλεύω», το «δουλεύω» έχει τη 

σημασία «είμαι σκλάβος». Ο λαός το «δουλεύω» το ξέρει μόνο με τη σημασία «εργάζομαι». Άρα το τραγούδι δεν 

μπορεί να είναι λαϊκό. Έχει κι άλλα στοιχεία με τα οποία αποδείκνυε ότι δεν ήταν λαϊκό δημιούργημα. Γενικά η 

γλώσσα του λογίου από τη λαϊκή γλώσσα είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.

Νεογράφημα: Πόσο ιστορικά είναι τα δημοτικά τραγούδια; Ποια είναι η σχέση του δημοτικού τραγουδιού με την 

Ιστορία; Είναι μια αξιόπιστη πηγή ή δεν μπορούμε να βασιστούμε σ’ αυτήν; 

Παντελής Μπουκάλας: Να μιλήσουμε για όλο το εύρος των δημοτικών, δηλαδή για μια χιλιετία, ή να 

αναφερθούμε συγκεκριμένα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης;

Νεογράφημα: Πιο συγκεκριμένα στα τραγούδια της Επανάστασης.

Παντελής Μπουκάλας: Περισσότερο από το να είναι πληροφορητές τα τραγούδια για συγκεκριμένες μάχες, 

είναι πληροφορητές για τη νοοτροπία των προγόνων μας, για τα αισθήματά τους, για τα ήθη τους· δηλαδή, 

μάρτυρες νοοτροπίας περισσότερο. Είναι όμως και μάρτυρες για τη γλώσσα του λαού, είναι και μάρτυρες για τη 

στάση που είχαν απέναντι στο θρησκευτικό φαινόμενο ή στην Εκκλησία. Αυτό, για παράδειγμα, για το οποίο και 

σήμερα παραπονούνται οι ιερείς της εκκλησίας, να μην μιλάμε στην ώρα της Λειτουργίας, το έχουν πει τα δημοτικά 

τραγούδια εδώ και δύο, τρεις ή και περισσότερους αιώνες, γιατί η συμπεριφορά μας ήταν ακριβώς η ίδια. ∆ηλαδή, 

πολύ συχνά μετατρέπουμε τη χριστιανική εκκλησία σε εκκλησία του ∆ήμου. Νομίζω ότι έτσι κερδίζει και η 

Εκκλησία, κερδίζουμε κι εμείς.

Να μείνουμε στα τραγούδια της Επανάστασης. Το τραγούδι για τον θάνατο του ∆ιάκου, για παράδειγμα, 

δημιουργήθηκε δύο ή τρεις ή τέσσερεις το πολύ μήνες μετά το μαρτυρικό θάνατο του ∆ιάκου και διασώζει 

χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες τις ξέρουμε και από άλλες πηγές, προφορικές και γραπτές, από συμπολεμιστές 

του ∆ιάκου που κατάφεραν να διασωθούν. Ξέρουμε ότι αυτό που αναφέρει το τραγούδι (ότι, όταν του έγινε η 

πρόταση να γίνει Τούρκος και να σωθεί και ν’ αποκτήσει και αξιώματα, ο ∆ιάκος έστριψε το μουστάκι του) είναι 

μία πληροφορία περισσότερο λυρική παρά ιστορική. Και όμως την επιβεβαιώνουν γραπτές πηγές, γιατί την έχουμε 

και σε πολλά άλλα δημοτικά τραγούδια: Το στρίψιμο του μουστακιού είναι εκδήλωση λεβεντιάς, όταν είναι 

πολιορκημένος ο πολεμιστής. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι ο πατέρας του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο Ανδρίτσος, 

όταν βρέθηκε σε μία περίσταση πολιορκημένος σε μοναστήρι από τους Τούρκους και του είπαν να παραδοθεί, 

έστριψε το μουστάκι του. Ακόμη και ο αριθμός των 18.000 που λέει ότι ήταν ο στρατός των Τούρκων, ήταν 

πράγματι 18.000 ή περίπου 18.000. ∆εν απομακρύνεται από την ιστορική αλήθεια το δημοτικό τραγούδι της 

Επανάστασης, γιατί δημιουργείται πολύ κοντά στο γεγονός και διασώζει τις κρισιμότερες πτυχές, τα κρισιμότερα 

σημεία. Αυτά που θέλει να διασώσει το τραγούδι είναι πάντα η λεβεντιά, η καρτερία με την οποία αποδέχεται τον 

θάνατό του ο θνήσκων πολεμιστής ή ο θρήνος της μάνας του, όπως στην περίπτωση του Οδυσσέα Ανδρούτσου, 

που έχουμε έναν θάνατο που ατιμάζει τον Ανδρούτσο. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Ανδρούτσος αναγνωρίστηκε 

ως εθνικός ήρωας το 1862. Το τραγούδι έχει ηρωίδα τη μάνα του. Η μάνα του λέει ότι «σε έφαγε η Βουλή και 

οι καλαμαράδες». Η μάνα του παρουσιάζεται όπως την πλάθει ο λαός. Ο λαός παίρνει το μέρος του Ανδρούτσου. 

Ας πούμε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη, για να πάμε και αλλού. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές του τραγουδιού 

του τέλους του Καραϊσκάκη. Το πληρέστερο είναι το ηρωϊκό τραγούδι, και ταυτόχρονα μοιρολόϊ, που έφτιαξε ο 

Μακρυγιάννης γι’ αυτόν. Και είναι χαρακτηριστικό –για να γυρίσουμε και στην ερώτηση αν το τραγούδι έχει μέσα 

του ιστορική πληροφορία– ότι όσα λέει ο Μακρυγιάννης ως αυτόπτης μάρτυρας και συμπολεμιστής στην κρίσιμη 

στιγμή του Καραϊσκάκη, όσα λέει στα Απομνημονεύματά του, τα επαναλαμβάνει έμμετρα στο τραγούδι που 

έφτιαξε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη. Για το πώς ξεκίνησε η μικρή αψιμαχία που ανάγκασε τον Καραϊσκάκη να 

σηκωθεί από το κρεβάτι. Κι όταν λέμε για κρεβάτι –ουσιαστικά, κατάχαμα θα ήταν– θα του είχαν απλώσει δύο ή 

τρία ρούχα για να ξαπλώσει· στον πόλεμο βρισκότανε… Όμως οι Τούρκοι τους περίμεναν και τους χτύπησαν. 

Ήρθαν ακόμη περισσότεροι Τούρκοι και η μικρή αψιμαχία έγινε μάχη. Αναγκάστηκε ο Καραϊσκάκης να σηκωθεί, 

να φωνάξει τον ιπποκόμο του να φέρει το άλογό του. Όλα αυτά τα περιγράφει, τα ιστορεί, ο Μακρυγιάννης στο 

τραγούδι του αυτό, ακριβώς όπως τα ιστορεί και στα Απομνημονεύματά του. Να στηριχτούμε μόνο στο τραγούδι 

για την επιστήμη της Ιστορίας, δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε και άλλες μαρτυρίες. Υπάρχει μία παραλλαγή του 

δημοτικού τραγουδιού (θεσσαλική παραλλαγή), που ρίχνει το φταίξιμο για τον σκοτωμό του Καραϊσκάκη στην 

ελληνική πλευρά –γιατί ακόμη δεν ξέρουμε ποιος σκότωσε τον Καραϊσκάκη. Η επίσημη ιστοριογραφία λέει ότι 

σκοτώθηκε από τους Τούρκους, όμως ήδη από εκείνη τη στιγμή έχουν σωθεί μαρτυρίες –πέρα από το τραγούδι 

που λέω– συμπολεμιστών του Καραϊσκάκη αλλά και του Κασομούλη κάποια λόγια, που αφήνουν το περιθώριο να 

σκεφτούμε ότι ο θάνατός του ίσως και να ήταν προϊόν παγίδας, σκευωρίας εις βάρος του. Σε λίγο καιρό 

κυκλοφορεί και ένα σχετικό βιβλίο μου για τον Καραϊσκάκη.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια θα ήταν ωφέλιμο να τροποποιηθούν με κάποιον τρόπο έτσι 

ώστε να είναι ευκολότερα προσεγγίσιμα στα παιδιά ή να εκμοντερνιστούν, ίσως, στον λόγο;

Παντελής Μπουκάλας: Όχι. Όσα τραγούδια επιζήσουν, θα επιζήσουν έτσι όπως είναι, έτσι όπως μας έχουν 

παραδοθεί. Τώρα, εμείς τα περισσότερα τραγούδια τα ξέρουμε γραπτά. ∆εν τα ξέρουμε τραγουδημένα και αυτό 

είναι ένα πρόβλημα, ότι για τα περισσότερα τραγούδια δεν έχει σωθεί η μουσική τους, γιατί κατέγραφαν τα λόγια 

μόνο. ∆εν κατέγραφαν τη μουσική, δεν ήξεραν να την καταγράψουν, δεν ήταν αυτό το αίτημα της εποχής. Το 

αίτημα της εποχής, έτσι όπως το έθεσε ο ίδιος ο ∆ιονύσιος Σολωμός στους γνώριμούς του (στους μαθητές του, 

στους αδερφούς Τυπάλδους, στον Λασκαράτο) ήταν το εξής: «Πηγαίνετε στον λαό και συγκεντρώστε ελληνικά 

τραγούδια πριν χαθούνε». Γιατί την είχε αυτή την αγωνία ο Σολωμός· έβλεπε ότι ο προφορικός πολιτισμός θα 

αρχίσει να χάνεται, να σβήνει. Είχε αρχίσει ήδη ο πολιτισμός της εγγραματοσύνης, δηλαδή, ο πολιτισμός του 

χαρτιού όχι της ακοής. Τη μουσική δεν μπορούσαν να την καταγράψουν. ∆εν ξέρανε τη σημειογραφία οι 

δάσκαλοι, οι λαογράφοι. Μπήκαμε στον 20ο αιώνα πια για να αρχίσει σε κάποια τραγούδια η καταγραφή τους, 

όταν είχαμε πλέον στη διάθεσή μας και τα μηχανικά μέσα.

Όχι, δεν χρειάζεται να τα εκμοντερνίσουμε, να τα “καθαρίσουμε” γλωσσικά, για παράδειγμα. Ο οποιοσδήποτε 

γλωσσικός καθαρισμός ήταν να γίνει, έγινε από την αρχή. Κάποιοι από τους συλλογείς δημοτικών τραγουδιών 

είχαν την άστοχη ιδέα να τα “καθαρίσουν” γλωσσικά. Να πετάξουν κάποιες τούρκικες ή αρβανίτικες λέξεις. Αυτή 

η νόθευση μάς δίνει λανθασμένες πληροφορίες για το πώς μιλούσαν οι πρόγονοί μας, για το ποιο ήταν το εύρος 

της γλώσσας τους, η ποικιλία της, η ικανότητά της να αντλεί ξένες λέξεις και να τις ιδιοποιείται. Κάθε γλώσσα που 

μπορεί να δανειστεί, είναι πολύ δυνατή γλώσσα. Η γλώσσα που δεν μπορεί να δανειστεί, είναι αδύναμη γλώσσα. 

Η ελληνική δανείζεται από την πρώτη στιγμή που υπήρξε, από την αρχαιότητα –και το παραδέχονταν και οι ίδιοι οι 

αρχαίοι. Ο Πλάτωνας έλεγε πως ό,τι δανειζόμαστε οι Έλληνες το κάνουμε καλύτερο. Μερικές φορές ναι, όχι 

πάντα.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια περιέχουν υψηλή ποίηση;

Παντελής Μπουκάλας: ∆ύσκολα θα λέγαμε ότι όλα τα δημοτικά τραγούδια είναι υψηλή ποίηση. Μην το 

παραβλέπουμε αυτό. Ακόμη και στο έργο του ίδιου ποιητή, του ίδιου μεγάλου ποιητή, θα βρούμε υποδεέστερα 

ποιήματα. Στη μεγάλη έκταση του Παλαμά, στη μεγάλη έκταση του Ρίτσου θα βρούμε και υποδεέστερα ποιήματα. 

Το αναγνωρίζουνε και οι ίδιοι οι ποιητές. Το ξέρουνε, αλλά χρειάζονται και τα υποδεέστερα για να προχωρήσουν 

παραπέρα. Η ποίηση υπάρχει και με τους λεγόμενους «ελάσσονες» ποιητές. ∆εν μπορεί να υπάρχει μόνο με τους 

μείζονες. Καμία γλώσσα δεν έφτιαξε μόνο μείζονες ποιητές και κανένας ποιητής δεν έφτιαξε μόνο μείζονα έργα. 

Βγάζουμε έξω μόνο τον Όμηρο, τον ∆άντη και τον Σαίξπηρ. Όλοι οι άλλοι έχουν και ατυχή ποιήματα ή στίχους 

ατυχείς. 

Αυτά τα δημοτικά τραγούδια που σώθηκαν, που ζούνε ακόμα –έστω μέσα από το χαρτί– πιστεύω ότι είναι και τα 

εντελέστερα, τα τελειότερα από τη λογοτεχνική σκοπιά, την ποιητική σκοπιά. Μην φοβόμαστε να αποκαλούμε τα 

δημοτικά τραγούδια «ποιήματα», γιατί περάσανε αρκετές γενιές που τα υποτιμούσαν, τα θεωρούσαν απλώς 

τραγούδια. Ως τραγούδια πλάστηκαν και μάλιστα με την τριπλή τους σημασία: δηλαδή, ήτανε λόγος, μέλος και 

χορός. Τα περισσότερα χορεύονταν. Αν εξαιρέσουμε τα μοιρολόγια και τα τραγούδια της ταύλας, όλα τα άλλα 

τραγούδια χορεύονταν και αυτό το επεσήμαναν οι περιηγητές ήδη από τους προεπαναστατικούς αιώνες: ότι οι 

Έλληνες φτιάχνουν τραγούδια για κάθε περίσταση και χορεύουν σε κάθε περίσταση. Και θλιμμένοι που ήταν 

–στην Τουρκοκρατία ζούσαν– εκμεταλλεύονταν κάθε περίσταση: μία γιορτή, έναν γάμο, μία βάπτιση, για να 

αναζητήσουν στο δημοτικό τραγούδι μία παρηγοριά. 

Ο λαϊκός τραγουδιστής είναι φιλοσοφημένος. Λέει ας πούμε: «Και τα τραγούδια λόγια είναι, ψάχνουν να 

βγάλουν το κακό, πάσχουν να βγάλουν το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει». Εδώ ο Καβάφης μας έχει πει: «Εις σε 

προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως, που κάπως ξέρεις από φάρμακα». Η παλαιότερη σχολή, η Σχολή του Θεόκριτου, 

του βουκολικού ποιητή, υποστηρίζει ότι η ποίηση είναι το απόλυτο φάρμακο. Όσο περνούν οι αιώνες, οι ποιητές 

γίνονται λιγότερο ενθουσιώδεις, λιγότερο σίγουροι για την αξία της ποίησης σαν γιατρικού. Αυτό που βλέπουμε 

από τον υψηλά στοχαστικό ποιητή, τον Καβάφη, ότι λίγο ξέρει η ποίηση και λίγο, και για λίγο, μπορεί να μας 

παρηγορήσει, ο λαϊκός ποιητής, με το ένστικτό του περισσότερο, το καταλαβαίνει: ότι το τραγούδι προσπαθεί, 

ψάχνει να βγάλει το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει. Παρ΄ όλα αυτά συνεχίζει να τραγουδάει, γιατί δεν έχει άλλον 

τρόπο. Τραγουδάει και τον καημό του και βλέπουμε από τις πολλές κατηγορίες την δημοτικών τραγουδιών ότι δεν 

υπάρχει καμία πτυχή του κοινωνικού βίου ή του προσωπικού ή του εθνικού βίου, που να μην έχει καλύψει οι λαϊκός 

τραγουδιστής, «η λαϊκή μούσα» όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε.

Νεογράφημα: Τα δημοτικά τραγούδια έχουν αίσθηση της έννοιας της πατρίδας;

Παντελής Μπουκάλας: Της έννοιας της πατρίδας... Αυτή θα την αναζητήσουμε βεβαίως στα ακριτικά τραγούδια 

καταρχάς και ύστερα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης αλλά και στα τραγούδια που συνεχίστηκαν 

να γράφονται μετά την Επανάσταση. Τη λέξη «πατρίδα» δεν θα τη συναντήσουμε στα ακριτικά. Θα συναντήσουμε 

τον πόλεμο του Ακρίτα εναντίον των Σαρακηνών. Είναι οι προσωπικές παλικαριές περισσότερο. Ο ∆ιγενής όμως 

έχει ένα χαρακτηριστικό σπάνιο. Είναι γιος Σαρακινού, ο οποίος είναι ο εχθρός μας, και Βυζαντινής πριγκιποπούλας. 

Αυτό είναι ένα εξαιρετικό γνώρισμα, πώς ο λαϊκός τραγουδιστής αποφασίζει να πλάσει τον κατεξοχήν ήρωά του. 

Ο ∆ιγενής είναι σύνοψη. Συνοψίζει τον Αχιλλέα ή τον Λεωνίδα και τον Μέγα Αλέξανδρο· και όμως έχει 

γνωρίσματα διγενούς ήρωα. Είναι μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη του λαϊκού τραγουδιστή. Τα ακριτικά 

ξέρουμε ότι είναι τα πρώτα δημοτικά τραγούδια, τα οποία δεν ήταν του γούστου ούτε της Εκκλησίας στο Βυζάντιο 

ούτε της κρατικής εξουσίας. ∆εν τα άρεζαν για πολλούς λόγους. Ο ένας εκ των οποίων είναι ότι τα τραγουδούσαν 

οι ραψωδοί που γυρνούσαν από πόρτα σε πόρτα για να επιβιώσουν. Μιας μορφής επαιτεία ήτανε, αλλά επαιτεία με 

αξιοπρέπεια. ∆εν ήθελαν να πάρουνε ψωμί χωρίς να δώσουνε και εκείνοι κάτι. Αυτό που δίνανε ήτανε το τραγούδι 

τους. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά στην ύπαρξη δημοτικών τραγουδιών και στη χρήση τους, στην κοινωνική τους 

χρήση, από τον επίσκοπο Αρέθα, ο οποίος αναφέρεται σε Παφλαγόνες τραγουδιστές που γυρνάνε στους δρόμους 

–όχι ζητιανεύοντας, αλλά δίνοντας το τραγούδι τους– για να πάρουν έναν οβολό ή ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή η 

μορφή διάδοσης των τραγουδιών συνεχίστηκε μέχρι και τα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τον 

Κολοκοτρώνη, ο οποίος στα Απομνημονεύματά του («∆ιήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής») λέει ότι «τα 

τραγούδια τα φτιάχνουν οι στραβοί, οι τυφλοί δηλαδή, με τις λύρες». Η παράδοση των τυφλών ραψωδών ή των 

τυφλών αοιδών πάει στον Όμηρο, που και αυτός ήταν τυφλός. Ξέρουμε ότι τυφλοί αοιδοί και ραψωδοί υπήρχαν και 

στα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τους περιηγητές και από ιστορικούς. Αλλά υπήρχαν και στις διπλανές 

μας χώρες· για παράδειγμα στην τωρινή Σερβία, που έχει μελετηθεί η δημοτική της ποίηση αρκετά πριν από τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νεογράφημα: Ποια είναι η θέση που παίρνουν τα δημοτικά τραγούδια σε διάφορες αστοχίες και λάθη των 

επαναστατημένων Ελλήνων; Υπάρχει αντικειμενικότητα στα τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Αναφέρθηκα ήδη στο δημοτικό που έχει θέμα του τη μάνα του Ανδρούτσου· που κατηγορεί 

τη Βουλή και τους καλαμαράδες (έτσι τους λέγαν τους πολιτικούς) που πήραν στο λαιμό τους τον γιο της και μάλιστα 

με εκτελεστικό όργανο το πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου, τον Γιάννη Γκούρα, ο οποίος σκοτώθηκε και αυτός στην 

πολιορκία της Ακρόπολης από ένα βόλι που τον χτύπησε στο κεφάλι. Μην περιμένουμε από τα τραγούδια να 

ασκήσουν κριτική την ώρα της επαναστατικής δράσης. Και όμως: έτσι όπως καταγράφουν τα αισθήματα της στιγμής 

(όχι ιδέες, αισθήματα συνθέτουν), μας δίνουν κάποια μαθήματα. Τα τραγούδια τα δημοτικά, αναγνωρίζουν την 

παλικαριά του αντιπάλου. ∆εν είναι μικρό γεγονός αυτό, είναι σπουδαίο γεγονός. Βλέπουν το λάθος στην 

περίπτωση του Ανδρούτσου, αφήνουν την πιθανότητα, τον υπαινιγμό ότι κάτι δεν πήγε καλά με τον θάνατο του 

Καραϊσκάκη. 

Ένα από τα συγκινητικότερα, για εμένα, τραγούδια είναι το «Μοιρολόι της Τούρκισσας», που πλάστηκε πολύ λίγο 

μετά την άλωση της Τριπολιτσάς για την οποία κάποια στιγμή, σε κάποια γενιά, θα αποφασίσουμε να τη δούμε λίγο 

ειλικρινέστερα και να πούμε ότι η σφαγή που υπήρξε, ήταν λίγο μεγαλύτερη από αυτήν που είναι ανεκτή. ∆εν ξέρω 

σε ποια τάξη του γυμνασίου ή του λυκείου θα το κάνετε, η Επανάσταση μετά την άλωση της Τριπολιτσάς βρέθηκε σε 

εξαιρετικά δύσκολη θέση διεθνώς –στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, όπως λέμε σήμερα– γιατί είπαν οι Ευρωπαίοι ότι 

αυτοί (εμείς, δηλαδή, οι Έλληνες) είναι κατσαπλιάδες που σφάζουν. Και αναγκάστηκε η τότε Κυβέρνηση να 

δημοσιεύσει σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού, κυρίως του Λονδίνου, μια τεράστια, ολοσέλιδη ας πούμε, επί 

πληρωμή καταχώρηση, όπου εξηγούσαμε ως ελληνική Επανάσταση ότι έπειτα από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς 

υπήρχε μια συσσωρευμένη οργή, ένας άγριος θυμός, ο οποίος ήτανε των αδυνάτων αδύνατο να συγκρατηθεί. 

Ξέρουμε ότι μέσα στην Τρίπολη ο Κολοκοτρώνης και άλλα παλικάρια του προσπάθησαν να συγκρατήσουν την 

ανελέητη σφαγή, γιατί, εκτός όλων των άλλων, ο Κολοκοτρώνης είχε κλείσει συμφωνίες μπέσας με Αρβανίτες  και  

Εβραίους που ζούσαν μέσα στην Τρίπολη. «Μπέσα» σημαίνει προσωπική δέσμευση, που ήταν αυστηρότερη από δέκα 

χιλιάδες γραμμένα κείμενα. Η λέξη «μπέσα» είναι αρβανίτικη, αλλά επικράτησε και στα ελληνικά· είναι απολύτως 

ελληνική πια. Έκανε τις προσπάθειες αυτές στο όνομα της προσωπικής του λεβεντιάς ο Κολοκοτρώνης, καθώς είχε 

εξαιρετικές σχέσεις με Αρβανίτες, είχε συμπολεμήσει με Αρβανίτες, με αυτούς που λέμε «Τουρκαλβανούς», όχι 

τους χριστιανούς Αρβανίτες. 

∆εν είχαν εξισλαμιστεί όλοι οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί που έμειναν χριστιανοί, και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι, 

ήταν αυτοί που συμπολέμησαν με τους Έλληνες, γιατί έτσι κατανοούσαν την Επανάσταση: οι χριστιανοί εναντίον των 

μουσουλμάνων. Επί τέσσερεις αιώνες ή πέντε ή πεντέμισι ο χωρισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν γινόταν 

με βάση τα έθνη (από εδώ οι Τούρκοι, από κει οι Βούλγαροι, οι Έλληνες, οι Αλβανοί)· γινότανε με βάση τη θρησκεία 

(από δω οι μουσουλμάνοι –που δεν είναι μόνο Τούρκοι, μπορεί να είναι και Άραβες μπορεί να είναι και Σαρακηνοί 

μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο– και από κείνη την πλευρά οι χριστιανοί, που οι περισσότεροι στα Βαλκάνια είναι 

χριστιανοί ορθόδοξοι). 

Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, που έλεγα πριν («Της Τούρκισσας») είναι το μοιρολόι της μάνας· το φτιάχνει η Ελληνίδα 

ή ο Έλληνας. Είναι πιθανότερο να το φτιάχνει Ελληνίδα, γιατί η συμμετοχή των Ελληνίδων στη δημιουργία των 

δημοτικών τραγουδιών είναι, περίπου αποδεδειγμένα, πάνω από πενήντα τοις εκατό. Ο Κυριακίδης, που είναι και από 

τα βόρεια μέρη, έλεγε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα ότι «το δημοτικό είναι το βασίλειο της γυναίκας», γιατί η 

γυναίκα θα μοιρολογήσει, η γυναίκα θα νανουρίσει το μωρό, η γυναίκα θα αποχαιρετήσει αυτόν (τον άντρα της) που 

φεύγει για την ξενιτιά. Άρα λοιπόν η γυναίκα έχει τεράστια συμμετοχή στο τραγούδι. Στο συγκεκριμένο, η Ελληνίδα 

δίνει τη φωνή της και το κλάμα της στην Τούρκισσα μάνα, για να μοιρολογήσει τον γιο της που σκοτώνεται. Πρέπει 

να πω εδώ το εξής. Η Ελληνίδα μάνα εκείνης της εποχής (και όποιος Έλληνας ή Ελληνίδα του 19ου αιώνα, όταν 

φτιάχνονταν τα τραγούδια) δεν μπορούσε, φυσικά, να έχει διαβάσει τους «Πέρσες» του Αισχύλου ούτε τις 

«Τρωάδες» του Ευριπίδη ή την «Εκάβη», για να πάρει ένα παράδειγμα ότι τον ξένο πόνο τον συμμεριζόμαστε. Ναι, 

είμαστε οι νικητές, αλλά δεν αλαζονευόμαστε. Σεβόμαστε και τον ξένο πόνο, ας είναι και ο πόνος του εθνικού μας 

αντιπάλου (του Πέρση στην αρχαιότητα, του Τούρκου στους νεότερους αιώνες). Τον πόνο τον συμμεριζόμαστε, ιδίως 

όταν είναι ο πόνος της μάνας για το παιδί της. Το τραγούδι αυτό δείχνει τη μάνα να έχει τα ίδια αισθήματα για το 

παιδί της, την ίδια συμπόνια με την Ελληνίδα, όχι επειδή μιμείται την αρχαιότητα, αλλά επειδή εξ αρχής νιώθει έτσι 

–και αυτό για εμένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. 

Στο δημοτικό τραγούδι «Του ∆ιάκου» –παρότι η Αλαμάνα είναι στο σημείο περίπου όπου βρίσκονταν οι 

Θερμοπύλες και παρότι ο ∆ιάκος πολεμάει και πεθαίνει, έχοντας να αντιμετωπίσει έναν τεράστιο στρατό, όπως ο 

Λεωνίδας– δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε στις Θερμοπύλες ούτε στον Λεωνίδα. Ο συσχετισμός του ∆ιάκου με 

τον Λεωνίδα και της Αλαμάνας με τις Θερμοπύλες αρχίζει να γίνεται από τους ιστορικούς. Πρώτος είναι ο 

Σπυρίδων Τρικούπης, που κάνει αυτή τη συσχέτιση και η οποία σταδιακά επιβάλλεται. Την παίρνει από εκείνον ο 

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης στο ποιητικό δράμα «Θανάσης ∆ιάκος» και την απαθανατίζει.

Νεογράφημα: Αναφέρατε ότι το δημοτικό τραγούδι μάς διδάσκει. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν αφήνει κάποιο 

ηθικό δίδαγμα.

Παντελής Μπουκάλας: Αν κατάλαβα καλά, ρωτάτε αν στα δημοτικά τραγούδια υπάρχει ηθικό δίδαγμα στο τέλος. 

Το ηθικό δίδαγμα συνήθως το βάζουμε στο τέλος της έκθεσης. Τουλάχιστον στις δικές μου δεκαετίες έτσι μας 

έλεγαν. Όχι, το δημοτικό τραγούδι δεν επιδιώκει να διδάξει. ∆εν θέλει να πει «θα κάνεις ετούτο, θα πεθάνεις για 

την πατρίδα κ.τ.ό.». Εξυμνώντας τον ήρωα, εξυμνώντας τον πολεμιστή, σου δείχνει τον δρόμο από μόνο του· δεν σου 

λέει τι να κάνεις, δεν είναι οδηγός ζωής. Είναι υμνητής ζωής, υμνητής καρτερίας, υμνητής λεβεντιάς ή επικριτής της 

δειλίας, χωρίς να σου λέει τι θα κάνεις. ∆εν σου λέει το δημοτικό τραγούδια, για παράδειγμα, «εάν θα αγαπήσεις 

ή δεν θα αγαπήσεις Φράγκο, Εβραίο, Βούλγαρο ή Βουλγαροπούλα ή Τουρκοπούλα». Ιστορεί με τα λόγια του, με τη 

μουσική του· ιστορεί όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν στον βίο, όπως εκτυλίχτηκαν μέσα σε πέντε αιώνες. Η 

πλειονότητα των τραγουδιών δείχνει ηρωίδες που αρνούνται τον γάμο αυτής της εκδοχής, τον διεθνικό, αλλά 

υπάρχουν και τραγούδια που μας δείχνουν καθαρά τον έρωτα για έναν αλλοεθνή ή αλλόθρησκο και δεν τον 

καταδικάζουν. ∆εν έχουν αυτή τη λογική του κατηχητή ή του δασκάλου, που θέλουν να σου πουν τι θα κάνεις στη ζωή

· δεν το κάνουν αυτό. Ο ακροατής τους αποσπά το νόημα ή το ηθικό δίδαγμα μόνος του, αν έχει την όρεξη. ∆εν δίνει 

μασημένη τροφή το δημοτικό τραγούδι. 

Νεογράφημα: Πώς παρουσιάζουν τα δημοτικά τραγούδια τους Τούρκους;

Παντελής Μπουκάλας: Το είπα και πριν. ∆εν παραλείπουν να τιμήσουν τη λεβεντιά τους, όταν υπάρχει λεβεντιά, 

όπως δεν παραλείπουν να δείξουν λεπτομερώς τη βαρβαρότητα ή την πονηρία ή την προδοσία, όπου υπάρχει. Την 

προδοσία την απαθανατίζουν, ειδικά στα κλέφτικα, όταν ο προδότης του καπετάνιου είναι κάποιος κουμπάρος του, 

ομοεθνής και ομόθρησκος. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Το τραγούδι δεν θέλει να λογοκρίνει τίποτα από 

αυτά που βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του ο τραγουδιστής. Αυτά που επιλέγει να τραγουδήσει ο 

ανώνυμος τραγουδιστής είναι η λεβεντιά και ο μαρτυρικός θάνατος. Η λεβεντιά την ώρα της μάχης. ∆εν τον 

ενδιαφέρει τόσο να δείξει τον εχθρό, όσο να δείξει τον δικό του ήρωα μέσα από τη σύγκρουση: πως, και ψυχικά και 

ηθικά, είναι νικητής ο ήρωάς του, ακόμη και αν ηττάται. Τη λέξη «ελευθερία» επίσης δεν θα τη συναντήσουμε συχνά 

στα τραγούδια. Θα τη συναντήσουμε σε άλλου είδους δημοτικά. Για παράδειγμα, αυτά που έφτιαχνε ο Τσοπανάκος, 

που ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής, Πελοποννήσιος, από την ∆ημητσάνα. Τσοπανάκος ήταν το ψευδώνυμό του, το 

παρατσούκλι του. Υπάρχει ένα πουλί που λέγεται «τσοπανάκος», που τραγουδάει γλυκά και τον είχαν ονομάσει και 

αυτόν Τσοπανάκο. Αυτός ήταν με τα παλικάρια του Νικηταρά στη διάρκεια της Επανάστασης. Είχε βγάλει μερικές 

τάξεις σχολείου, οπότε ήξερε και λίγα για τους αρχαίους Έλληνες· και αυτά τα λίγα που ήξερε, τα είχε βάλει στα 

τραγούδια του, τα οποία τα έλεγε στα παλικάρια στο βουνό. Τα παλικάρια τον προστάτευαν γιατί ήταν πολύ 

αδύνατος, ήταν σκυφτός, ήταν καμπούρης, η υγεία του ήταν πάντα πολύ τραυματισμένη. Τα τραγούδια του τα 

τραγουδάγανε ακόμα και αν δεν καταλαβαίνανε ποιος είναι ο Θεμιστοκλής. Ο Τσοπανάκος πέθανε το 1825, 

δηλαδή δεν την πρόλαβε την ελευθερία.

Νεογράφημα: Συνέβαλαν τα δημοτικά τραγούδια στον φιλελληνισμό;

Παντελής Μπουκάλας: Συνέβαλαν πολύ! Θα πω το εξής σημαντικό: Η πρώτη έκδοση δημοτικών τραγουδιών έγινε 

έξω από την Ελλάδα το 1824-1825, όταν ο νεοελληνιστής Κλωντ Φωριέλ (Claude Fauriel) εξέδωσε στο Παρίσι τα 

τραγούδια που είχε συγκεντρώσει μέχρι τότε. Αρκετά από αυτά του τα είχε δώσει ο Αδαμάντιος Κοραής και τον 

ευχαριστεί στον πρόλογό του. Ήταν τότε ο Κοραής γιατρός στο Παρίσι, (λόγιος, διαφωτιστής, «∆άσκαλος του 

Γένους», όπως λέμε), ο οποίος –παρόλο που δεν αγαπούσε τα δημοτικά τραγούδια– τα συγκέντρωνε. Συγκεκριμένα, 

τα συγκέντρωναν φίλοι του και αυτός τα προωθούσε. Για αυτό αρκετά από αυτά ο Κοραής τα είχε δώσει στον 

Φωριέλ. Η έκδοση αυτή έγινε στο Παρίσι, σε μια εποχή που, εξαιτίας των εμφυλίων πολέμων των Ελλήνων, οι 

φιλέλληνες είχαν αρχίσει να αποστασιοποιούνται και να κάνουν αρνητικές σκέψεις για εμάς, για τους νεότερους 

Έλληνες. Χάρις και στα εκτενέστατα προλεγόμενα του Φωριέλ –ο οποίος, παρεμπιπτόντως, δεν ήρθε ποτέ στην 

Ελλάδα, δεν τα είχε συγκεντρώσει ο ίδιος με αυτοψία εδώ αυτά τα τραγούδια– είπε προς τους λογίους της Ευρώπης, 

και μάλιστα με επιθετικό τόνο: «∆είτε, αυτός ο λαός ξέρει να δημιουργεί τόσο σπουδαία ποίηση! Άρα για να 

δημιουργεί μια τόσο σπουδαία ποίηση, δεν είναι τόσο παρακατιανός, όσο εσείς νομίζετε». Μέχρι τότε οι 

περισσότεροι Ευρωπαίοι λόγιοι πίστευαν ότι οι Νεοέλληνες στέκονται πολύ πιο χαμηλά από τους προγόνους τους 

και είναι περίπου βάρβαροι. «Αν φτιάχνει αυτός ο λαός τέτοια ποίηση, αξίζει να τον βοηθήσετε να κατακτήσει την 

ελευθερία του όχι μόνο εν ονόματι των αρχαίων προγόνων του, αλλά και για τη δική του αξία, την τωρινή αξία!». Το 

είδαν αυτό πολλοί λόγιοι και τα τραγούδια μεταφράστηκαν αμέσως σε τέσσερεις-πέντε κρίσιμες ευρωπαϊκές 

γλώσσες. Στα Γερμανικά, ορισμένα κλέφτικα τα μετέφρασε ο Γκαίτε και άλλα ο Βίλχελμ Μύλλερ (ένας ενθουσιώδης 

φιλέλληνας, σπουδαίος ποιητής, Γερμανός που δυστυχώς πέθανε μικρός στην ηλικία των τριάντα περίπου). 

Μεταφράστηκαν επίσης στα Αγγλικά, στα Ιταλικά, στα Ρωσικά και αναζωπύρωσαν το φιλελληνικό κίνημα. Είδαμε, 

μετά την έκδοση των δημοτικών τραγουδιών, ότι οι όμιλοι των φιλελλήνων άρχισαν να δραστηριοποιούνται πάλι, 

να ξαναφτιάχνουν βάζα με ελληνικές παραστάσεις (για παράδειγμα, με μια νησιώτισσα πάνω), να γίνονται έρανοι. 

Οι ζωγράφοι κινητοποιούνται πάλι. Η γνώμη μου είναι ότι ήταν αρκετά σημαντική η έκδοση αυτή· μαζί με την Έξοδο 

του Μεσολογγίου, που πράγματι έπεισε τους Ευρωπαίους ότι ως λαός αξίζουμε την ελευθερία μας. Αυτά τα δύο 

γεγονότα λειτούργησαν καθοριστικά για την κατάκτηση της ελευθερίας μας και τη δημιουργία του νεοελληνικού 

κράτους. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η συμβολή της έκδοσης των δημοτικών τραγουδιών και την έχουν ήδη 

επισημάνει από παλιά. 

Νεογράφημα: Οι πρωταγωνιστές του 1821 συνέθεταν οι ίδιοι τα δημοτικά τραγούδια; Κατά πόσο ευσταθεί αυτό και 

πώς συνυπάρχει ο ρόλος του πολεμιστή με αυτόν του ποιητή;

Παντελής Μπουκάλας: Χάρις στον Βλαχογιάννη έχουν σωθεί τέσσερα-πέντε δημοτικά τραγούδια που είχε 

φτιάξει ο Μακρυγιάννης. Ξέρουμε επίσης ότι ο Κολοκοτρώνης είχε φτιάξει ένα, επειδή το χρειάστηκε σε μια 

συγκεκριμένη περίσταση, για να εμψυχώσει τα παλικάρια του. Προεπαναστατική περίοδος, ψηλά στα βουνά της 

Πελοποννήσου, Πάσχα, και περνάει το τουρκικό στράτευμα των δύο χιλιάδων στρατιωτών και σέρνει πολλούς 

αιχμαλώτους Έλληνες. Έχει διασωθεί η αφήγηση του ίδιου του Κολοκοτρώνη, ο οποίος παρότρυνε τα παλικάρια 

του πρώτα σε πεζό λόγο και έπειτα έφτιαξε και τραγούδι. Αυτό που έκανε ήταν να πάρει ένα παλαιότερο τραγούδι 

και να το προσαρμόσει στην περίσταση: «Καλά τρώμε και πίνουμε και σιγοτραγουδάμε δεν κάνουμε και ένα καλό 

για την ψυχή μας»; Πράγματι ήταν αποτελεσματική η ομιλία του και το τραγούδι του και σε αυτό συνέβαλε και το 

γεγονός ότι ήταν Πάσχα. Τέλος επιτέθηκαν στους Τούρκους, παρότι ήταν μόλις ογδόντα, και κατάφεραν να 

ελευθερώσουν τους αιχμαλώτους Έλληνες, με μόνο ένα θύμα από την πλευρά των Ελλήνων, συγκεκριμένα έναν 

ξάδελφο του Κολοκοτρώνη. Αυτό ήταν το μοναδικό που χρειάστηκε να φτιάξει ο Κολοκοτρώνης και πράγματι ήταν 

αποτελεσματικό. ∆εν είναι πολλοί οι καπεταναίοι που φτιάχνουν δημοτικά τραγούδια. Κάποιος ακόμα που 

γνωρίζουμε, είναι ο Θεοδωράκης Γρίβας και μάλιστα είναι και ο μόνος που ξέρουμε ότι το κατέγραψε κάποια 

στιγμή, όταν πια ελευθερωθήκαμε. Έτσι πήγε και το έδωσε σε έναν γερμανό καθηγητή στο πανεπιστήμιο Αθηνών, 

γύρω στο 1840-1850, που με τη σειρά του το έδωσε στο γαμπρό του, τον Πάσοβ, ο οποίος το εξέδωσε το 

1860. Ήταν μια αρκετά μεγάλη ανθολογία, γιατί συνάθροισε όλα τα προηγούμενα τραγούδια μαζί με αυτά που 

του έδωσε ο πεθερός του. Με αυτή την έκδοση του Πάσοβ άρχισαν οι έλληνες λόγιοι να σκέφτονται λίγο πιο 

σοβαρά τι σημαίνει δημοτικό τραγούδι.

Νεογράφημα: Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι υπάρχουν τόσο λίγα επίθετα στα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Γενικά η γλώσσα των δημοτικών τραγουδιών είναι η απλούστερη δυνατή. Είναι επινοητική. 

Επινοεί λέξεις, ρήματα, επίθετα, όταν τα χρειάζεται, κυρίως στα μοιρολόγια και στα ερωτικά. Η οικονομία και η 

λιτότητα είναι το κύριο γνώρισμά της. Το ότι κάνει πολύ μικρή χρήση των επιθέτων έχει παρατηρηθεί από έναν 

από τους σπουδαιότερους μελετητές του δημοτικού τραγουδιού, τον Γιάννη Αποστολάκη. Ήταν λόγιος του 

Μεσοπολέμου και ξάδελφος του Νικολάου Πολίτη.

Αλέξης Αλεξίου: Ήταν και καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ένας από τους ιδρυτές του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το1926.

Παντελής Μπουκάλας: Έλεγαν πως ήταν λίγο δύστροπος, εκτιμούσε μόνο την ποίηση του Σολωμού και τα 

δημοτικά τραγούδια· τίποτε άλλο! Ούτε τον Παλαμά τον θεωρούσε σοβαρό ποιητή, αξιόλογο, ούτε τον Καβάφη. 

Ήταν αρκετά της υπερβολής ως προς αυτό. Έχει παρατηρηθεί ότι τα δημοτικά τραγούδια οδηγούν την αφήγησή 

τους με όχημα το ρήμα. Στο ρήμα και το όνομα, σε αυτά τα δύο εστιάζουν· τα επιρρήματα και τα επίθετα 

πλεονάζουν. Ο λαϊκός τραγουδιστής κάνει πράξη αυτό που έλεγε ο Εμπειρίκος σε ένα ποίημά του, για τα επίθετα: 

«θετά παιδιά της μορφώσεως και του διακοσμημένου ψεύδους»· δηλαδή στολίδια της ψευτιάς. Πράγματι, όταν 

μας ζητάνε στις εκθέσεις να προσθέσουμε πολλά φιλολογικά στοιχεία και αρχίζουμε και βάζουμε πολλά επίθετα 

για να μεγαλώσει η έκθεση, τότε αρχίζουμε και ψευτίζουμε.

Νεογράφημα: Πώς συνεχίζεται το ιστορικό δημοτικό τραγούδι μετά την Επανάσταση; 

Παντελής Μπουκάλας: Με την Επανάσταση δεν ελευθερώθηκε όλη η πατρίδα· το ξέρουμε. Μείνανε πολλά 

τμήματά της υπό τον τουρκικό ζυγό. Σε κάποια από τα μέρη αυτά, σχεδόν σε όλα τα μέρη αυτά, το δημοτικό 

τραγούδι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνεχίστηκε. Βλέπουμε στην Ήπειρο το παράπονο του δημοτικού 

τραγουδιού, που η Ήπειρος δεν συμπεριελήφθη στην ελεύθερη Ελλάδα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις στην Κρήτη 

που συνεχίζεται η παραγωγή δημοτικών τραγουδιών. Είναι τα λεγόμενα «ηρωικά άσματα», τα οποία ιστορούν τις 

αλλεπάλληλες επαναστάσεις, εξεγέρσεις του κρητικού πληθυσμού εναντίον των κατακτητών τους. Σιγά σιγά στην 

Κρήτη αρχίζει να εμφανίζεται ο επώνυμος τραγουδιστής. Τα κρητικά τραγούδια –που λέγονται και «ρίμες»– είναι 

εκτενέστατα, δεν είναι σύντομα, όπως είναι τα περισσότερα κλέφτικα. Άρα, εκεί αρχίζουμε να υποθέτουμε πως 

υπάρχει κάποιος προσωπικός τραγουδιστής, ποιητής, δημιουργός, στιχουργός, όπως και τον πούμε, ο οποίος 

χρησιμοποιεί πια και χαρτί, δηλαδή γράφει κιόλας. Γιατί δεν είναι εύκολο να φτιάξεις τριακόσιους στίχους χωρίς 

χαρτί, σε μία εποχή που ο προφορικός πολιτισμός αρχίζει πια να υποχωρεί. Και στον εικοστό αιώνα υπάρχουν 

δημοτικά. Καταρχάς τα λεγόμενα «ληστρικά» τραγούδια, που εξυμνούσαν παλικαριές των ληστών. Οι ληστές τι ήταν; 

Κάποιοι από τους προηγούμενους αρματολούς και τους κλέφτες, τους πολεμιστές του ‘21, που δεν βρήκαν τρόπο 

να βιοποριστούν (ίσως διότι δεν τους έδωσαν τους αγρούς που τους είχαν υποσχεθεί, για να τους καλλιεργήσουν). 

Θα έχετε ακούσει του Νταβέλη ή την Μαρία την Πενταγιώτισσα. Το «και στης Μαρίας την ποδιά σφάζονται 

παλικάρια» είναι ληστρικό τραγούδι. Η Μαρία Πενταγιώτισσα ήταν η πρώτη Ελληνίδα που τόλμησε να μπει στην 

Εκκλησία χωρίς μαντίλα. Καταλαβαίνετε πώς την αντιμετωπίσανε στη γενιά της…

Νεογράφημα: Στις ισλαμικές χώρες δεν έχει γίνει ακόμα αυτό.

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν έχει γίνει ακόμα, ναι, γιατί ο Ισλαμισμός έχει πέντε αιώνες καθυστέρηση από τον 

Χριστιανισμό.

Νεογράφημα: Και στις σλαβικές…

Παντελής Μπουκάλας: Και στις σλαβικές, ναι. Και στα χωριά μας επίσης. Τα ληστρικά τραγούδια, λοιπόν, 

βασίστηκαν στα παλαιότερα κλέφτικα και προσάρμοσαν τα ονόματα, τις πράξεις, τα επεισόδια, τον ήρωα. 

Φτιάχτηκαν, επίσης, κάποια για τον θάνατο του Παύλου Μελά. Φτιάχτηκαν κάποια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 

και, κυρίως, με τη Μικρασιατική Καταστροφή, που ήταν κυρίως μοιρολόγια Μανιάτικα. Την εποχή που όλος ο 

υπόλοιπος λαός πίστευε στον Βενιζέλο σαν θεό, οι Μανιάτισσες κλαίγαν τα παλικάρια τους και καταριόταν τον 

Βενιζέλο, γιατί χάναν τα παιδιά τους στον πόλεμο. Το αίσθημα της μάνας δεν λογοκρίνεται εύκολα. Στη διάρκεια 

της γερμανικής Κατοχής, έχουμε μία αναζωπύρωση του δημοτικού τραγουδιού στα βουνά. Ο βίος των εξεγερμένων 

εναντίον των Γερμανών έχει την παραλληλία του με τον βίο των κλεφτών και, εκτός από τα καινούργια τραγούδια 

που φτιάχνονται, ξανατραγουδιούνται τα παλιά κλέφτικα. Φτιάχτηκαν, επίσης, τραγούδια της Κατοχής, που έχουν 

καταγραφεί και έχουν εκδοθεί. Όπως φτιάχτηκαν τραγούδια σατιρικά για το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της 

Κατοχής –το πρώτο ήταν η έλλειψη της ελευθερίας– την πείνα, δηλαδή, που σε πολλά σημεία έφτασε σε επίπεδα 

πείνας του πολιορκημένου Μεσολογγίου. Υπάρχουν, λοιπόν, χαριτωμένα, σατιρικά δημοτικά, που φτιάχτηκαν στη 

Νάξο, στην Κάρπαθο, γενικά στα νησιά του Αιγαίου, που περάσαν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και ανακούφιζαν 

τον πόνο τους και τον καημό τους με σατιρικούς στίχους για την πείνα. Έχουν εκδοθεί ένα-δύο βιβλία, που 

περιέχουν τα τραγούδια των επόμενων από την Επανάσταση του ’21 εθνικών αγώνων. Είχαν εκδοθεί και τα 

δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες στα βουνά της Αλβανίας. 

Εδώ κάτι ακόμα να προσθέσω, που είναι εξαιρετικό και είναι και σπανιότατο: δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες 

πολεμιστές του ‘40 φτιάχθηκαν και από τους Αλβανούς, στην αλβανική γλώσσα και όχι σε δεκαπεντασύλλαβο, 

γιατί τα δημοτικά των Αλβανών και άλλων Βαλκανικών χωρών είναι οκτασύλλαβα και όχι δεκαπεντασύλλαβα. Οι 

Αλβανοί είχαν ξαναφτιάξει δημοτικά για να τιμήσουν τον αγώνα των Ελλήνων, πάλι στη δική τους γλώσσα, το 
1821. Υπάρχουν τραγούδια για το Μεσολόγγι, για τον Μπότσαρη, για τον Κανάρη, για την καταστροφή της Χίου. 

Είναι σπάνιο ένας λαός να τραγουδάει στη δική του γλώσσα, τα τραγούδια του διπλανού του, με τον οποίο μάλιστα 

δεν έχει ιδιαίτερα φιλική σχέση…

Νεογράφημα: Πώς νιώθετε τη σχέση του σημερινού Έλληνα με το δημοτικό τραγούδι; Εκτιμά και αντιλαμβάνεται 

την αξία του; 

Παντελής Μπουκάλας: Κάποιο κομμάτι του κόσμου την αντιλαμβάνεται, γιατί την έχει ζήσει· γιατί δεν μπορεί να 

νιώσει το πανηγύρι του και τον γάμο του, χωρίς να χορέψει δημοτικά τραγούδια. Μπορεί να αρχίσει με ζεϊμπέκικα, 

αλλά θα καταλήξει με δημοτικά. Ένα άλλο κομμάτι, οι νεότερες γενιές, προφανώς και βρίσκονται μακριά. Υπήρξε 

και ένα κακό που συνέβη εις βάρος των δημοτικών τραγουδιών: Η παρεμβολή της Χούντας, η οποία μαγάρισε το 

δημοτικό τραγούδι με κάποια ψευτοτράγουδα που έφτιαξε τότε, που υμνούσαν τους συνταγματάρχες. Και έτσι 

πολύς κόσμος, πάρα πολύς, ένιωσε μία αποστροφή προς το δημοτικό· την ίδια αποστροφή που ένιωσε και προς 

τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, επειδή και αυτός υπέστη καπήλευση από την Χούντα. Εκείνο που έχω δει γυρνώντας 

σε πολλά μέρη της Ελλάδας, εξαιτίας των βιβλίων που έχω βγάλει για το δημοτικό, είναι ότι υπάρχουν νέες γενιές 

που έχουν μάθει τα μουσικά όργανα στα μουσικά γυμνάσια και τα λύκεια και τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρουν 

να τραγουδάνε πια και να παίζουν όλο και πιο δύσκολα όργανα, όλο και πιο απωθημένα μέχρι και ασκομαντούρα!

Νεογράφημα: Πως το είπατε;

Παντελής Μπουκάλας: «Ασκομαντούρα», είναι χιώτικη, νησιώτικη λέξη. Βλέπω, λοιπόν τις νέες γενιές, τα νέα 

συγκροτήματα, τις νέες μουσικές παρέες, που βγάζουν δίσκους τραγουδώντας δημοτικά. Λίγο πειραγμένα, 

βεβαίως, μα δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Υπάρχουν οι Thrax Punks, που παίζουν θρακιώτικα, οι Villagers που 

παίζουν ηπειρώτικα, οι Χαΐνηδες που τραγουδάν κρητικά. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και εμφανίζονται όλο και 

νεότεροι. ∆εν ντρέπονται, έχει αποενοχοποιηθεί η σχέση με το δημοτικό τραγούδι, δεν θεωρείται κάτι το... 

«βλάχικο», όπως λέγανε, το απολίτιστο ή το μισοπολιτισμένο. Πρέπει να τα αγαπάμε χωρίς να τα υποτιμάμε.

Νεογράφημα: Πότε και πώς ξεκινήσατε την ενασχόληση σας με τα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Όταν γεννήθηκα! Το πρώτο μου γραπτό, όμως, για τα δημοτικά τραγούδια είναι του 

1992, δηλαδή πριν από τριάντα χρόνια. Όταν πάντως ξεκίνησα να γράφω αυτήν τη σειρά για το δημοτικό 

τραγούδι, δεν ήμουν καθόλου έτοιμος… ∆εν υποψιαζόμουνα ότι, όταν τελειώσει, θα είναι δέκα τόμοι τουλάχιστον. 

Κάθε φορά που το λέω τρομάζω, γιατί είναι ένας τεράστιος κόπος αλλά και μία τεράστια απόλαυση! Οπότε, όσο 

ζω, το συνεχίζω. Έχει τριάντα χρόνια τουλάχιστον αυτή η γραπτή σχέση, γιατί στο προφορικό επίπεδο υπήρχε 

σχέση και από πριν· έγινε γραπτή εδώ και τριάντα χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα έγραφα σε εφημερίδες και 

περιοδικά ή μιλούσα σε συνέδρια για το δημοτικό τραγούδι. Κάποια στιγμή αποφάσισα να τα βάλω κάτω. Ξεκίνησα 

για έναν-δύο τόμους και αυγατίσαμε στη διαδρομή. Φέτος θα βγει ένα δίτομο, μάλλον, έργο μου για τα δημοτικά 

τραγούδια, η διδακτορική μου διατριβή.

Νεογράφημα: Σε ποιο πανεπιστήμιο την κάνατε;

Παντελής Μπουκάλας: Στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Νεομάρτυρες Θεσσαλονίκης 
και περιχώρων: 
οι καρτερικοί ήρωες της πίστης
Μετά την άλωση της Πόλης οι Οθωμανοί, εφαρμόζοντας ενιαίο σύστημα διοίκησης, διέκριναν τους 
κατακτημένους λαούς σε «μιλέτια» (κοινότητες) με βάση τη θρησκεία και όχι την εθνότητα. Ειδικά για 
το «Ρουμ μιλέτ» των ορθόδοξων χριστιανών, η ευθύνη για την εσωτερική τους οργάνωση ανατέθηκε 
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Έτσι, η χριστιανική πίστη συνέχισε να συνιστά για τους κατακτημένους 
Ρωμιούς τον πιο βασικό παράγοντα αυτοπροσδιορισμού αλλά και της σύνδεσής τους με την ελληνική 
ταυτότητα και τον πολιτισμό. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με την ανοχή του Ισλάμ σε εκείνους 
τους «απίστους» που η θρησκεία τους δέχεται τη Βίβλο (όπως οι Χριστιανοί και οι Εβραίοι), έδωσε τη 
δυνατότητα στον ελληνισμό να μείνει ενωμένος πολιτισμικά και πνευματικά και να επιβιώσει μέσα 
στις αντίξοες συνθήκες που επέβαλε ο οθωμανικός ζυγός.

Παρόλα αυτά, κατά τη μακραίωνη περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας δεν ήταν λίγες οι απόπειρες 
βίαιων εξισλαμισμών, συλλογικών και ατομικών, των υπόδουλων Ελλήνων. Απέναντι στην ωμή βία, 
τον δόλο και τη βαναυσότητα των κατακτητών όρθωσαν το ανάστημά τους και αντιστάθηκαν οι 
νεομάρτυρες. Οι νεομάρτυρες ήταν απλοί λαϊκοί άνθρωποι του καθημερινού μόχθου στην 
πλειονότητά τους, κάθε ηλικίας (ανάμεσά τους αρκετά νεαρά παλικάρια και κοπέλες), χωρίς να 
λείπουν και οι αρχιερείς, οι κληρικοί και οι μοναχοί. Προτιμώντας με παρρησία την ομολογία από την 
προδοσία της πίστης τους και υπομένοντας με θαυμαστή καρτερία τον βασανιστικό θάνατο, μιμήθηκαν 
τους μάρτυρες των πρώτων χριστιανικών αιώνων και, κατεξοχήν, τον «αρχιμάρτυρα» Χριστό. Χωρίς 
να ενδώσουν στη βία της εξουσίας και στην τρομοκρατία του μισαλλόδοξου όχλου, αντιστάθηκαν και 
επέλεξαν με εσωτερική γαλήνη και αποφασιστικότητα το μαρτύριο. ∆εν κατέφυγαν στην ανταπόδοση 
της βίας, αλλά στην ανεξικακία και τη συγχώρηση. Με την ηρωική στάση τους κατήσχυναν την 
υπεροψία των κρατούντων και με την αγιότητά τους ενίσχυσαν το φρόνημα των συμπατριωτών τους. 
Οι νεομάρτυρες –γεννήματα του τόπου τους και οικεία μέλη της κοινότητάς τους, που συνέπασχε μαζί 
τους την ώρα του μαρτυρίου– με το πέρασμα του χρόνου έγιναν καύχημα και παρηγοριά· και για τον 
τόπο και για την κοινότητα, που κράτησε ζωντανή τη μνήμη τους με ευλάβεια και αγάπη. 

Στην πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη, και στα περίχωρά της καταγράφονται εκατόν εβδομήντα περίπου 
περιπτώσεις νεομαρτύρων, είκοσι οκτώ από αυτές επώνυμες, που εκτείνονται χρονικά από το 1507 
μέχρι το 1816. Η καταγραφή του μαρτυρίου τους έγινε από τον Νικόδημο Αγιορείτη στο Νέον 
Μαρτυρολόγιον (εκδόθηκε αρχικά στην Αθήνα το 1794) και τους Μακάριο Νοταρά, Αθανάσιο Πάριο 
και Νικηφόρο Χίο στο Νέον Λειμωνάριον (εκδόθηκε αρχικά στη Βενετία το 1819). Στο πλαίσιο του 

Νεογράφημα: Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο δημοτικό τραγούδι;

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν μπορώ να πω ένα, θα πω δύο: «Το μοιρολόι της Τούρκισας», που ανέφερα και 

προηγουμένως, και το «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα», για τη δική του ασύλληπτη δύναμη· θα το έχετε ακούσει 

τραγουδημένο. Επειδή δεν είχε σωθεί η μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού, έχει τραγουδηθεί με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους· όλοι καλοί είναι! 

Νεογράφημα: Είστε ποιητής, ερευνητής, δημοσιογράφος, μεταφραστής. Αν, όμως, έπρεπε έναν μόνο τίτλο να 

βάλετε δίπλα στο όνομα σας ποια από όλες αυτές τις ιδιότητες θα επιλέγατε; 

Παντελής Μπουκάλας: Γραφιάς, που τα πιάνει όλα. Ή... αποτυχημένος οδοντίατρος! 

Νεογράφημα: Γιατί επιλέξατε την Οδοντιατρική; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν τη διάλεξα, με διάλεξε. Είχα περάσει στην Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης, αλλά 

κατέβηκα στην Αθήνα. Ήταν δύσκολο να μείνω και οικονομικά και ερωτικά.

Νεογράφημα: Τι σας οδήγησε στη γραφή; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν ξέρω. Στην τρίτη γυμνασίου έγραφα στιχάκια Μ’ άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω. Η 

γραφή ξεκινά από το διάβασμα. Εάν δεν διαβάσεις, δεν θα σου ‘ρθει η γραφή· εκτός και αν συναντήσεις τις 

Μούσες, όπως ο Ησίοδος στα βουνά, τότε που η Μούσα ήταν αγροδίαιτος. Ο Ησίοδος συνάντησε τις Μούσες 

βοσκώντας τα πρόβατα του στον Ελικώνα, ο Αισχύλος συνάντησε τον ∆ιόνυσο σε ένα αμπέλι έξω από την Αθηνά, 

αλλά αυτά, δυστυχώς, σταματήσανε!

 Αλέξης Αλεξίου: Λέω στα παιδιά πως όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, θέλουν και να παίξουν· πως όσοι αγαπούν 

το μπάσκετ και βλέπουν μια πορτοκαλί μπάλα, θέλουν να την πάρουν και να τη σουτάρουν στο καλάθι. Έτσι και 

όσοι αγαπούν το διάβασμα, θέλουν κάποια στιγμή να γράψουν κιόλας κάτι. 

Παντελής Μπουκάλας: Κι εγώ αγαπούσα το ποδόσφαιρο, αλλά τραυματίστηκα νωρίς και δεν μπόρεσα να 

συνεχίσω… Ξέρουμε πως πολλοί ποιητές γράφουν την ώρα που διαβάζουν ή λίγο μετά. Ο κατεξοχήν ποιητής που 

ξέρουμε ότι έγραφε καθώς διάβαζε, ήταν ο Καβάφης. Στον «Καισαρίωνα» βλέπουμε πως δημιουργεί τα ποιήματά 

του, συχνά ξεσκονίζοντας τον Πλούταρχο. Συμβαίνει και με άλλους ποιητές: Όταν βλέπεις τη σύλληψη ενός 

βαθύτατου νοήματος με πέντε λέξεις ή μιας όμορφης ιδέας, μπαίνεις στον πειρασμό, γίνεσαι μιμητής και καμία 

φορά γράφεις και καλό ποίημα. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουκάλα!

Παντελής Μπουκάλας: Εγώ σας ευχαριστώ! Έχω μεγάλη χαρά, κάθε φορά που μιλώ με παιδιά σε σχολεία.

Ν
ΕΟ

Μ
Α

ΡΤ
Υ

ΡΕ
Σ



Το μάθημα της Λογοτεχνίας στο τμήμα Β2 συνδέθηκε με την επέτειο των διακοσίων ετών από την έναρξη της 

ελληνικής Επανάστασης μέσω των ποιημάτων του Σολωμού και του Κάλβου, αλλά και μέσω των δημοτικών 

τραγουδιών. Μελετήσαμε το ύφος, την ποίηση, τον κόσμο τους και, για να ολοκληρώσουμε την προσέγγισή μας, 

καλέσαμε τον Παντελή Μπουκάλα σε μια διαδικτυακή συνέντευξη, που με ιδιαίτερη χαρά μάς έδωσε στις 14 

Απριλίου. Ο Παντελής Μπουκάλας, πέρα από αρθρογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή», βιβλιοκριτικός, 

μεταφραστής αρχαίων ελληνικών κειμένων, επιμελητής λογοτεχνικών εκδόσεων και σημαντικός ποιητής, είναι  

ενδελεχής ερευνητής και γνώστης των δημοτικών τραγουδιών. Έχει ήδη εκδώσει τρία πολυσέλιδα δοκίμια για 

το δημοτικό τραγούδι (Α΄  «Όταν το ρήμα γίνεται όνομα: Η “αγαπώ” και το σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των 

δημοτικών», Β΄ «Το αίμα της αγάπης: Ο πόθος και ο φόνος στη δημοτική ποίηση», Γ’ «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα: Το 

ταξίδι του φιλιού και ο έρωτας σαν υπερβολή») και αναμένονται πολλά ακόμη. 

Η συνέντευξη είναι η μεγαλύτερη σε έκταση που παραχωρήθηκε στο «Νεογράφημα», στα επτά χρόνια της 

κυκλοφορίας του, και επεκτάθηκε σε πολλά ακόμη θέματα, πέρα από τα δημοτικά τραγούδια του ’21. Κατά τη 

διάρκειά της γεννήθηκαν αυθόρμητες ερωτήσεις και δόθηκαν απρόσμενες απαντήσεις. Προσπαθήσαμε, 

απομαγνητοφωνώντας τη συνέντευξη, να μην της στερήσουμε την πολύτιμη προφορικότητά της. Μάθαμε από τη 

συνέντευξη και ταυτόχρονα την απολαύσαμε. Σας προσκαλούμε να την απολαύσετε κι εσείς!

Νεογράφημα: Καλησπέρα σας κύριε Μπουκάλα! Είμαστε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος 

της Λογοτεχνίας διδαχθήκαμε τα δημοτικά τραγούδια και τον κόσμο τους. Από το σχολικό βιβλίο μας είδαμε 

δύο δημοτικά με απόσταση περίπου χιλίων ετών το ένα από το άλλο: το ακριτικό «Ο θάνατος του ∆ιγενή» και το 

κλέφτικο «Του Βασίλη».

Παντελής Μπουκάλας: Να διακόψω, αν μου επιτρέπετε. Θυμάται κάποιο από τα παιδιά πώς τελειώνει το 

τραγούδι «Του Βασίλη» («Βασίλη κάτσε φρόνιμα να γίνεις νοικοκύρης» και αυτός λέει: «δεν θα κάτσω φρόνιμα 

να γίνω νοικοκύρης να γίνω σκλάβος των Τούρκων»); Μετά τι λέει;

Αθανασία Μπαλάση: Λέει: «… να γίνω σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και στο τέλος, τον 

καλωσορίζουν τα βουνά «καλώς το παλικάρι».

Παντελής Μπουκάλας: Μπράβο! Αυτό ήθελα να μάθω, γιατί έτσι είναι το αυθεντικό τραγούδι «να γίνω 

σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και εννοεί κοπέλι στους προκρίτους, δηλαδή στους Έλληνες, 

όμως το τραγούδι υπέστη πολύ νωρίς μια, ας την πούμε έτσι, «εθνικού τύπου» λογοκρισία. Το 1852 έγινε «να 

γίνω σκλάβος των Τούρκων» και πάλι «κοπέλι των Τούρκων». Αποσβέστηκαν, δηλαδή, οι πρόκριτοι, για να μην 

φαίνεται ότι ο κλέφτης είχε διπλό μέτωπο. Αυτή είναι μία μόνο από τις πολλές εκδοχές, δυστυχώς, που 

νόθευσαν τα τραγούδια μας. Κυρίως τα κλέφτικα είναι αυτά που υπέστησαν περισσότερο τις νοθεύσεις, γιατί 

είναι και τα πιο κρίσιμα.

Αλέξης Αλεξίου: Όταν ήμασταν εμείς στο Γυμνάσιο, νομίζαμε ότι το «Μαύρ’ είν’ η νύχτα στα βουνά» είναι 

γνήσιο κλέφτικο.

Παντελής Μπουκάλας: Όλες οι προηγούμενες γενιές, όπως και η δική μου, είχαμε μάθει ότι το «Μάνα σου 

λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω, / θα πάρω το τουφέκι μου να πα να γίνω κλέφτης» είναι αυθεντικό 

κλέφτικο. ∆εν είναι όμως αυθεντικό κλέφτικο. Ξέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός του. Είναι ο Παύλος Λάμπρος, 

ο πατέρας του Σπυρίδωνος Λάμπρου. Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν εξέδωσε ο Νικόλαος Πολίτης το 1914 τις 

«Εκλογές από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού», ο Καβάφης, που αγαπούσε ιδιαίτερα τα δημοτικά και είχε μια 

από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες με συλλογές δημοτικών, είχε παρουσιάσει την έκδοση του Πολίτη σε 

εφημερίδα της Αλεξάνδρειας με θαυμασμό. Η παρουσίαση ομολογούσε την έκπληξή του: «Εγώ που πίστευα τόσα 

χρόνια ότι είναι ακραιφνώς δημοτικό και ωραίο ποίημα, μαθαίνω τώρα από τον Νικόλαο Πολίτη ότι είναι 

δημιούργημα ενός συγκεκριμένου λόγιου, είναι δημιούργημα γραφείου, δηλαδή». Παραμένει, πάντως, καλό 

τραγούδι, καλό ποίημα μάλλον. Έχουν περάσει από το 1914 τόσα χρόνια, πάνω από αιώνας, και ακόμα 

εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αυθεντικό δημοτικό. Ο Πολίτης έκανε την εξής 

παρατήρηση: Ο λαϊκός τραγουδιστής, ο λαός δηλαδή, δεν ξέρει το ρήμα «δουλεύω» με την έννοια είμαι 

υπόδουλος. Στο τραγούδι «Μάνα σου λέω δεν μπορώ στους Τούρκους να δουλεύω», το «δουλεύω» έχει τη 

σημασία «είμαι σκλάβος». Ο λαός το «δουλεύω» το ξέρει μόνο με τη σημασία «εργάζομαι». Άρα το τραγούδι δεν 

μπορεί να είναι λαϊκό. Έχει κι άλλα στοιχεία με τα οποία αποδείκνυε ότι δεν ήταν λαϊκό δημιούργημα. Γενικά η 

γλώσσα του λογίου από τη λαϊκή γλώσσα είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.

Νεογράφημα: Πόσο ιστορικά είναι τα δημοτικά τραγούδια; Ποια είναι η σχέση του δημοτικού τραγουδιού με την 

Ιστορία; Είναι μια αξιόπιστη πηγή ή δεν μπορούμε να βασιστούμε σ’ αυτήν; 

Παντελής Μπουκάλας: Να μιλήσουμε για όλο το εύρος των δημοτικών, δηλαδή για μια χιλιετία, ή να 

αναφερθούμε συγκεκριμένα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης;

Νεογράφημα: Πιο συγκεκριμένα στα τραγούδια της Επανάστασης.

Παντελής Μπουκάλας: Περισσότερο από το να είναι πληροφορητές τα τραγούδια για συγκεκριμένες μάχες, 

είναι πληροφορητές για τη νοοτροπία των προγόνων μας, για τα αισθήματά τους, για τα ήθη τους· δηλαδή, 

μάρτυρες νοοτροπίας περισσότερο. Είναι όμως και μάρτυρες για τη γλώσσα του λαού, είναι και μάρτυρες για τη 

στάση που είχαν απέναντι στο θρησκευτικό φαινόμενο ή στην Εκκλησία. Αυτό, για παράδειγμα, για το οποίο και 

σήμερα παραπονούνται οι ιερείς της εκκλησίας, να μην μιλάμε στην ώρα της Λειτουργίας, το έχουν πει τα δημοτικά 

τραγούδια εδώ και δύο, τρεις ή και περισσότερους αιώνες, γιατί η συμπεριφορά μας ήταν ακριβώς η ίδια. ∆ηλαδή, 

πολύ συχνά μετατρέπουμε τη χριστιανική εκκλησία σε εκκλησία του ∆ήμου. Νομίζω ότι έτσι κερδίζει και η 

Εκκλησία, κερδίζουμε κι εμείς.

Να μείνουμε στα τραγούδια της Επανάστασης. Το τραγούδι για τον θάνατο του ∆ιάκου, για παράδειγμα, 

δημιουργήθηκε δύο ή τρεις ή τέσσερεις το πολύ μήνες μετά το μαρτυρικό θάνατο του ∆ιάκου και διασώζει 

χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες τις ξέρουμε και από άλλες πηγές, προφορικές και γραπτές, από συμπολεμιστές 

του ∆ιάκου που κατάφεραν να διασωθούν. Ξέρουμε ότι αυτό που αναφέρει το τραγούδι (ότι, όταν του έγινε η 

πρόταση να γίνει Τούρκος και να σωθεί και ν’ αποκτήσει και αξιώματα, ο ∆ιάκος έστριψε το μουστάκι του) είναι 

μία πληροφορία περισσότερο λυρική παρά ιστορική. Και όμως την επιβεβαιώνουν γραπτές πηγές, γιατί την έχουμε 

και σε πολλά άλλα δημοτικά τραγούδια: Το στρίψιμο του μουστακιού είναι εκδήλωση λεβεντιάς, όταν είναι 

πολιορκημένος ο πολεμιστής. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι ο πατέρας του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο Ανδρίτσος, 

όταν βρέθηκε σε μία περίσταση πολιορκημένος σε μοναστήρι από τους Τούρκους και του είπαν να παραδοθεί, 

έστριψε το μουστάκι του. Ακόμη και ο αριθμός των 18.000 που λέει ότι ήταν ο στρατός των Τούρκων, ήταν 

πράγματι 18.000 ή περίπου 18.000. ∆εν απομακρύνεται από την ιστορική αλήθεια το δημοτικό τραγούδι της 

Επανάστασης, γιατί δημιουργείται πολύ κοντά στο γεγονός και διασώζει τις κρισιμότερες πτυχές, τα κρισιμότερα 

σημεία. Αυτά που θέλει να διασώσει το τραγούδι είναι πάντα η λεβεντιά, η καρτερία με την οποία αποδέχεται τον 

θάνατό του ο θνήσκων πολεμιστής ή ο θρήνος της μάνας του, όπως στην περίπτωση του Οδυσσέα Ανδρούτσου, 

που έχουμε έναν θάνατο που ατιμάζει τον Ανδρούτσο. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Ανδρούτσος αναγνωρίστηκε 

ως εθνικός ήρωας το 1862. Το τραγούδι έχει ηρωίδα τη μάνα του. Η μάνα του λέει ότι «σε έφαγε η Βουλή και 

οι καλαμαράδες». Η μάνα του παρουσιάζεται όπως την πλάθει ο λαός. Ο λαός παίρνει το μέρος του Ανδρούτσου. 

Ας πούμε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη, για να πάμε και αλλού. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές του τραγουδιού 

του τέλους του Καραϊσκάκη. Το πληρέστερο είναι το ηρωϊκό τραγούδι, και ταυτόχρονα μοιρολόϊ, που έφτιαξε ο 

Μακρυγιάννης γι’ αυτόν. Και είναι χαρακτηριστικό –για να γυρίσουμε και στην ερώτηση αν το τραγούδι έχει μέσα 

του ιστορική πληροφορία– ότι όσα λέει ο Μακρυγιάννης ως αυτόπτης μάρτυρας και συμπολεμιστής στην κρίσιμη 

στιγμή του Καραϊσκάκη, όσα λέει στα Απομνημονεύματά του, τα επαναλαμβάνει έμμετρα στο τραγούδι που 

έφτιαξε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη. Για το πώς ξεκίνησε η μικρή αψιμαχία που ανάγκασε τον Καραϊσκάκη να 

σηκωθεί από το κρεβάτι. Κι όταν λέμε για κρεβάτι –ουσιαστικά, κατάχαμα θα ήταν– θα του είχαν απλώσει δύο ή 

τρία ρούχα για να ξαπλώσει· στον πόλεμο βρισκότανε… Όμως οι Τούρκοι τους περίμεναν και τους χτύπησαν. 

Ήρθαν ακόμη περισσότεροι Τούρκοι και η μικρή αψιμαχία έγινε μάχη. Αναγκάστηκε ο Καραϊσκάκης να σηκωθεί, 

να φωνάξει τον ιπποκόμο του να φέρει το άλογό του. Όλα αυτά τα περιγράφει, τα ιστορεί, ο Μακρυγιάννης στο 

τραγούδι του αυτό, ακριβώς όπως τα ιστορεί και στα Απομνημονεύματά του. Να στηριχτούμε μόνο στο τραγούδι 

για την επιστήμη της Ιστορίας, δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε και άλλες μαρτυρίες. Υπάρχει μία παραλλαγή του 

δημοτικού τραγουδιού (θεσσαλική παραλλαγή), που ρίχνει το φταίξιμο για τον σκοτωμό του Καραϊσκάκη στην 

ελληνική πλευρά –γιατί ακόμη δεν ξέρουμε ποιος σκότωσε τον Καραϊσκάκη. Η επίσημη ιστοριογραφία λέει ότι 

σκοτώθηκε από τους Τούρκους, όμως ήδη από εκείνη τη στιγμή έχουν σωθεί μαρτυρίες –πέρα από το τραγούδι 

που λέω– συμπολεμιστών του Καραϊσκάκη αλλά και του Κασομούλη κάποια λόγια, που αφήνουν το περιθώριο να 

σκεφτούμε ότι ο θάνατός του ίσως και να ήταν προϊόν παγίδας, σκευωρίας εις βάρος του. Σε λίγο καιρό 

κυκλοφορεί και ένα σχετικό βιβλίο μου για τον Καραϊσκάκη.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια θα ήταν ωφέλιμο να τροποποιηθούν με κάποιον τρόπο έτσι 

ώστε να είναι ευκολότερα προσεγγίσιμα στα παιδιά ή να εκμοντερνιστούν, ίσως, στον λόγο;

Παντελής Μπουκάλας: Όχι. Όσα τραγούδια επιζήσουν, θα επιζήσουν έτσι όπως είναι, έτσι όπως μας έχουν 

παραδοθεί. Τώρα, εμείς τα περισσότερα τραγούδια τα ξέρουμε γραπτά. ∆εν τα ξέρουμε τραγουδημένα και αυτό 

είναι ένα πρόβλημα, ότι για τα περισσότερα τραγούδια δεν έχει σωθεί η μουσική τους, γιατί κατέγραφαν τα λόγια 

μόνο. ∆εν κατέγραφαν τη μουσική, δεν ήξεραν να την καταγράψουν, δεν ήταν αυτό το αίτημα της εποχής. Το 

αίτημα της εποχής, έτσι όπως το έθεσε ο ίδιος ο ∆ιονύσιος Σολωμός στους γνώριμούς του (στους μαθητές του, 

στους αδερφούς Τυπάλδους, στον Λασκαράτο) ήταν το εξής: «Πηγαίνετε στον λαό και συγκεντρώστε ελληνικά 

τραγούδια πριν χαθούνε». Γιατί την είχε αυτή την αγωνία ο Σολωμός· έβλεπε ότι ο προφορικός πολιτισμός θα 

αρχίσει να χάνεται, να σβήνει. Είχε αρχίσει ήδη ο πολιτισμός της εγγραματοσύνης, δηλαδή, ο πολιτισμός του 

χαρτιού όχι της ακοής. Τη μουσική δεν μπορούσαν να την καταγράψουν. ∆εν ξέρανε τη σημειογραφία οι 

δάσκαλοι, οι λαογράφοι. Μπήκαμε στον 20ο αιώνα πια για να αρχίσει σε κάποια τραγούδια η καταγραφή τους, 

όταν είχαμε πλέον στη διάθεσή μας και τα μηχανικά μέσα.

Όχι, δεν χρειάζεται να τα εκμοντερνίσουμε, να τα “καθαρίσουμε” γλωσσικά, για παράδειγμα. Ο οποιοσδήποτε 

γλωσσικός καθαρισμός ήταν να γίνει, έγινε από την αρχή. Κάποιοι από τους συλλογείς δημοτικών τραγουδιών 

είχαν την άστοχη ιδέα να τα “καθαρίσουν” γλωσσικά. Να πετάξουν κάποιες τούρκικες ή αρβανίτικες λέξεις. Αυτή 

η νόθευση μάς δίνει λανθασμένες πληροφορίες για το πώς μιλούσαν οι πρόγονοί μας, για το ποιο ήταν το εύρος 

της γλώσσας τους, η ποικιλία της, η ικανότητά της να αντλεί ξένες λέξεις και να τις ιδιοποιείται. Κάθε γλώσσα που 

μπορεί να δανειστεί, είναι πολύ δυνατή γλώσσα. Η γλώσσα που δεν μπορεί να δανειστεί, είναι αδύναμη γλώσσα. 

Η ελληνική δανείζεται από την πρώτη στιγμή που υπήρξε, από την αρχαιότητα –και το παραδέχονταν και οι ίδιοι οι 

αρχαίοι. Ο Πλάτωνας έλεγε πως ό,τι δανειζόμαστε οι Έλληνες το κάνουμε καλύτερο. Μερικές φορές ναι, όχι 

πάντα.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια περιέχουν υψηλή ποίηση;

Παντελής Μπουκάλας: ∆ύσκολα θα λέγαμε ότι όλα τα δημοτικά τραγούδια είναι υψηλή ποίηση. Μην το 

παραβλέπουμε αυτό. Ακόμη και στο έργο του ίδιου ποιητή, του ίδιου μεγάλου ποιητή, θα βρούμε υποδεέστερα 

ποιήματα. Στη μεγάλη έκταση του Παλαμά, στη μεγάλη έκταση του Ρίτσου θα βρούμε και υποδεέστερα ποιήματα. 

Το αναγνωρίζουνε και οι ίδιοι οι ποιητές. Το ξέρουνε, αλλά χρειάζονται και τα υποδεέστερα για να προχωρήσουν 

παραπέρα. Η ποίηση υπάρχει και με τους λεγόμενους «ελάσσονες» ποιητές. ∆εν μπορεί να υπάρχει μόνο με τους 

μείζονες. Καμία γλώσσα δεν έφτιαξε μόνο μείζονες ποιητές και κανένας ποιητής δεν έφτιαξε μόνο μείζονα έργα. 

Βγάζουμε έξω μόνο τον Όμηρο, τον ∆άντη και τον Σαίξπηρ. Όλοι οι άλλοι έχουν και ατυχή ποιήματα ή στίχους 

ατυχείς. 

Αυτά τα δημοτικά τραγούδια που σώθηκαν, που ζούνε ακόμα –έστω μέσα από το χαρτί– πιστεύω ότι είναι και τα 

εντελέστερα, τα τελειότερα από τη λογοτεχνική σκοπιά, την ποιητική σκοπιά. Μην φοβόμαστε να αποκαλούμε τα 

δημοτικά τραγούδια «ποιήματα», γιατί περάσανε αρκετές γενιές που τα υποτιμούσαν, τα θεωρούσαν απλώς 

τραγούδια. Ως τραγούδια πλάστηκαν και μάλιστα με την τριπλή τους σημασία: δηλαδή, ήτανε λόγος, μέλος και 

χορός. Τα περισσότερα χορεύονταν. Αν εξαιρέσουμε τα μοιρολόγια και τα τραγούδια της ταύλας, όλα τα άλλα 

τραγούδια χορεύονταν και αυτό το επεσήμαναν οι περιηγητές ήδη από τους προεπαναστατικούς αιώνες: ότι οι 

Έλληνες φτιάχνουν τραγούδια για κάθε περίσταση και χορεύουν σε κάθε περίσταση. Και θλιμμένοι που ήταν 

–στην Τουρκοκρατία ζούσαν– εκμεταλλεύονταν κάθε περίσταση: μία γιορτή, έναν γάμο, μία βάπτιση, για να 

αναζητήσουν στο δημοτικό τραγούδι μία παρηγοριά. 

Ο λαϊκός τραγουδιστής είναι φιλοσοφημένος. Λέει ας πούμε: «Και τα τραγούδια λόγια είναι, ψάχνουν να 

βγάλουν το κακό, πάσχουν να βγάλουν το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει». Εδώ ο Καβάφης μας έχει πει: «Εις σε 

προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως, που κάπως ξέρεις από φάρμακα». Η παλαιότερη σχολή, η Σχολή του Θεόκριτου, 

του βουκολικού ποιητή, υποστηρίζει ότι η ποίηση είναι το απόλυτο φάρμακο. Όσο περνούν οι αιώνες, οι ποιητές 

γίνονται λιγότερο ενθουσιώδεις, λιγότερο σίγουροι για την αξία της ποίησης σαν γιατρικού. Αυτό που βλέπουμε 

από τον υψηλά στοχαστικό ποιητή, τον Καβάφη, ότι λίγο ξέρει η ποίηση και λίγο, και για λίγο, μπορεί να μας 

παρηγορήσει, ο λαϊκός ποιητής, με το ένστικτό του περισσότερο, το καταλαβαίνει: ότι το τραγούδι προσπαθεί, 

ψάχνει να βγάλει το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει. Παρ΄ όλα αυτά συνεχίζει να τραγουδάει, γιατί δεν έχει άλλον 

τρόπο. Τραγουδάει και τον καημό του και βλέπουμε από τις πολλές κατηγορίες την δημοτικών τραγουδιών ότι δεν 

υπάρχει καμία πτυχή του κοινωνικού βίου ή του προσωπικού ή του εθνικού βίου, που να μην έχει καλύψει οι λαϊκός 

τραγουδιστής, «η λαϊκή μούσα» όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε.

Νεογράφημα: Τα δημοτικά τραγούδια έχουν αίσθηση της έννοιας της πατρίδας;

Παντελής Μπουκάλας: Της έννοιας της πατρίδας... Αυτή θα την αναζητήσουμε βεβαίως στα ακριτικά τραγούδια 

καταρχάς και ύστερα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης αλλά και στα τραγούδια που συνεχίστηκαν 

να γράφονται μετά την Επανάσταση. Τη λέξη «πατρίδα» δεν θα τη συναντήσουμε στα ακριτικά. Θα συναντήσουμε 

τον πόλεμο του Ακρίτα εναντίον των Σαρακηνών. Είναι οι προσωπικές παλικαριές περισσότερο. Ο ∆ιγενής όμως 

έχει ένα χαρακτηριστικό σπάνιο. Είναι γιος Σαρακινού, ο οποίος είναι ο εχθρός μας, και Βυζαντινής πριγκιποπούλας. 

Αυτό είναι ένα εξαιρετικό γνώρισμα, πώς ο λαϊκός τραγουδιστής αποφασίζει να πλάσει τον κατεξοχήν ήρωά του. 

Ο ∆ιγενής είναι σύνοψη. Συνοψίζει τον Αχιλλέα ή τον Λεωνίδα και τον Μέγα Αλέξανδρο· και όμως έχει 

γνωρίσματα διγενούς ήρωα. Είναι μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη του λαϊκού τραγουδιστή. Τα ακριτικά 

ξέρουμε ότι είναι τα πρώτα δημοτικά τραγούδια, τα οποία δεν ήταν του γούστου ούτε της Εκκλησίας στο Βυζάντιο 

ούτε της κρατικής εξουσίας. ∆εν τα άρεζαν για πολλούς λόγους. Ο ένας εκ των οποίων είναι ότι τα τραγουδούσαν 

οι ραψωδοί που γυρνούσαν από πόρτα σε πόρτα για να επιβιώσουν. Μιας μορφής επαιτεία ήτανε, αλλά επαιτεία με 

αξιοπρέπεια. ∆εν ήθελαν να πάρουνε ψωμί χωρίς να δώσουνε και εκείνοι κάτι. Αυτό που δίνανε ήτανε το τραγούδι 

τους. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά στην ύπαρξη δημοτικών τραγουδιών και στη χρήση τους, στην κοινωνική τους 

χρήση, από τον επίσκοπο Αρέθα, ο οποίος αναφέρεται σε Παφλαγόνες τραγουδιστές που γυρνάνε στους δρόμους 

–όχι ζητιανεύοντας, αλλά δίνοντας το τραγούδι τους– για να πάρουν έναν οβολό ή ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή η 

μορφή διάδοσης των τραγουδιών συνεχίστηκε μέχρι και τα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τον 

Κολοκοτρώνη, ο οποίος στα Απομνημονεύματά του («∆ιήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής») λέει ότι «τα 

τραγούδια τα φτιάχνουν οι στραβοί, οι τυφλοί δηλαδή, με τις λύρες». Η παράδοση των τυφλών ραψωδών ή των 

τυφλών αοιδών πάει στον Όμηρο, που και αυτός ήταν τυφλός. Ξέρουμε ότι τυφλοί αοιδοί και ραψωδοί υπήρχαν και 

στα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τους περιηγητές και από ιστορικούς. Αλλά υπήρχαν και στις διπλανές 

μας χώρες· για παράδειγμα στην τωρινή Σερβία, που έχει μελετηθεί η δημοτική της ποίηση αρκετά πριν από τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νεογράφημα: Ποια είναι η θέση που παίρνουν τα δημοτικά τραγούδια σε διάφορες αστοχίες και λάθη των 

επαναστατημένων Ελλήνων; Υπάρχει αντικειμενικότητα στα τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Αναφέρθηκα ήδη στο δημοτικό που έχει θέμα του τη μάνα του Ανδρούτσου· που κατηγορεί 

τη Βουλή και τους καλαμαράδες (έτσι τους λέγαν τους πολιτικούς) που πήραν στο λαιμό τους τον γιο της και μάλιστα 

με εκτελεστικό όργανο το πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου, τον Γιάννη Γκούρα, ο οποίος σκοτώθηκε και αυτός στην 

πολιορκία της Ακρόπολης από ένα βόλι που τον χτύπησε στο κεφάλι. Μην περιμένουμε από τα τραγούδια να 

ασκήσουν κριτική την ώρα της επαναστατικής δράσης. Και όμως: έτσι όπως καταγράφουν τα αισθήματα της στιγμής 

(όχι ιδέες, αισθήματα συνθέτουν), μας δίνουν κάποια μαθήματα. Τα τραγούδια τα δημοτικά, αναγνωρίζουν την 

παλικαριά του αντιπάλου. ∆εν είναι μικρό γεγονός αυτό, είναι σπουδαίο γεγονός. Βλέπουν το λάθος στην 

περίπτωση του Ανδρούτσου, αφήνουν την πιθανότητα, τον υπαινιγμό ότι κάτι δεν πήγε καλά με τον θάνατο του 

Καραϊσκάκη. 

Ένα από τα συγκινητικότερα, για εμένα, τραγούδια είναι το «Μοιρολόι της Τούρκισσας», που πλάστηκε πολύ λίγο 

μετά την άλωση της Τριπολιτσάς για την οποία κάποια στιγμή, σε κάποια γενιά, θα αποφασίσουμε να τη δούμε λίγο 

ειλικρινέστερα και να πούμε ότι η σφαγή που υπήρξε, ήταν λίγο μεγαλύτερη από αυτήν που είναι ανεκτή. ∆εν ξέρω 

σε ποια τάξη του γυμνασίου ή του λυκείου θα το κάνετε, η Επανάσταση μετά την άλωση της Τριπολιτσάς βρέθηκε σε 

εξαιρετικά δύσκολη θέση διεθνώς –στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, όπως λέμε σήμερα– γιατί είπαν οι Ευρωπαίοι ότι 

αυτοί (εμείς, δηλαδή, οι Έλληνες) είναι κατσαπλιάδες που σφάζουν. Και αναγκάστηκε η τότε Κυβέρνηση να 

δημοσιεύσει σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού, κυρίως του Λονδίνου, μια τεράστια, ολοσέλιδη ας πούμε, επί 

πληρωμή καταχώρηση, όπου εξηγούσαμε ως ελληνική Επανάσταση ότι έπειτα από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς 

υπήρχε μια συσσωρευμένη οργή, ένας άγριος θυμός, ο οποίος ήτανε των αδυνάτων αδύνατο να συγκρατηθεί. 

Ξέρουμε ότι μέσα στην Τρίπολη ο Κολοκοτρώνης και άλλα παλικάρια του προσπάθησαν να συγκρατήσουν την 

ανελέητη σφαγή, γιατί, εκτός όλων των άλλων, ο Κολοκοτρώνης είχε κλείσει συμφωνίες μπέσας με Αρβανίτες  και  

Εβραίους που ζούσαν μέσα στην Τρίπολη. «Μπέσα» σημαίνει προσωπική δέσμευση, που ήταν αυστηρότερη από δέκα 

χιλιάδες γραμμένα κείμενα. Η λέξη «μπέσα» είναι αρβανίτικη, αλλά επικράτησε και στα ελληνικά· είναι απολύτως 

ελληνική πια. Έκανε τις προσπάθειες αυτές στο όνομα της προσωπικής του λεβεντιάς ο Κολοκοτρώνης, καθώς είχε 

εξαιρετικές σχέσεις με Αρβανίτες, είχε συμπολεμήσει με Αρβανίτες, με αυτούς που λέμε «Τουρκαλβανούς», όχι 

τους χριστιανούς Αρβανίτες. 

∆εν είχαν εξισλαμιστεί όλοι οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί που έμειναν χριστιανοί, και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι, 

ήταν αυτοί που συμπολέμησαν με τους Έλληνες, γιατί έτσι κατανοούσαν την Επανάσταση: οι χριστιανοί εναντίον των 

μουσουλμάνων. Επί τέσσερεις αιώνες ή πέντε ή πεντέμισι ο χωρισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν γινόταν 

με βάση τα έθνη (από εδώ οι Τούρκοι, από κει οι Βούλγαροι, οι Έλληνες, οι Αλβανοί)· γινότανε με βάση τη θρησκεία 

(από δω οι μουσουλμάνοι –που δεν είναι μόνο Τούρκοι, μπορεί να είναι και Άραβες μπορεί να είναι και Σαρακηνοί 

μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο– και από κείνη την πλευρά οι χριστιανοί, που οι περισσότεροι στα Βαλκάνια είναι 

χριστιανοί ορθόδοξοι). 

Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, που έλεγα πριν («Της Τούρκισσας») είναι το μοιρολόι της μάνας· το φτιάχνει η Ελληνίδα 

ή ο Έλληνας. Είναι πιθανότερο να το φτιάχνει Ελληνίδα, γιατί η συμμετοχή των Ελληνίδων στη δημιουργία των 

δημοτικών τραγουδιών είναι, περίπου αποδεδειγμένα, πάνω από πενήντα τοις εκατό. Ο Κυριακίδης, που είναι και από 

τα βόρεια μέρη, έλεγε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα ότι «το δημοτικό είναι το βασίλειο της γυναίκας», γιατί η 

γυναίκα θα μοιρολογήσει, η γυναίκα θα νανουρίσει το μωρό, η γυναίκα θα αποχαιρετήσει αυτόν (τον άντρα της) που 

φεύγει για την ξενιτιά. Άρα λοιπόν η γυναίκα έχει τεράστια συμμετοχή στο τραγούδι. Στο συγκεκριμένο, η Ελληνίδα 

δίνει τη φωνή της και το κλάμα της στην Τούρκισσα μάνα, για να μοιρολογήσει τον γιο της που σκοτώνεται. Πρέπει 

να πω εδώ το εξής. Η Ελληνίδα μάνα εκείνης της εποχής (και όποιος Έλληνας ή Ελληνίδα του 19ου αιώνα, όταν 

φτιάχνονταν τα τραγούδια) δεν μπορούσε, φυσικά, να έχει διαβάσει τους «Πέρσες» του Αισχύλου ούτε τις 

«Τρωάδες» του Ευριπίδη ή την «Εκάβη», για να πάρει ένα παράδειγμα ότι τον ξένο πόνο τον συμμεριζόμαστε. Ναι, 

είμαστε οι νικητές, αλλά δεν αλαζονευόμαστε. Σεβόμαστε και τον ξένο πόνο, ας είναι και ο πόνος του εθνικού μας 

αντιπάλου (του Πέρση στην αρχαιότητα, του Τούρκου στους νεότερους αιώνες). Τον πόνο τον συμμεριζόμαστε, ιδίως 

όταν είναι ο πόνος της μάνας για το παιδί της. Το τραγούδι αυτό δείχνει τη μάνα να έχει τα ίδια αισθήματα για το 

παιδί της, την ίδια συμπόνια με την Ελληνίδα, όχι επειδή μιμείται την αρχαιότητα, αλλά επειδή εξ αρχής νιώθει έτσι 

–και αυτό για εμένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. 

Στο δημοτικό τραγούδι «Του ∆ιάκου» –παρότι η Αλαμάνα είναι στο σημείο περίπου όπου βρίσκονταν οι 

Θερμοπύλες και παρότι ο ∆ιάκος πολεμάει και πεθαίνει, έχοντας να αντιμετωπίσει έναν τεράστιο στρατό, όπως ο 

Λεωνίδας– δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε στις Θερμοπύλες ούτε στον Λεωνίδα. Ο συσχετισμός του ∆ιάκου με 

τον Λεωνίδα και της Αλαμάνας με τις Θερμοπύλες αρχίζει να γίνεται από τους ιστορικούς. Πρώτος είναι ο 

Σπυρίδων Τρικούπης, που κάνει αυτή τη συσχέτιση και η οποία σταδιακά επιβάλλεται. Την παίρνει από εκείνον ο 

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης στο ποιητικό δράμα «Θανάσης ∆ιάκος» και την απαθανατίζει.

Νεογράφημα: Αναφέρατε ότι το δημοτικό τραγούδι μάς διδάσκει. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν αφήνει κάποιο 

ηθικό δίδαγμα.

Παντελής Μπουκάλας: Αν κατάλαβα καλά, ρωτάτε αν στα δημοτικά τραγούδια υπάρχει ηθικό δίδαγμα στο τέλος. 

Το ηθικό δίδαγμα συνήθως το βάζουμε στο τέλος της έκθεσης. Τουλάχιστον στις δικές μου δεκαετίες έτσι μας 

έλεγαν. Όχι, το δημοτικό τραγούδι δεν επιδιώκει να διδάξει. ∆εν θέλει να πει «θα κάνεις ετούτο, θα πεθάνεις για 

την πατρίδα κ.τ.ό.». Εξυμνώντας τον ήρωα, εξυμνώντας τον πολεμιστή, σου δείχνει τον δρόμο από μόνο του· δεν σου 

λέει τι να κάνεις, δεν είναι οδηγός ζωής. Είναι υμνητής ζωής, υμνητής καρτερίας, υμνητής λεβεντιάς ή επικριτής της 

δειλίας, χωρίς να σου λέει τι θα κάνεις. ∆εν σου λέει το δημοτικό τραγούδια, για παράδειγμα, «εάν θα αγαπήσεις 

ή δεν θα αγαπήσεις Φράγκο, Εβραίο, Βούλγαρο ή Βουλγαροπούλα ή Τουρκοπούλα». Ιστορεί με τα λόγια του, με τη 

μουσική του· ιστορεί όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν στον βίο, όπως εκτυλίχτηκαν μέσα σε πέντε αιώνες. Η 

πλειονότητα των τραγουδιών δείχνει ηρωίδες που αρνούνται τον γάμο αυτής της εκδοχής, τον διεθνικό, αλλά 

υπάρχουν και τραγούδια που μας δείχνουν καθαρά τον έρωτα για έναν αλλοεθνή ή αλλόθρησκο και δεν τον 

καταδικάζουν. ∆εν έχουν αυτή τη λογική του κατηχητή ή του δασκάλου, που θέλουν να σου πουν τι θα κάνεις στη ζωή

· δεν το κάνουν αυτό. Ο ακροατής τους αποσπά το νόημα ή το ηθικό δίδαγμα μόνος του, αν έχει την όρεξη. ∆εν δίνει 

μασημένη τροφή το δημοτικό τραγούδι. 

Νεογράφημα: Πώς παρουσιάζουν τα δημοτικά τραγούδια τους Τούρκους;

Παντελής Μπουκάλας: Το είπα και πριν. ∆εν παραλείπουν να τιμήσουν τη λεβεντιά τους, όταν υπάρχει λεβεντιά, 

όπως δεν παραλείπουν να δείξουν λεπτομερώς τη βαρβαρότητα ή την πονηρία ή την προδοσία, όπου υπάρχει. Την 

προδοσία την απαθανατίζουν, ειδικά στα κλέφτικα, όταν ο προδότης του καπετάνιου είναι κάποιος κουμπάρος του, 

ομοεθνής και ομόθρησκος. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Το τραγούδι δεν θέλει να λογοκρίνει τίποτα από 

αυτά που βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του ο τραγουδιστής. Αυτά που επιλέγει να τραγουδήσει ο 

ανώνυμος τραγουδιστής είναι η λεβεντιά και ο μαρτυρικός θάνατος. Η λεβεντιά την ώρα της μάχης. ∆εν τον 

ενδιαφέρει τόσο να δείξει τον εχθρό, όσο να δείξει τον δικό του ήρωα μέσα από τη σύγκρουση: πως, και ψυχικά και 

ηθικά, είναι νικητής ο ήρωάς του, ακόμη και αν ηττάται. Τη λέξη «ελευθερία» επίσης δεν θα τη συναντήσουμε συχνά 

στα τραγούδια. Θα τη συναντήσουμε σε άλλου είδους δημοτικά. Για παράδειγμα, αυτά που έφτιαχνε ο Τσοπανάκος, 

που ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής, Πελοποννήσιος, από την ∆ημητσάνα. Τσοπανάκος ήταν το ψευδώνυμό του, το 

παρατσούκλι του. Υπάρχει ένα πουλί που λέγεται «τσοπανάκος», που τραγουδάει γλυκά και τον είχαν ονομάσει και 

αυτόν Τσοπανάκο. Αυτός ήταν με τα παλικάρια του Νικηταρά στη διάρκεια της Επανάστασης. Είχε βγάλει μερικές 

τάξεις σχολείου, οπότε ήξερε και λίγα για τους αρχαίους Έλληνες· και αυτά τα λίγα που ήξερε, τα είχε βάλει στα 

τραγούδια του, τα οποία τα έλεγε στα παλικάρια στο βουνό. Τα παλικάρια τον προστάτευαν γιατί ήταν πολύ 

αδύνατος, ήταν σκυφτός, ήταν καμπούρης, η υγεία του ήταν πάντα πολύ τραυματισμένη. Τα τραγούδια του τα 

τραγουδάγανε ακόμα και αν δεν καταλαβαίνανε ποιος είναι ο Θεμιστοκλής. Ο Τσοπανάκος πέθανε το 1825, 

δηλαδή δεν την πρόλαβε την ελευθερία.

Νεογράφημα: Συνέβαλαν τα δημοτικά τραγούδια στον φιλελληνισμό;

Παντελής Μπουκάλας: Συνέβαλαν πολύ! Θα πω το εξής σημαντικό: Η πρώτη έκδοση δημοτικών τραγουδιών έγινε 

έξω από την Ελλάδα το 1824-1825, όταν ο νεοελληνιστής Κλωντ Φωριέλ (Claude Fauriel) εξέδωσε στο Παρίσι τα 

τραγούδια που είχε συγκεντρώσει μέχρι τότε. Αρκετά από αυτά του τα είχε δώσει ο Αδαμάντιος Κοραής και τον 

ευχαριστεί στον πρόλογό του. Ήταν τότε ο Κοραής γιατρός στο Παρίσι, (λόγιος, διαφωτιστής, «∆άσκαλος του 

Γένους», όπως λέμε), ο οποίος –παρόλο που δεν αγαπούσε τα δημοτικά τραγούδια– τα συγκέντρωνε. Συγκεκριμένα, 

τα συγκέντρωναν φίλοι του και αυτός τα προωθούσε. Για αυτό αρκετά από αυτά ο Κοραής τα είχε δώσει στον 

Φωριέλ. Η έκδοση αυτή έγινε στο Παρίσι, σε μια εποχή που, εξαιτίας των εμφυλίων πολέμων των Ελλήνων, οι 

φιλέλληνες είχαν αρχίσει να αποστασιοποιούνται και να κάνουν αρνητικές σκέψεις για εμάς, για τους νεότερους 

Έλληνες. Χάρις και στα εκτενέστατα προλεγόμενα του Φωριέλ –ο οποίος, παρεμπιπτόντως, δεν ήρθε ποτέ στην 

Ελλάδα, δεν τα είχε συγκεντρώσει ο ίδιος με αυτοψία εδώ αυτά τα τραγούδια– είπε προς τους λογίους της Ευρώπης, 

και μάλιστα με επιθετικό τόνο: «∆είτε, αυτός ο λαός ξέρει να δημιουργεί τόσο σπουδαία ποίηση! Άρα για να 

δημιουργεί μια τόσο σπουδαία ποίηση, δεν είναι τόσο παρακατιανός, όσο εσείς νομίζετε». Μέχρι τότε οι 

περισσότεροι Ευρωπαίοι λόγιοι πίστευαν ότι οι Νεοέλληνες στέκονται πολύ πιο χαμηλά από τους προγόνους τους 

και είναι περίπου βάρβαροι. «Αν φτιάχνει αυτός ο λαός τέτοια ποίηση, αξίζει να τον βοηθήσετε να κατακτήσει την 

ελευθερία του όχι μόνο εν ονόματι των αρχαίων προγόνων του, αλλά και για τη δική του αξία, την τωρινή αξία!». Το 

είδαν αυτό πολλοί λόγιοι και τα τραγούδια μεταφράστηκαν αμέσως σε τέσσερεις-πέντε κρίσιμες ευρωπαϊκές 

γλώσσες. Στα Γερμανικά, ορισμένα κλέφτικα τα μετέφρασε ο Γκαίτε και άλλα ο Βίλχελμ Μύλλερ (ένας ενθουσιώδης 

φιλέλληνας, σπουδαίος ποιητής, Γερμανός που δυστυχώς πέθανε μικρός στην ηλικία των τριάντα περίπου). 

Μεταφράστηκαν επίσης στα Αγγλικά, στα Ιταλικά, στα Ρωσικά και αναζωπύρωσαν το φιλελληνικό κίνημα. Είδαμε, 

μετά την έκδοση των δημοτικών τραγουδιών, ότι οι όμιλοι των φιλελλήνων άρχισαν να δραστηριοποιούνται πάλι, 

να ξαναφτιάχνουν βάζα με ελληνικές παραστάσεις (για παράδειγμα, με μια νησιώτισσα πάνω), να γίνονται έρανοι. 

Οι ζωγράφοι κινητοποιούνται πάλι. Η γνώμη μου είναι ότι ήταν αρκετά σημαντική η έκδοση αυτή· μαζί με την Έξοδο 

του Μεσολογγίου, που πράγματι έπεισε τους Ευρωπαίους ότι ως λαός αξίζουμε την ελευθερία μας. Αυτά τα δύο 

γεγονότα λειτούργησαν καθοριστικά για την κατάκτηση της ελευθερίας μας και τη δημιουργία του νεοελληνικού 

κράτους. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η συμβολή της έκδοσης των δημοτικών τραγουδιών και την έχουν ήδη 

επισημάνει από παλιά. 

Νεογράφημα: Οι πρωταγωνιστές του 1821 συνέθεταν οι ίδιοι τα δημοτικά τραγούδια; Κατά πόσο ευσταθεί αυτό και 

πώς συνυπάρχει ο ρόλος του πολεμιστή με αυτόν του ποιητή;

Παντελής Μπουκάλας: Χάρις στον Βλαχογιάννη έχουν σωθεί τέσσερα-πέντε δημοτικά τραγούδια που είχε 

φτιάξει ο Μακρυγιάννης. Ξέρουμε επίσης ότι ο Κολοκοτρώνης είχε φτιάξει ένα, επειδή το χρειάστηκε σε μια 

συγκεκριμένη περίσταση, για να εμψυχώσει τα παλικάρια του. Προεπαναστατική περίοδος, ψηλά στα βουνά της 

Πελοποννήσου, Πάσχα, και περνάει το τουρκικό στράτευμα των δύο χιλιάδων στρατιωτών και σέρνει πολλούς 

αιχμαλώτους Έλληνες. Έχει διασωθεί η αφήγηση του ίδιου του Κολοκοτρώνη, ο οποίος παρότρυνε τα παλικάρια 

του πρώτα σε πεζό λόγο και έπειτα έφτιαξε και τραγούδι. Αυτό που έκανε ήταν να πάρει ένα παλαιότερο τραγούδι 

και να το προσαρμόσει στην περίσταση: «Καλά τρώμε και πίνουμε και σιγοτραγουδάμε δεν κάνουμε και ένα καλό 

για την ψυχή μας»; Πράγματι ήταν αποτελεσματική η ομιλία του και το τραγούδι του και σε αυτό συνέβαλε και το 

γεγονός ότι ήταν Πάσχα. Τέλος επιτέθηκαν στους Τούρκους, παρότι ήταν μόλις ογδόντα, και κατάφεραν να 

ελευθερώσουν τους αιχμαλώτους Έλληνες, με μόνο ένα θύμα από την πλευρά των Ελλήνων, συγκεκριμένα έναν 

ξάδελφο του Κολοκοτρώνη. Αυτό ήταν το μοναδικό που χρειάστηκε να φτιάξει ο Κολοκοτρώνης και πράγματι ήταν 

αποτελεσματικό. ∆εν είναι πολλοί οι καπεταναίοι που φτιάχνουν δημοτικά τραγούδια. Κάποιος ακόμα που 

γνωρίζουμε, είναι ο Θεοδωράκης Γρίβας και μάλιστα είναι και ο μόνος που ξέρουμε ότι το κατέγραψε κάποια 

στιγμή, όταν πια ελευθερωθήκαμε. Έτσι πήγε και το έδωσε σε έναν γερμανό καθηγητή στο πανεπιστήμιο Αθηνών, 

γύρω στο 1840-1850, που με τη σειρά του το έδωσε στο γαμπρό του, τον Πάσοβ, ο οποίος το εξέδωσε το 

1860. Ήταν μια αρκετά μεγάλη ανθολογία, γιατί συνάθροισε όλα τα προηγούμενα τραγούδια μαζί με αυτά που 

του έδωσε ο πεθερός του. Με αυτή την έκδοση του Πάσοβ άρχισαν οι έλληνες λόγιοι να σκέφτονται λίγο πιο 

σοβαρά τι σημαίνει δημοτικό τραγούδι.

Νεογράφημα: Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι υπάρχουν τόσο λίγα επίθετα στα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Γενικά η γλώσσα των δημοτικών τραγουδιών είναι η απλούστερη δυνατή. Είναι επινοητική. 

Επινοεί λέξεις, ρήματα, επίθετα, όταν τα χρειάζεται, κυρίως στα μοιρολόγια και στα ερωτικά. Η οικονομία και η 

λιτότητα είναι το κύριο γνώρισμά της. Το ότι κάνει πολύ μικρή χρήση των επιθέτων έχει παρατηρηθεί από έναν 

από τους σπουδαιότερους μελετητές του δημοτικού τραγουδιού, τον Γιάννη Αποστολάκη. Ήταν λόγιος του 

Μεσοπολέμου και ξάδελφος του Νικολάου Πολίτη.

Αλέξης Αλεξίου: Ήταν και καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ένας από τους ιδρυτές του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το1926.

Παντελής Μπουκάλας: Έλεγαν πως ήταν λίγο δύστροπος, εκτιμούσε μόνο την ποίηση του Σολωμού και τα 

δημοτικά τραγούδια· τίποτε άλλο! Ούτε τον Παλαμά τον θεωρούσε σοβαρό ποιητή, αξιόλογο, ούτε τον Καβάφη. 

Ήταν αρκετά της υπερβολής ως προς αυτό. Έχει παρατηρηθεί ότι τα δημοτικά τραγούδια οδηγούν την αφήγησή 

τους με όχημα το ρήμα. Στο ρήμα και το όνομα, σε αυτά τα δύο εστιάζουν· τα επιρρήματα και τα επίθετα 

πλεονάζουν. Ο λαϊκός τραγουδιστής κάνει πράξη αυτό που έλεγε ο Εμπειρίκος σε ένα ποίημά του, για τα επίθετα: 

«θετά παιδιά της μορφώσεως και του διακοσμημένου ψεύδους»· δηλαδή στολίδια της ψευτιάς. Πράγματι, όταν 

μας ζητάνε στις εκθέσεις να προσθέσουμε πολλά φιλολογικά στοιχεία και αρχίζουμε και βάζουμε πολλά επίθετα 

για να μεγαλώσει η έκθεση, τότε αρχίζουμε και ψευτίζουμε.

Νεογράφημα: Πώς συνεχίζεται το ιστορικό δημοτικό τραγούδι μετά την Επανάσταση; 

Παντελής Μπουκάλας: Με την Επανάσταση δεν ελευθερώθηκε όλη η πατρίδα· το ξέρουμε. Μείνανε πολλά 

τμήματά της υπό τον τουρκικό ζυγό. Σε κάποια από τα μέρη αυτά, σχεδόν σε όλα τα μέρη αυτά, το δημοτικό 

τραγούδι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνεχίστηκε. Βλέπουμε στην Ήπειρο το παράπονο του δημοτικού 

τραγουδιού, που η Ήπειρος δεν συμπεριελήφθη στην ελεύθερη Ελλάδα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις στην Κρήτη 

που συνεχίζεται η παραγωγή δημοτικών τραγουδιών. Είναι τα λεγόμενα «ηρωικά άσματα», τα οποία ιστορούν τις 

αλλεπάλληλες επαναστάσεις, εξεγέρσεις του κρητικού πληθυσμού εναντίον των κατακτητών τους. Σιγά σιγά στην 

Κρήτη αρχίζει να εμφανίζεται ο επώνυμος τραγουδιστής. Τα κρητικά τραγούδια –που λέγονται και «ρίμες»– είναι 

εκτενέστατα, δεν είναι σύντομα, όπως είναι τα περισσότερα κλέφτικα. Άρα, εκεί αρχίζουμε να υποθέτουμε πως 

υπάρχει κάποιος προσωπικός τραγουδιστής, ποιητής, δημιουργός, στιχουργός, όπως και τον πούμε, ο οποίος 

χρησιμοποιεί πια και χαρτί, δηλαδή γράφει κιόλας. Γιατί δεν είναι εύκολο να φτιάξεις τριακόσιους στίχους χωρίς 

χαρτί, σε μία εποχή που ο προφορικός πολιτισμός αρχίζει πια να υποχωρεί. Και στον εικοστό αιώνα υπάρχουν 

δημοτικά. Καταρχάς τα λεγόμενα «ληστρικά» τραγούδια, που εξυμνούσαν παλικαριές των ληστών. Οι ληστές τι ήταν; 

Κάποιοι από τους προηγούμενους αρματολούς και τους κλέφτες, τους πολεμιστές του ‘21, που δεν βρήκαν τρόπο 

να βιοποριστούν (ίσως διότι δεν τους έδωσαν τους αγρούς που τους είχαν υποσχεθεί, για να τους καλλιεργήσουν). 

Θα έχετε ακούσει του Νταβέλη ή την Μαρία την Πενταγιώτισσα. Το «και στης Μαρίας την ποδιά σφάζονται 

παλικάρια» είναι ληστρικό τραγούδι. Η Μαρία Πενταγιώτισσα ήταν η πρώτη Ελληνίδα που τόλμησε να μπει στην 

Εκκλησία χωρίς μαντίλα. Καταλαβαίνετε πώς την αντιμετωπίσανε στη γενιά της…

Νεογράφημα: Στις ισλαμικές χώρες δεν έχει γίνει ακόμα αυτό.

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν έχει γίνει ακόμα, ναι, γιατί ο Ισλαμισμός έχει πέντε αιώνες καθυστέρηση από τον 

Χριστιανισμό.

Νεογράφημα: Και στις σλαβικές…

Παντελής Μπουκάλας: Και στις σλαβικές, ναι. Και στα χωριά μας επίσης. Τα ληστρικά τραγούδια, λοιπόν, 

βασίστηκαν στα παλαιότερα κλέφτικα και προσάρμοσαν τα ονόματα, τις πράξεις, τα επεισόδια, τον ήρωα. 

Φτιάχτηκαν, επίσης, κάποια για τον θάνατο του Παύλου Μελά. Φτιάχτηκαν κάποια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 

και, κυρίως, με τη Μικρασιατική Καταστροφή, που ήταν κυρίως μοιρολόγια Μανιάτικα. Την εποχή που όλος ο 

υπόλοιπος λαός πίστευε στον Βενιζέλο σαν θεό, οι Μανιάτισσες κλαίγαν τα παλικάρια τους και καταριόταν τον 

Βενιζέλο, γιατί χάναν τα παιδιά τους στον πόλεμο. Το αίσθημα της μάνας δεν λογοκρίνεται εύκολα. Στη διάρκεια 

της γερμανικής Κατοχής, έχουμε μία αναζωπύρωση του δημοτικού τραγουδιού στα βουνά. Ο βίος των εξεγερμένων 

εναντίον των Γερμανών έχει την παραλληλία του με τον βίο των κλεφτών και, εκτός από τα καινούργια τραγούδια 

που φτιάχνονται, ξανατραγουδιούνται τα παλιά κλέφτικα. Φτιάχτηκαν, επίσης, τραγούδια της Κατοχής, που έχουν 

καταγραφεί και έχουν εκδοθεί. Όπως φτιάχτηκαν τραγούδια σατιρικά για το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της 

Κατοχής –το πρώτο ήταν η έλλειψη της ελευθερίας– την πείνα, δηλαδή, που σε πολλά σημεία έφτασε σε επίπεδα 

πείνας του πολιορκημένου Μεσολογγίου. Υπάρχουν, λοιπόν, χαριτωμένα, σατιρικά δημοτικά, που φτιάχτηκαν στη 

Νάξο, στην Κάρπαθο, γενικά στα νησιά του Αιγαίου, που περάσαν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και ανακούφιζαν 

τον πόνο τους και τον καημό τους με σατιρικούς στίχους για την πείνα. Έχουν εκδοθεί ένα-δύο βιβλία, που 

περιέχουν τα τραγούδια των επόμενων από την Επανάσταση του ’21 εθνικών αγώνων. Είχαν εκδοθεί και τα 

δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες στα βουνά της Αλβανίας. 

Εδώ κάτι ακόμα να προσθέσω, που είναι εξαιρετικό και είναι και σπανιότατο: δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες 

πολεμιστές του ‘40 φτιάχθηκαν και από τους Αλβανούς, στην αλβανική γλώσσα και όχι σε δεκαπεντασύλλαβο, 

γιατί τα δημοτικά των Αλβανών και άλλων Βαλκανικών χωρών είναι οκτασύλλαβα και όχι δεκαπεντασύλλαβα. Οι 

Αλβανοί είχαν ξαναφτιάξει δημοτικά για να τιμήσουν τον αγώνα των Ελλήνων, πάλι στη δική τους γλώσσα, το 
1821. Υπάρχουν τραγούδια για το Μεσολόγγι, για τον Μπότσαρη, για τον Κανάρη, για την καταστροφή της Χίου. 

Είναι σπάνιο ένας λαός να τραγουδάει στη δική του γλώσσα, τα τραγούδια του διπλανού του, με τον οποίο μάλιστα 

δεν έχει ιδιαίτερα φιλική σχέση…

Νεογράφημα: Πώς νιώθετε τη σχέση του σημερινού Έλληνα με το δημοτικό τραγούδι; Εκτιμά και αντιλαμβάνεται 

την αξία του; 

Παντελής Μπουκάλας: Κάποιο κομμάτι του κόσμου την αντιλαμβάνεται, γιατί την έχει ζήσει· γιατί δεν μπορεί να 

νιώσει το πανηγύρι του και τον γάμο του, χωρίς να χορέψει δημοτικά τραγούδια. Μπορεί να αρχίσει με ζεϊμπέκικα, 

αλλά θα καταλήξει με δημοτικά. Ένα άλλο κομμάτι, οι νεότερες γενιές, προφανώς και βρίσκονται μακριά. Υπήρξε 

και ένα κακό που συνέβη εις βάρος των δημοτικών τραγουδιών: Η παρεμβολή της Χούντας, η οποία μαγάρισε το 

δημοτικό τραγούδι με κάποια ψευτοτράγουδα που έφτιαξε τότε, που υμνούσαν τους συνταγματάρχες. Και έτσι 

πολύς κόσμος, πάρα πολύς, ένιωσε μία αποστροφή προς το δημοτικό· την ίδια αποστροφή που ένιωσε και προς 

τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, επειδή και αυτός υπέστη καπήλευση από την Χούντα. Εκείνο που έχω δει γυρνώντας 

σε πολλά μέρη της Ελλάδας, εξαιτίας των βιβλίων που έχω βγάλει για το δημοτικό, είναι ότι υπάρχουν νέες γενιές 

που έχουν μάθει τα μουσικά όργανα στα μουσικά γυμνάσια και τα λύκεια και τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρουν 

να τραγουδάνε πια και να παίζουν όλο και πιο δύσκολα όργανα, όλο και πιο απωθημένα μέχρι και ασκομαντούρα!

Νεογράφημα: Πως το είπατε;

Παντελής Μπουκάλας: «Ασκομαντούρα», είναι χιώτικη, νησιώτικη λέξη. Βλέπω, λοιπόν τις νέες γενιές, τα νέα 

συγκροτήματα, τις νέες μουσικές παρέες, που βγάζουν δίσκους τραγουδώντας δημοτικά. Λίγο πειραγμένα, 

βεβαίως, μα δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Υπάρχουν οι Thrax Punks, που παίζουν θρακιώτικα, οι Villagers που 

παίζουν ηπειρώτικα, οι Χαΐνηδες που τραγουδάν κρητικά. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και εμφανίζονται όλο και 

νεότεροι. ∆εν ντρέπονται, έχει αποενοχοποιηθεί η σχέση με το δημοτικό τραγούδι, δεν θεωρείται κάτι το... 

«βλάχικο», όπως λέγανε, το απολίτιστο ή το μισοπολιτισμένο. Πρέπει να τα αγαπάμε χωρίς να τα υποτιμάμε.

Νεογράφημα: Πότε και πώς ξεκινήσατε την ενασχόληση σας με τα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Όταν γεννήθηκα! Το πρώτο μου γραπτό, όμως, για τα δημοτικά τραγούδια είναι του 

1992, δηλαδή πριν από τριάντα χρόνια. Όταν πάντως ξεκίνησα να γράφω αυτήν τη σειρά για το δημοτικό 

τραγούδι, δεν ήμουν καθόλου έτοιμος… ∆εν υποψιαζόμουνα ότι, όταν τελειώσει, θα είναι δέκα τόμοι τουλάχιστον. 

Κάθε φορά που το λέω τρομάζω, γιατί είναι ένας τεράστιος κόπος αλλά και μία τεράστια απόλαυση! Οπότε, όσο 

ζω, το συνεχίζω. Έχει τριάντα χρόνια τουλάχιστον αυτή η γραπτή σχέση, γιατί στο προφορικό επίπεδο υπήρχε 

σχέση και από πριν· έγινε γραπτή εδώ και τριάντα χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα έγραφα σε εφημερίδες και 

περιοδικά ή μιλούσα σε συνέδρια για το δημοτικό τραγούδι. Κάποια στιγμή αποφάσισα να τα βάλω κάτω. Ξεκίνησα 

για έναν-δύο τόμους και αυγατίσαμε στη διαδρομή. Φέτος θα βγει ένα δίτομο, μάλλον, έργο μου για τα δημοτικά 

τραγούδια, η διδακτορική μου διατριβή.

Νεογράφημα: Σε ποιο πανεπιστήμιο την κάνατε;

Παντελής Μπουκάλας: Στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Νεογράφημα: Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο δημοτικό τραγούδι;

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν μπορώ να πω ένα, θα πω δύο: «Το μοιρολόι της Τούρκισας», που ανέφερα και 

προηγουμένως, και το «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα», για τη δική του ασύλληπτη δύναμη· θα το έχετε ακούσει 

τραγουδημένο. Επειδή δεν είχε σωθεί η μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού, έχει τραγουδηθεί με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους· όλοι καλοί είναι! 

Νεογράφημα: Είστε ποιητής, ερευνητής, δημοσιογράφος, μεταφραστής. Αν, όμως, έπρεπε έναν μόνο τίτλο να 

βάλετε δίπλα στο όνομα σας ποια από όλες αυτές τις ιδιότητες θα επιλέγατε; 

Παντελής Μπουκάλας: Γραφιάς, που τα πιάνει όλα. Ή... αποτυχημένος οδοντίατρος! 

Νεογράφημα: Γιατί επιλέξατε την Οδοντιατρική; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν τη διάλεξα, με διάλεξε. Είχα περάσει στην Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης, αλλά 

κατέβηκα στην Αθήνα. Ήταν δύσκολο να μείνω και οικονομικά και ερωτικά.

Νεογράφημα: Τι σας οδήγησε στη γραφή; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν ξέρω. Στην τρίτη γυμνασίου έγραφα στιχάκια Μ’ άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω. Η 

γραφή ξεκινά από το διάβασμα. Εάν δεν διαβάσεις, δεν θα σου ‘ρθει η γραφή· εκτός και αν συναντήσεις τις 

Μούσες, όπως ο Ησίοδος στα βουνά, τότε που η Μούσα ήταν αγροδίαιτος. Ο Ησίοδος συνάντησε τις Μούσες 

βοσκώντας τα πρόβατα του στον Ελικώνα, ο Αισχύλος συνάντησε τον ∆ιόνυσο σε ένα αμπέλι έξω από την Αθηνά, 

αλλά αυτά, δυστυχώς, σταματήσανε!

 Αλέξης Αλεξίου: Λέω στα παιδιά πως όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, θέλουν και να παίξουν· πως όσοι αγαπούν 

το μπάσκετ και βλέπουν μια πορτοκαλί μπάλα, θέλουν να την πάρουν και να τη σουτάρουν στο καλάθι. Έτσι και 

όσοι αγαπούν το διάβασμα, θέλουν κάποια στιγμή να γράψουν κιόλας κάτι. 

Παντελής Μπουκάλας: Κι εγώ αγαπούσα το ποδόσφαιρο, αλλά τραυματίστηκα νωρίς και δεν μπόρεσα να 

συνεχίσω… Ξέρουμε πως πολλοί ποιητές γράφουν την ώρα που διαβάζουν ή λίγο μετά. Ο κατεξοχήν ποιητής που 

ξέρουμε ότι έγραφε καθώς διάβαζε, ήταν ο Καβάφης. Στον «Καισαρίωνα» βλέπουμε πως δημιουργεί τα ποιήματά 

του, συχνά ξεσκονίζοντας τον Πλούταρχο. Συμβαίνει και με άλλους ποιητές: Όταν βλέπεις τη σύλληψη ενός 

βαθύτατου νοήματος με πέντε λέξεις ή μιας όμορφης ιδέας, μπαίνεις στον πειρασμό, γίνεσαι μιμητής και καμία 

φορά γράφεις και καλό ποίημα. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουκάλα!

Παντελής Μπουκάλας: Εγώ σας ευχαριστώ! Έχω μεγάλη χαρά, κάθε φορά που μιλώ με παιδιά σε σχολεία.

μαθήματος των Θρησκευτικών, μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης κατανεμημένοι σε ομάδες, με την καθοδήγηση του 
καθηγητή τους, Θανάση Νευροκοπλή, μελέτησαν πηγές, συναξάρια και εικόνες, με σκοπό να γνωρίσουν τους 
νεομάρτυρες και να αποτυπώσουν με τη δική τους γραφή και φωνή στιγμές από τη ζωή τους. Επίσης, στο πλαίσιο 
του μαθήματος της Τεχνολογίας, οι ίδιες ομάδες μαθητών, με την καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους, Αποστολίας 
∆εμερτζή, αξιοποίησαν εικονιστικό υλικό της εποχής (γκραβούρες περιηγητών, καρτ-ποστάλ κ.ά.) με σκοπό να 
δημιουργήσουν πρωτότυπες ψηφιακές συνθέσεις (κολάζ). Τέλος, στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής, 
με την καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους, Βασιλικής Αργυροπούλου, προχωρούν στη δημιουργία διαδραστικού 
χάρτη, όπου θα παρουσιάζεται όλο το σχετικό υλικό που παράχθηκε.



Το μάθημα της Λογοτεχνίας στο τμήμα Β2 συνδέθηκε με την επέτειο των διακοσίων ετών από την έναρξη της 

ελληνικής Επανάστασης μέσω των ποιημάτων του Σολωμού και του Κάλβου, αλλά και μέσω των δημοτικών 

τραγουδιών. Μελετήσαμε το ύφος, την ποίηση, τον κόσμο τους και, για να ολοκληρώσουμε την προσέγγισή μας, 

καλέσαμε τον Παντελή Μπουκάλα σε μια διαδικτυακή συνέντευξη, που με ιδιαίτερη χαρά μάς έδωσε στις 14 

Απριλίου. Ο Παντελής Μπουκάλας, πέρα από αρθρογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή», βιβλιοκριτικός, 

μεταφραστής αρχαίων ελληνικών κειμένων, επιμελητής λογοτεχνικών εκδόσεων και σημαντικός ποιητής, είναι  

ενδελεχής ερευνητής και γνώστης των δημοτικών τραγουδιών. Έχει ήδη εκδώσει τρία πολυσέλιδα δοκίμια για 

το δημοτικό τραγούδι (Α΄  «Όταν το ρήμα γίνεται όνομα: Η “αγαπώ” και το σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των 

δημοτικών», Β΄ «Το αίμα της αγάπης: Ο πόθος και ο φόνος στη δημοτική ποίηση», Γ’ «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα: Το 

ταξίδι του φιλιού και ο έρωτας σαν υπερβολή») και αναμένονται πολλά ακόμη. 

Η συνέντευξη είναι η μεγαλύτερη σε έκταση που παραχωρήθηκε στο «Νεογράφημα», στα επτά χρόνια της 

κυκλοφορίας του, και επεκτάθηκε σε πολλά ακόμη θέματα, πέρα από τα δημοτικά τραγούδια του ’21. Κατά τη 

διάρκειά της γεννήθηκαν αυθόρμητες ερωτήσεις και δόθηκαν απρόσμενες απαντήσεις. Προσπαθήσαμε, 

απομαγνητοφωνώντας τη συνέντευξη, να μην της στερήσουμε την πολύτιμη προφορικότητά της. Μάθαμε από τη 

συνέντευξη και ταυτόχρονα την απολαύσαμε. Σας προσκαλούμε να την απολαύσετε κι εσείς!

Νεογράφημα: Καλησπέρα σας κύριε Μπουκάλα! Είμαστε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος 

της Λογοτεχνίας διδαχθήκαμε τα δημοτικά τραγούδια και τον κόσμο τους. Από το σχολικό βιβλίο μας είδαμε 

δύο δημοτικά με απόσταση περίπου χιλίων ετών το ένα από το άλλο: το ακριτικό «Ο θάνατος του ∆ιγενή» και το 

κλέφτικο «Του Βασίλη».

Παντελής Μπουκάλας: Να διακόψω, αν μου επιτρέπετε. Θυμάται κάποιο από τα παιδιά πώς τελειώνει το 

τραγούδι «Του Βασίλη» («Βασίλη κάτσε φρόνιμα να γίνεις νοικοκύρης» και αυτός λέει: «δεν θα κάτσω φρόνιμα 

να γίνω νοικοκύρης να γίνω σκλάβος των Τούρκων»); Μετά τι λέει;

Αθανασία Μπαλάση: Λέει: «… να γίνω σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και στο τέλος, τον 

καλωσορίζουν τα βουνά «καλώς το παλικάρι».

Παντελής Μπουκάλας: Μπράβο! Αυτό ήθελα να μάθω, γιατί έτσι είναι το αυθεντικό τραγούδι «να γίνω 

σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και εννοεί κοπέλι στους προκρίτους, δηλαδή στους Έλληνες, 

όμως το τραγούδι υπέστη πολύ νωρίς μια, ας την πούμε έτσι, «εθνικού τύπου» λογοκρισία. Το 1852 έγινε «να 

γίνω σκλάβος των Τούρκων» και πάλι «κοπέλι των Τούρκων». Αποσβέστηκαν, δηλαδή, οι πρόκριτοι, για να μην 

φαίνεται ότι ο κλέφτης είχε διπλό μέτωπο. Αυτή είναι μία μόνο από τις πολλές εκδοχές, δυστυχώς, που 

νόθευσαν τα τραγούδια μας. Κυρίως τα κλέφτικα είναι αυτά που υπέστησαν περισσότερο τις νοθεύσεις, γιατί 

είναι και τα πιο κρίσιμα.

Αλέξης Αλεξίου: Όταν ήμασταν εμείς στο Γυμνάσιο, νομίζαμε ότι το «Μαύρ’ είν’ η νύχτα στα βουνά» είναι 

γνήσιο κλέφτικο.

Παντελής Μπουκάλας: Όλες οι προηγούμενες γενιές, όπως και η δική μου, είχαμε μάθει ότι το «Μάνα σου 

λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω, / θα πάρω το τουφέκι μου να πα να γίνω κλέφτης» είναι αυθεντικό 

κλέφτικο. ∆εν είναι όμως αυθεντικό κλέφτικο. Ξέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός του. Είναι ο Παύλος Λάμπρος, 

ο πατέρας του Σπυρίδωνος Λάμπρου. Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν εξέδωσε ο Νικόλαος Πολίτης το 1914 τις 

«Εκλογές από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού», ο Καβάφης, που αγαπούσε ιδιαίτερα τα δημοτικά και είχε μια 

από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες με συλλογές δημοτικών, είχε παρουσιάσει την έκδοση του Πολίτη σε 

εφημερίδα της Αλεξάνδρειας με θαυμασμό. Η παρουσίαση ομολογούσε την έκπληξή του: «Εγώ που πίστευα τόσα 

χρόνια ότι είναι ακραιφνώς δημοτικό και ωραίο ποίημα, μαθαίνω τώρα από τον Νικόλαο Πολίτη ότι είναι 

δημιούργημα ενός συγκεκριμένου λόγιου, είναι δημιούργημα γραφείου, δηλαδή». Παραμένει, πάντως, καλό 

τραγούδι, καλό ποίημα μάλλον. Έχουν περάσει από το 1914 τόσα χρόνια, πάνω από αιώνας, και ακόμα 

εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αυθεντικό δημοτικό. Ο Πολίτης έκανε την εξής 

παρατήρηση: Ο λαϊκός τραγουδιστής, ο λαός δηλαδή, δεν ξέρει το ρήμα «δουλεύω» με την έννοια είμαι 

υπόδουλος. Στο τραγούδι «Μάνα σου λέω δεν μπορώ στους Τούρκους να δουλεύω», το «δουλεύω» έχει τη 

σημασία «είμαι σκλάβος». Ο λαός το «δουλεύω» το ξέρει μόνο με τη σημασία «εργάζομαι». Άρα το τραγούδι δεν 

μπορεί να είναι λαϊκό. Έχει κι άλλα στοιχεία με τα οποία αποδείκνυε ότι δεν ήταν λαϊκό δημιούργημα. Γενικά η 

γλώσσα του λογίου από τη λαϊκή γλώσσα είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.

Νεογράφημα: Πόσο ιστορικά είναι τα δημοτικά τραγούδια; Ποια είναι η σχέση του δημοτικού τραγουδιού με την 

Ιστορία; Είναι μια αξιόπιστη πηγή ή δεν μπορούμε να βασιστούμε σ’ αυτήν; 

Παντελής Μπουκάλας: Να μιλήσουμε για όλο το εύρος των δημοτικών, δηλαδή για μια χιλιετία, ή να 

αναφερθούμε συγκεκριμένα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης;

Νεογράφημα: Πιο συγκεκριμένα στα τραγούδια της Επανάστασης.

Παντελής Μπουκάλας: Περισσότερο από το να είναι πληροφορητές τα τραγούδια για συγκεκριμένες μάχες, 

είναι πληροφορητές για τη νοοτροπία των προγόνων μας, για τα αισθήματά τους, για τα ήθη τους· δηλαδή, 

μάρτυρες νοοτροπίας περισσότερο. Είναι όμως και μάρτυρες για τη γλώσσα του λαού, είναι και μάρτυρες για τη 

στάση που είχαν απέναντι στο θρησκευτικό φαινόμενο ή στην Εκκλησία. Αυτό, για παράδειγμα, για το οποίο και 

σήμερα παραπονούνται οι ιερείς της εκκλησίας, να μην μιλάμε στην ώρα της Λειτουργίας, το έχουν πει τα δημοτικά 

τραγούδια εδώ και δύο, τρεις ή και περισσότερους αιώνες, γιατί η συμπεριφορά μας ήταν ακριβώς η ίδια. ∆ηλαδή, 

πολύ συχνά μετατρέπουμε τη χριστιανική εκκλησία σε εκκλησία του ∆ήμου. Νομίζω ότι έτσι κερδίζει και η 

Εκκλησία, κερδίζουμε κι εμείς.

Να μείνουμε στα τραγούδια της Επανάστασης. Το τραγούδι για τον θάνατο του ∆ιάκου, για παράδειγμα, 

δημιουργήθηκε δύο ή τρεις ή τέσσερεις το πολύ μήνες μετά το μαρτυρικό θάνατο του ∆ιάκου και διασώζει 

χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες τις ξέρουμε και από άλλες πηγές, προφορικές και γραπτές, από συμπολεμιστές 

του ∆ιάκου που κατάφεραν να διασωθούν. Ξέρουμε ότι αυτό που αναφέρει το τραγούδι (ότι, όταν του έγινε η 

πρόταση να γίνει Τούρκος και να σωθεί και ν’ αποκτήσει και αξιώματα, ο ∆ιάκος έστριψε το μουστάκι του) είναι 

μία πληροφορία περισσότερο λυρική παρά ιστορική. Και όμως την επιβεβαιώνουν γραπτές πηγές, γιατί την έχουμε 

και σε πολλά άλλα δημοτικά τραγούδια: Το στρίψιμο του μουστακιού είναι εκδήλωση λεβεντιάς, όταν είναι 

πολιορκημένος ο πολεμιστής. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι ο πατέρας του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο Ανδρίτσος, 

όταν βρέθηκε σε μία περίσταση πολιορκημένος σε μοναστήρι από τους Τούρκους και του είπαν να παραδοθεί, 

έστριψε το μουστάκι του. Ακόμη και ο αριθμός των 18.000 που λέει ότι ήταν ο στρατός των Τούρκων, ήταν 

πράγματι 18.000 ή περίπου 18.000. ∆εν απομακρύνεται από την ιστορική αλήθεια το δημοτικό τραγούδι της 

Επανάστασης, γιατί δημιουργείται πολύ κοντά στο γεγονός και διασώζει τις κρισιμότερες πτυχές, τα κρισιμότερα 

σημεία. Αυτά που θέλει να διασώσει το τραγούδι είναι πάντα η λεβεντιά, η καρτερία με την οποία αποδέχεται τον 

θάνατό του ο θνήσκων πολεμιστής ή ο θρήνος της μάνας του, όπως στην περίπτωση του Οδυσσέα Ανδρούτσου, 

που έχουμε έναν θάνατο που ατιμάζει τον Ανδρούτσο. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Ανδρούτσος αναγνωρίστηκε 

ως εθνικός ήρωας το 1862. Το τραγούδι έχει ηρωίδα τη μάνα του. Η μάνα του λέει ότι «σε έφαγε η Βουλή και 

οι καλαμαράδες». Η μάνα του παρουσιάζεται όπως την πλάθει ο λαός. Ο λαός παίρνει το μέρος του Ανδρούτσου. 

Ας πούμε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη, για να πάμε και αλλού. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές του τραγουδιού 

του τέλους του Καραϊσκάκη. Το πληρέστερο είναι το ηρωϊκό τραγούδι, και ταυτόχρονα μοιρολόϊ, που έφτιαξε ο 

Μακρυγιάννης γι’ αυτόν. Και είναι χαρακτηριστικό –για να γυρίσουμε και στην ερώτηση αν το τραγούδι έχει μέσα 

του ιστορική πληροφορία– ότι όσα λέει ο Μακρυγιάννης ως αυτόπτης μάρτυρας και συμπολεμιστής στην κρίσιμη 

στιγμή του Καραϊσκάκη, όσα λέει στα Απομνημονεύματά του, τα επαναλαμβάνει έμμετρα στο τραγούδι που 

έφτιαξε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη. Για το πώς ξεκίνησε η μικρή αψιμαχία που ανάγκασε τον Καραϊσκάκη να 

σηκωθεί από το κρεβάτι. Κι όταν λέμε για κρεβάτι –ουσιαστικά, κατάχαμα θα ήταν– θα του είχαν απλώσει δύο ή 

τρία ρούχα για να ξαπλώσει· στον πόλεμο βρισκότανε… Όμως οι Τούρκοι τους περίμεναν και τους χτύπησαν. 

Ήρθαν ακόμη περισσότεροι Τούρκοι και η μικρή αψιμαχία έγινε μάχη. Αναγκάστηκε ο Καραϊσκάκης να σηκωθεί, 

να φωνάξει τον ιπποκόμο του να φέρει το άλογό του. Όλα αυτά τα περιγράφει, τα ιστορεί, ο Μακρυγιάννης στο 

τραγούδι του αυτό, ακριβώς όπως τα ιστορεί και στα Απομνημονεύματά του. Να στηριχτούμε μόνο στο τραγούδι 

για την επιστήμη της Ιστορίας, δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε και άλλες μαρτυρίες. Υπάρχει μία παραλλαγή του 

δημοτικού τραγουδιού (θεσσαλική παραλλαγή), που ρίχνει το φταίξιμο για τον σκοτωμό του Καραϊσκάκη στην 

ελληνική πλευρά –γιατί ακόμη δεν ξέρουμε ποιος σκότωσε τον Καραϊσκάκη. Η επίσημη ιστοριογραφία λέει ότι 

σκοτώθηκε από τους Τούρκους, όμως ήδη από εκείνη τη στιγμή έχουν σωθεί μαρτυρίες –πέρα από το τραγούδι 

που λέω– συμπολεμιστών του Καραϊσκάκη αλλά και του Κασομούλη κάποια λόγια, που αφήνουν το περιθώριο να 

σκεφτούμε ότι ο θάνατός του ίσως και να ήταν προϊόν παγίδας, σκευωρίας εις βάρος του. Σε λίγο καιρό 

κυκλοφορεί και ένα σχετικό βιβλίο μου για τον Καραϊσκάκη.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια θα ήταν ωφέλιμο να τροποποιηθούν με κάποιον τρόπο έτσι 

ώστε να είναι ευκολότερα προσεγγίσιμα στα παιδιά ή να εκμοντερνιστούν, ίσως, στον λόγο;

Παντελής Μπουκάλας: Όχι. Όσα τραγούδια επιζήσουν, θα επιζήσουν έτσι όπως είναι, έτσι όπως μας έχουν 

παραδοθεί. Τώρα, εμείς τα περισσότερα τραγούδια τα ξέρουμε γραπτά. ∆εν τα ξέρουμε τραγουδημένα και αυτό 

είναι ένα πρόβλημα, ότι για τα περισσότερα τραγούδια δεν έχει σωθεί η μουσική τους, γιατί κατέγραφαν τα λόγια 

μόνο. ∆εν κατέγραφαν τη μουσική, δεν ήξεραν να την καταγράψουν, δεν ήταν αυτό το αίτημα της εποχής. Το 

αίτημα της εποχής, έτσι όπως το έθεσε ο ίδιος ο ∆ιονύσιος Σολωμός στους γνώριμούς του (στους μαθητές του, 

στους αδερφούς Τυπάλδους, στον Λασκαράτο) ήταν το εξής: «Πηγαίνετε στον λαό και συγκεντρώστε ελληνικά 

τραγούδια πριν χαθούνε». Γιατί την είχε αυτή την αγωνία ο Σολωμός· έβλεπε ότι ο προφορικός πολιτισμός θα 

αρχίσει να χάνεται, να σβήνει. Είχε αρχίσει ήδη ο πολιτισμός της εγγραματοσύνης, δηλαδή, ο πολιτισμός του 

χαρτιού όχι της ακοής. Τη μουσική δεν μπορούσαν να την καταγράψουν. ∆εν ξέρανε τη σημειογραφία οι 

δάσκαλοι, οι λαογράφοι. Μπήκαμε στον 20ο αιώνα πια για να αρχίσει σε κάποια τραγούδια η καταγραφή τους, 

όταν είχαμε πλέον στη διάθεσή μας και τα μηχανικά μέσα.

Όχι, δεν χρειάζεται να τα εκμοντερνίσουμε, να τα “καθαρίσουμε” γλωσσικά, για παράδειγμα. Ο οποιοσδήποτε 

γλωσσικός καθαρισμός ήταν να γίνει, έγινε από την αρχή. Κάποιοι από τους συλλογείς δημοτικών τραγουδιών 

είχαν την άστοχη ιδέα να τα “καθαρίσουν” γλωσσικά. Να πετάξουν κάποιες τούρκικες ή αρβανίτικες λέξεις. Αυτή 

η νόθευση μάς δίνει λανθασμένες πληροφορίες για το πώς μιλούσαν οι πρόγονοί μας, για το ποιο ήταν το εύρος 

της γλώσσας τους, η ποικιλία της, η ικανότητά της να αντλεί ξένες λέξεις και να τις ιδιοποιείται. Κάθε γλώσσα που 

μπορεί να δανειστεί, είναι πολύ δυνατή γλώσσα. Η γλώσσα που δεν μπορεί να δανειστεί, είναι αδύναμη γλώσσα. 

Η ελληνική δανείζεται από την πρώτη στιγμή που υπήρξε, από την αρχαιότητα –και το παραδέχονταν και οι ίδιοι οι 

αρχαίοι. Ο Πλάτωνας έλεγε πως ό,τι δανειζόμαστε οι Έλληνες το κάνουμε καλύτερο. Μερικές φορές ναι, όχι 

πάντα.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια περιέχουν υψηλή ποίηση;

Παντελής Μπουκάλας: ∆ύσκολα θα λέγαμε ότι όλα τα δημοτικά τραγούδια είναι υψηλή ποίηση. Μην το 

παραβλέπουμε αυτό. Ακόμη και στο έργο του ίδιου ποιητή, του ίδιου μεγάλου ποιητή, θα βρούμε υποδεέστερα 

ποιήματα. Στη μεγάλη έκταση του Παλαμά, στη μεγάλη έκταση του Ρίτσου θα βρούμε και υποδεέστερα ποιήματα. 

Το αναγνωρίζουνε και οι ίδιοι οι ποιητές. Το ξέρουνε, αλλά χρειάζονται και τα υποδεέστερα για να προχωρήσουν 

παραπέρα. Η ποίηση υπάρχει και με τους λεγόμενους «ελάσσονες» ποιητές. ∆εν μπορεί να υπάρχει μόνο με τους 

μείζονες. Καμία γλώσσα δεν έφτιαξε μόνο μείζονες ποιητές και κανένας ποιητής δεν έφτιαξε μόνο μείζονα έργα. 

Βγάζουμε έξω μόνο τον Όμηρο, τον ∆άντη και τον Σαίξπηρ. Όλοι οι άλλοι έχουν και ατυχή ποιήματα ή στίχους 

ατυχείς. 

Αυτά τα δημοτικά τραγούδια που σώθηκαν, που ζούνε ακόμα –έστω μέσα από το χαρτί– πιστεύω ότι είναι και τα 

εντελέστερα, τα τελειότερα από τη λογοτεχνική σκοπιά, την ποιητική σκοπιά. Μην φοβόμαστε να αποκαλούμε τα 

δημοτικά τραγούδια «ποιήματα», γιατί περάσανε αρκετές γενιές που τα υποτιμούσαν, τα θεωρούσαν απλώς 

τραγούδια. Ως τραγούδια πλάστηκαν και μάλιστα με την τριπλή τους σημασία: δηλαδή, ήτανε λόγος, μέλος και 

χορός. Τα περισσότερα χορεύονταν. Αν εξαιρέσουμε τα μοιρολόγια και τα τραγούδια της ταύλας, όλα τα άλλα 

τραγούδια χορεύονταν και αυτό το επεσήμαναν οι περιηγητές ήδη από τους προεπαναστατικούς αιώνες: ότι οι 

Έλληνες φτιάχνουν τραγούδια για κάθε περίσταση και χορεύουν σε κάθε περίσταση. Και θλιμμένοι που ήταν 

–στην Τουρκοκρατία ζούσαν– εκμεταλλεύονταν κάθε περίσταση: μία γιορτή, έναν γάμο, μία βάπτιση, για να 

αναζητήσουν στο δημοτικό τραγούδι μία παρηγοριά. 

Ο λαϊκός τραγουδιστής είναι φιλοσοφημένος. Λέει ας πούμε: «Και τα τραγούδια λόγια είναι, ψάχνουν να 

βγάλουν το κακό, πάσχουν να βγάλουν το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει». Εδώ ο Καβάφης μας έχει πει: «Εις σε 

προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως, που κάπως ξέρεις από φάρμακα». Η παλαιότερη σχολή, η Σχολή του Θεόκριτου, 

του βουκολικού ποιητή, υποστηρίζει ότι η ποίηση είναι το απόλυτο φάρμακο. Όσο περνούν οι αιώνες, οι ποιητές 

γίνονται λιγότερο ενθουσιώδεις, λιγότερο σίγουροι για την αξία της ποίησης σαν γιατρικού. Αυτό που βλέπουμε 

από τον υψηλά στοχαστικό ποιητή, τον Καβάφη, ότι λίγο ξέρει η ποίηση και λίγο, και για λίγο, μπορεί να μας 

παρηγορήσει, ο λαϊκός ποιητής, με το ένστικτό του περισσότερο, το καταλαβαίνει: ότι το τραγούδι προσπαθεί, 

ψάχνει να βγάλει το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει. Παρ΄ όλα αυτά συνεχίζει να τραγουδάει, γιατί δεν έχει άλλον 

τρόπο. Τραγουδάει και τον καημό του και βλέπουμε από τις πολλές κατηγορίες την δημοτικών τραγουδιών ότι δεν 

υπάρχει καμία πτυχή του κοινωνικού βίου ή του προσωπικού ή του εθνικού βίου, που να μην έχει καλύψει οι λαϊκός 

τραγουδιστής, «η λαϊκή μούσα» όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε.

Νεογράφημα: Τα δημοτικά τραγούδια έχουν αίσθηση της έννοιας της πατρίδας;

Παντελής Μπουκάλας: Της έννοιας της πατρίδας... Αυτή θα την αναζητήσουμε βεβαίως στα ακριτικά τραγούδια 

καταρχάς και ύστερα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης αλλά και στα τραγούδια που συνεχίστηκαν 

να γράφονται μετά την Επανάσταση. Τη λέξη «πατρίδα» δεν θα τη συναντήσουμε στα ακριτικά. Θα συναντήσουμε 

τον πόλεμο του Ακρίτα εναντίον των Σαρακηνών. Είναι οι προσωπικές παλικαριές περισσότερο. Ο ∆ιγενής όμως 

έχει ένα χαρακτηριστικό σπάνιο. Είναι γιος Σαρακινού, ο οποίος είναι ο εχθρός μας, και Βυζαντινής πριγκιποπούλας. 

Αυτό είναι ένα εξαιρετικό γνώρισμα, πώς ο λαϊκός τραγουδιστής αποφασίζει να πλάσει τον κατεξοχήν ήρωά του. 

Ο ∆ιγενής είναι σύνοψη. Συνοψίζει τον Αχιλλέα ή τον Λεωνίδα και τον Μέγα Αλέξανδρο· και όμως έχει 

γνωρίσματα διγενούς ήρωα. Είναι μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη του λαϊκού τραγουδιστή. Τα ακριτικά 

ξέρουμε ότι είναι τα πρώτα δημοτικά τραγούδια, τα οποία δεν ήταν του γούστου ούτε της Εκκλησίας στο Βυζάντιο 

ούτε της κρατικής εξουσίας. ∆εν τα άρεζαν για πολλούς λόγους. Ο ένας εκ των οποίων είναι ότι τα τραγουδούσαν 

οι ραψωδοί που γυρνούσαν από πόρτα σε πόρτα για να επιβιώσουν. Μιας μορφής επαιτεία ήτανε, αλλά επαιτεία με 

αξιοπρέπεια. ∆εν ήθελαν να πάρουνε ψωμί χωρίς να δώσουνε και εκείνοι κάτι. Αυτό που δίνανε ήτανε το τραγούδι 

τους. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά στην ύπαρξη δημοτικών τραγουδιών και στη χρήση τους, στην κοινωνική τους 

χρήση, από τον επίσκοπο Αρέθα, ο οποίος αναφέρεται σε Παφλαγόνες τραγουδιστές που γυρνάνε στους δρόμους 

–όχι ζητιανεύοντας, αλλά δίνοντας το τραγούδι τους– για να πάρουν έναν οβολό ή ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή η 

μορφή διάδοσης των τραγουδιών συνεχίστηκε μέχρι και τα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τον 

Κολοκοτρώνη, ο οποίος στα Απομνημονεύματά του («∆ιήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής») λέει ότι «τα 

τραγούδια τα φτιάχνουν οι στραβοί, οι τυφλοί δηλαδή, με τις λύρες». Η παράδοση των τυφλών ραψωδών ή των 

τυφλών αοιδών πάει στον Όμηρο, που και αυτός ήταν τυφλός. Ξέρουμε ότι τυφλοί αοιδοί και ραψωδοί υπήρχαν και 

στα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τους περιηγητές και από ιστορικούς. Αλλά υπήρχαν και στις διπλανές 

μας χώρες· για παράδειγμα στην τωρινή Σερβία, που έχει μελετηθεί η δημοτική της ποίηση αρκετά πριν από τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νεογράφημα: Ποια είναι η θέση που παίρνουν τα δημοτικά τραγούδια σε διάφορες αστοχίες και λάθη των 

επαναστατημένων Ελλήνων; Υπάρχει αντικειμενικότητα στα τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Αναφέρθηκα ήδη στο δημοτικό που έχει θέμα του τη μάνα του Ανδρούτσου· που κατηγορεί 

τη Βουλή και τους καλαμαράδες (έτσι τους λέγαν τους πολιτικούς) που πήραν στο λαιμό τους τον γιο της και μάλιστα 

με εκτελεστικό όργανο το πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου, τον Γιάννη Γκούρα, ο οποίος σκοτώθηκε και αυτός στην 

πολιορκία της Ακρόπολης από ένα βόλι που τον χτύπησε στο κεφάλι. Μην περιμένουμε από τα τραγούδια να 

ασκήσουν κριτική την ώρα της επαναστατικής δράσης. Και όμως: έτσι όπως καταγράφουν τα αισθήματα της στιγμής 

(όχι ιδέες, αισθήματα συνθέτουν), μας δίνουν κάποια μαθήματα. Τα τραγούδια τα δημοτικά, αναγνωρίζουν την 

παλικαριά του αντιπάλου. ∆εν είναι μικρό γεγονός αυτό, είναι σπουδαίο γεγονός. Βλέπουν το λάθος στην 

περίπτωση του Ανδρούτσου, αφήνουν την πιθανότητα, τον υπαινιγμό ότι κάτι δεν πήγε καλά με τον θάνατο του 

Καραϊσκάκη. 

Ένα από τα συγκινητικότερα, για εμένα, τραγούδια είναι το «Μοιρολόι της Τούρκισσας», που πλάστηκε πολύ λίγο 

μετά την άλωση της Τριπολιτσάς για την οποία κάποια στιγμή, σε κάποια γενιά, θα αποφασίσουμε να τη δούμε λίγο 

ειλικρινέστερα και να πούμε ότι η σφαγή που υπήρξε, ήταν λίγο μεγαλύτερη από αυτήν που είναι ανεκτή. ∆εν ξέρω 

σε ποια τάξη του γυμνασίου ή του λυκείου θα το κάνετε, η Επανάσταση μετά την άλωση της Τριπολιτσάς βρέθηκε σε 

εξαιρετικά δύσκολη θέση διεθνώς –στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, όπως λέμε σήμερα– γιατί είπαν οι Ευρωπαίοι ότι 

αυτοί (εμείς, δηλαδή, οι Έλληνες) είναι κατσαπλιάδες που σφάζουν. Και αναγκάστηκε η τότε Κυβέρνηση να 

δημοσιεύσει σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού, κυρίως του Λονδίνου, μια τεράστια, ολοσέλιδη ας πούμε, επί 

πληρωμή καταχώρηση, όπου εξηγούσαμε ως ελληνική Επανάσταση ότι έπειτα από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς 

υπήρχε μια συσσωρευμένη οργή, ένας άγριος θυμός, ο οποίος ήτανε των αδυνάτων αδύνατο να συγκρατηθεί. 

Ξέρουμε ότι μέσα στην Τρίπολη ο Κολοκοτρώνης και άλλα παλικάρια του προσπάθησαν να συγκρατήσουν την 

ανελέητη σφαγή, γιατί, εκτός όλων των άλλων, ο Κολοκοτρώνης είχε κλείσει συμφωνίες μπέσας με Αρβανίτες  και  

Εβραίους που ζούσαν μέσα στην Τρίπολη. «Μπέσα» σημαίνει προσωπική δέσμευση, που ήταν αυστηρότερη από δέκα 

χιλιάδες γραμμένα κείμενα. Η λέξη «μπέσα» είναι αρβανίτικη, αλλά επικράτησε και στα ελληνικά· είναι απολύτως 

ελληνική πια. Έκανε τις προσπάθειες αυτές στο όνομα της προσωπικής του λεβεντιάς ο Κολοκοτρώνης, καθώς είχε 

εξαιρετικές σχέσεις με Αρβανίτες, είχε συμπολεμήσει με Αρβανίτες, με αυτούς που λέμε «Τουρκαλβανούς», όχι 

τους χριστιανούς Αρβανίτες. 

∆εν είχαν εξισλαμιστεί όλοι οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί που έμειναν χριστιανοί, και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι, 

ήταν αυτοί που συμπολέμησαν με τους Έλληνες, γιατί έτσι κατανοούσαν την Επανάσταση: οι χριστιανοί εναντίον των 

μουσουλμάνων. Επί τέσσερεις αιώνες ή πέντε ή πεντέμισι ο χωρισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν γινόταν 

με βάση τα έθνη (από εδώ οι Τούρκοι, από κει οι Βούλγαροι, οι Έλληνες, οι Αλβανοί)· γινότανε με βάση τη θρησκεία 

(από δω οι μουσουλμάνοι –που δεν είναι μόνο Τούρκοι, μπορεί να είναι και Άραβες μπορεί να είναι και Σαρακηνοί 

μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο– και από κείνη την πλευρά οι χριστιανοί, που οι περισσότεροι στα Βαλκάνια είναι 

χριστιανοί ορθόδοξοι). 

Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, που έλεγα πριν («Της Τούρκισσας») είναι το μοιρολόι της μάνας· το φτιάχνει η Ελληνίδα 

ή ο Έλληνας. Είναι πιθανότερο να το φτιάχνει Ελληνίδα, γιατί η συμμετοχή των Ελληνίδων στη δημιουργία των 

δημοτικών τραγουδιών είναι, περίπου αποδεδειγμένα, πάνω από πενήντα τοις εκατό. Ο Κυριακίδης, που είναι και από 

τα βόρεια μέρη, έλεγε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα ότι «το δημοτικό είναι το βασίλειο της γυναίκας», γιατί η 

γυναίκα θα μοιρολογήσει, η γυναίκα θα νανουρίσει το μωρό, η γυναίκα θα αποχαιρετήσει αυτόν (τον άντρα της) που 

φεύγει για την ξενιτιά. Άρα λοιπόν η γυναίκα έχει τεράστια συμμετοχή στο τραγούδι. Στο συγκεκριμένο, η Ελληνίδα 

δίνει τη φωνή της και το κλάμα της στην Τούρκισσα μάνα, για να μοιρολογήσει τον γιο της που σκοτώνεται. Πρέπει 

να πω εδώ το εξής. Η Ελληνίδα μάνα εκείνης της εποχής (και όποιος Έλληνας ή Ελληνίδα του 19ου αιώνα, όταν 

φτιάχνονταν τα τραγούδια) δεν μπορούσε, φυσικά, να έχει διαβάσει τους «Πέρσες» του Αισχύλου ούτε τις 

«Τρωάδες» του Ευριπίδη ή την «Εκάβη», για να πάρει ένα παράδειγμα ότι τον ξένο πόνο τον συμμεριζόμαστε. Ναι, 

είμαστε οι νικητές, αλλά δεν αλαζονευόμαστε. Σεβόμαστε και τον ξένο πόνο, ας είναι και ο πόνος του εθνικού μας 

αντιπάλου (του Πέρση στην αρχαιότητα, του Τούρκου στους νεότερους αιώνες). Τον πόνο τον συμμεριζόμαστε, ιδίως 

όταν είναι ο πόνος της μάνας για το παιδί της. Το τραγούδι αυτό δείχνει τη μάνα να έχει τα ίδια αισθήματα για το 

παιδί της, την ίδια συμπόνια με την Ελληνίδα, όχι επειδή μιμείται την αρχαιότητα, αλλά επειδή εξ αρχής νιώθει έτσι 

–και αυτό για εμένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. 

Στο δημοτικό τραγούδι «Του ∆ιάκου» –παρότι η Αλαμάνα είναι στο σημείο περίπου όπου βρίσκονταν οι 

Θερμοπύλες και παρότι ο ∆ιάκος πολεμάει και πεθαίνει, έχοντας να αντιμετωπίσει έναν τεράστιο στρατό, όπως ο 

Λεωνίδας– δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε στις Θερμοπύλες ούτε στον Λεωνίδα. Ο συσχετισμός του ∆ιάκου με 

τον Λεωνίδα και της Αλαμάνας με τις Θερμοπύλες αρχίζει να γίνεται από τους ιστορικούς. Πρώτος είναι ο 

Σπυρίδων Τρικούπης, που κάνει αυτή τη συσχέτιση και η οποία σταδιακά επιβάλλεται. Την παίρνει από εκείνον ο 

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης στο ποιητικό δράμα «Θανάσης ∆ιάκος» και την απαθανατίζει.

Νεογράφημα: Αναφέρατε ότι το δημοτικό τραγούδι μάς διδάσκει. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν αφήνει κάποιο 

ηθικό δίδαγμα.

Παντελής Μπουκάλας: Αν κατάλαβα καλά, ρωτάτε αν στα δημοτικά τραγούδια υπάρχει ηθικό δίδαγμα στο τέλος. 

Το ηθικό δίδαγμα συνήθως το βάζουμε στο τέλος της έκθεσης. Τουλάχιστον στις δικές μου δεκαετίες έτσι μας 

έλεγαν. Όχι, το δημοτικό τραγούδι δεν επιδιώκει να διδάξει. ∆εν θέλει να πει «θα κάνεις ετούτο, θα πεθάνεις για 

την πατρίδα κ.τ.ό.». Εξυμνώντας τον ήρωα, εξυμνώντας τον πολεμιστή, σου δείχνει τον δρόμο από μόνο του· δεν σου 

λέει τι να κάνεις, δεν είναι οδηγός ζωής. Είναι υμνητής ζωής, υμνητής καρτερίας, υμνητής λεβεντιάς ή επικριτής της 

δειλίας, χωρίς να σου λέει τι θα κάνεις. ∆εν σου λέει το δημοτικό τραγούδια, για παράδειγμα, «εάν θα αγαπήσεις 

ή δεν θα αγαπήσεις Φράγκο, Εβραίο, Βούλγαρο ή Βουλγαροπούλα ή Τουρκοπούλα». Ιστορεί με τα λόγια του, με τη 

μουσική του· ιστορεί όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν στον βίο, όπως εκτυλίχτηκαν μέσα σε πέντε αιώνες. Η 

πλειονότητα των τραγουδιών δείχνει ηρωίδες που αρνούνται τον γάμο αυτής της εκδοχής, τον διεθνικό, αλλά 

υπάρχουν και τραγούδια που μας δείχνουν καθαρά τον έρωτα για έναν αλλοεθνή ή αλλόθρησκο και δεν τον 

καταδικάζουν. ∆εν έχουν αυτή τη λογική του κατηχητή ή του δασκάλου, που θέλουν να σου πουν τι θα κάνεις στη ζωή

· δεν το κάνουν αυτό. Ο ακροατής τους αποσπά το νόημα ή το ηθικό δίδαγμα μόνος του, αν έχει την όρεξη. ∆εν δίνει 

μασημένη τροφή το δημοτικό τραγούδι. 

Νεογράφημα: Πώς παρουσιάζουν τα δημοτικά τραγούδια τους Τούρκους;

Παντελής Μπουκάλας: Το είπα και πριν. ∆εν παραλείπουν να τιμήσουν τη λεβεντιά τους, όταν υπάρχει λεβεντιά, 

όπως δεν παραλείπουν να δείξουν λεπτομερώς τη βαρβαρότητα ή την πονηρία ή την προδοσία, όπου υπάρχει. Την 

προδοσία την απαθανατίζουν, ειδικά στα κλέφτικα, όταν ο προδότης του καπετάνιου είναι κάποιος κουμπάρος του, 

ομοεθνής και ομόθρησκος. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Το τραγούδι δεν θέλει να λογοκρίνει τίποτα από 

αυτά που βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του ο τραγουδιστής. Αυτά που επιλέγει να τραγουδήσει ο 

ανώνυμος τραγουδιστής είναι η λεβεντιά και ο μαρτυρικός θάνατος. Η λεβεντιά την ώρα της μάχης. ∆εν τον 

ενδιαφέρει τόσο να δείξει τον εχθρό, όσο να δείξει τον δικό του ήρωα μέσα από τη σύγκρουση: πως, και ψυχικά και 

ηθικά, είναι νικητής ο ήρωάς του, ακόμη και αν ηττάται. Τη λέξη «ελευθερία» επίσης δεν θα τη συναντήσουμε συχνά 

στα τραγούδια. Θα τη συναντήσουμε σε άλλου είδους δημοτικά. Για παράδειγμα, αυτά που έφτιαχνε ο Τσοπανάκος, 

που ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής, Πελοποννήσιος, από την ∆ημητσάνα. Τσοπανάκος ήταν το ψευδώνυμό του, το 

παρατσούκλι του. Υπάρχει ένα πουλί που λέγεται «τσοπανάκος», που τραγουδάει γλυκά και τον είχαν ονομάσει και 

αυτόν Τσοπανάκο. Αυτός ήταν με τα παλικάρια του Νικηταρά στη διάρκεια της Επανάστασης. Είχε βγάλει μερικές 

τάξεις σχολείου, οπότε ήξερε και λίγα για τους αρχαίους Έλληνες· και αυτά τα λίγα που ήξερε, τα είχε βάλει στα 

τραγούδια του, τα οποία τα έλεγε στα παλικάρια στο βουνό. Τα παλικάρια τον προστάτευαν γιατί ήταν πολύ 

αδύνατος, ήταν σκυφτός, ήταν καμπούρης, η υγεία του ήταν πάντα πολύ τραυματισμένη. Τα τραγούδια του τα 

τραγουδάγανε ακόμα και αν δεν καταλαβαίνανε ποιος είναι ο Θεμιστοκλής. Ο Τσοπανάκος πέθανε το 1825, 

δηλαδή δεν την πρόλαβε την ελευθερία.

Νεογράφημα: Συνέβαλαν τα δημοτικά τραγούδια στον φιλελληνισμό;

Παντελής Μπουκάλας: Συνέβαλαν πολύ! Θα πω το εξής σημαντικό: Η πρώτη έκδοση δημοτικών τραγουδιών έγινε 

έξω από την Ελλάδα το 1824-1825, όταν ο νεοελληνιστής Κλωντ Φωριέλ (Claude Fauriel) εξέδωσε στο Παρίσι τα 

τραγούδια που είχε συγκεντρώσει μέχρι τότε. Αρκετά από αυτά του τα είχε δώσει ο Αδαμάντιος Κοραής και τον 

ευχαριστεί στον πρόλογό του. Ήταν τότε ο Κοραής γιατρός στο Παρίσι, (λόγιος, διαφωτιστής, «∆άσκαλος του 

Γένους», όπως λέμε), ο οποίος –παρόλο που δεν αγαπούσε τα δημοτικά τραγούδια– τα συγκέντρωνε. Συγκεκριμένα, 

τα συγκέντρωναν φίλοι του και αυτός τα προωθούσε. Για αυτό αρκετά από αυτά ο Κοραής τα είχε δώσει στον 

Φωριέλ. Η έκδοση αυτή έγινε στο Παρίσι, σε μια εποχή που, εξαιτίας των εμφυλίων πολέμων των Ελλήνων, οι 

φιλέλληνες είχαν αρχίσει να αποστασιοποιούνται και να κάνουν αρνητικές σκέψεις για εμάς, για τους νεότερους 

Έλληνες. Χάρις και στα εκτενέστατα προλεγόμενα του Φωριέλ –ο οποίος, παρεμπιπτόντως, δεν ήρθε ποτέ στην 

Ελλάδα, δεν τα είχε συγκεντρώσει ο ίδιος με αυτοψία εδώ αυτά τα τραγούδια– είπε προς τους λογίους της Ευρώπης, 

και μάλιστα με επιθετικό τόνο: «∆είτε, αυτός ο λαός ξέρει να δημιουργεί τόσο σπουδαία ποίηση! Άρα για να 

δημιουργεί μια τόσο σπουδαία ποίηση, δεν είναι τόσο παρακατιανός, όσο εσείς νομίζετε». Μέχρι τότε οι 

περισσότεροι Ευρωπαίοι λόγιοι πίστευαν ότι οι Νεοέλληνες στέκονται πολύ πιο χαμηλά από τους προγόνους τους 

και είναι περίπου βάρβαροι. «Αν φτιάχνει αυτός ο λαός τέτοια ποίηση, αξίζει να τον βοηθήσετε να κατακτήσει την 

ελευθερία του όχι μόνο εν ονόματι των αρχαίων προγόνων του, αλλά και για τη δική του αξία, την τωρινή αξία!». Το 

είδαν αυτό πολλοί λόγιοι και τα τραγούδια μεταφράστηκαν αμέσως σε τέσσερεις-πέντε κρίσιμες ευρωπαϊκές 

γλώσσες. Στα Γερμανικά, ορισμένα κλέφτικα τα μετέφρασε ο Γκαίτε και άλλα ο Βίλχελμ Μύλλερ (ένας ενθουσιώδης 

φιλέλληνας, σπουδαίος ποιητής, Γερμανός που δυστυχώς πέθανε μικρός στην ηλικία των τριάντα περίπου). 

Μεταφράστηκαν επίσης στα Αγγλικά, στα Ιταλικά, στα Ρωσικά και αναζωπύρωσαν το φιλελληνικό κίνημα. Είδαμε, 

μετά την έκδοση των δημοτικών τραγουδιών, ότι οι όμιλοι των φιλελλήνων άρχισαν να δραστηριοποιούνται πάλι, 

να ξαναφτιάχνουν βάζα με ελληνικές παραστάσεις (για παράδειγμα, με μια νησιώτισσα πάνω), να γίνονται έρανοι. 

Οι ζωγράφοι κινητοποιούνται πάλι. Η γνώμη μου είναι ότι ήταν αρκετά σημαντική η έκδοση αυτή· μαζί με την Έξοδο 

του Μεσολογγίου, που πράγματι έπεισε τους Ευρωπαίους ότι ως λαός αξίζουμε την ελευθερία μας. Αυτά τα δύο 

γεγονότα λειτούργησαν καθοριστικά για την κατάκτηση της ελευθερίας μας και τη δημιουργία του νεοελληνικού 

κράτους. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η συμβολή της έκδοσης των δημοτικών τραγουδιών και την έχουν ήδη 

επισημάνει από παλιά. 

Νεογράφημα: Οι πρωταγωνιστές του 1821 συνέθεταν οι ίδιοι τα δημοτικά τραγούδια; Κατά πόσο ευσταθεί αυτό και 

πώς συνυπάρχει ο ρόλος του πολεμιστή με αυτόν του ποιητή;

Παντελής Μπουκάλας: Χάρις στον Βλαχογιάννη έχουν σωθεί τέσσερα-πέντε δημοτικά τραγούδια που είχε 

φτιάξει ο Μακρυγιάννης. Ξέρουμε επίσης ότι ο Κολοκοτρώνης είχε φτιάξει ένα, επειδή το χρειάστηκε σε μια 

συγκεκριμένη περίσταση, για να εμψυχώσει τα παλικάρια του. Προεπαναστατική περίοδος, ψηλά στα βουνά της 

Πελοποννήσου, Πάσχα, και περνάει το τουρκικό στράτευμα των δύο χιλιάδων στρατιωτών και σέρνει πολλούς 

αιχμαλώτους Έλληνες. Έχει διασωθεί η αφήγηση του ίδιου του Κολοκοτρώνη, ο οποίος παρότρυνε τα παλικάρια 

του πρώτα σε πεζό λόγο και έπειτα έφτιαξε και τραγούδι. Αυτό που έκανε ήταν να πάρει ένα παλαιότερο τραγούδι 

και να το προσαρμόσει στην περίσταση: «Καλά τρώμε και πίνουμε και σιγοτραγουδάμε δεν κάνουμε και ένα καλό 

για την ψυχή μας»; Πράγματι ήταν αποτελεσματική η ομιλία του και το τραγούδι του και σε αυτό συνέβαλε και το 

γεγονός ότι ήταν Πάσχα. Τέλος επιτέθηκαν στους Τούρκους, παρότι ήταν μόλις ογδόντα, και κατάφεραν να 

ελευθερώσουν τους αιχμαλώτους Έλληνες, με μόνο ένα θύμα από την πλευρά των Ελλήνων, συγκεκριμένα έναν 

ξάδελφο του Κολοκοτρώνη. Αυτό ήταν το μοναδικό που χρειάστηκε να φτιάξει ο Κολοκοτρώνης και πράγματι ήταν 

αποτελεσματικό. ∆εν είναι πολλοί οι καπεταναίοι που φτιάχνουν δημοτικά τραγούδια. Κάποιος ακόμα που 

γνωρίζουμε, είναι ο Θεοδωράκης Γρίβας και μάλιστα είναι και ο μόνος που ξέρουμε ότι το κατέγραψε κάποια 

στιγμή, όταν πια ελευθερωθήκαμε. Έτσι πήγε και το έδωσε σε έναν γερμανό καθηγητή στο πανεπιστήμιο Αθηνών, 

γύρω στο 1840-1850, που με τη σειρά του το έδωσε στο γαμπρό του, τον Πάσοβ, ο οποίος το εξέδωσε το 

1860. Ήταν μια αρκετά μεγάλη ανθολογία, γιατί συνάθροισε όλα τα προηγούμενα τραγούδια μαζί με αυτά που 

του έδωσε ο πεθερός του. Με αυτή την έκδοση του Πάσοβ άρχισαν οι έλληνες λόγιοι να σκέφτονται λίγο πιο 

σοβαρά τι σημαίνει δημοτικό τραγούδι.

Νεογράφημα: Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι υπάρχουν τόσο λίγα επίθετα στα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Γενικά η γλώσσα των δημοτικών τραγουδιών είναι η απλούστερη δυνατή. Είναι επινοητική. 

Επινοεί λέξεις, ρήματα, επίθετα, όταν τα χρειάζεται, κυρίως στα μοιρολόγια και στα ερωτικά. Η οικονομία και η 

λιτότητα είναι το κύριο γνώρισμά της. Το ότι κάνει πολύ μικρή χρήση των επιθέτων έχει παρατηρηθεί από έναν 

από τους σπουδαιότερους μελετητές του δημοτικού τραγουδιού, τον Γιάννη Αποστολάκη. Ήταν λόγιος του 

Μεσοπολέμου και ξάδελφος του Νικολάου Πολίτη.

Αλέξης Αλεξίου: Ήταν και καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ένας από τους ιδρυτές του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το1926.

Παντελής Μπουκάλας: Έλεγαν πως ήταν λίγο δύστροπος, εκτιμούσε μόνο την ποίηση του Σολωμού και τα 

δημοτικά τραγούδια· τίποτε άλλο! Ούτε τον Παλαμά τον θεωρούσε σοβαρό ποιητή, αξιόλογο, ούτε τον Καβάφη. 

Ήταν αρκετά της υπερβολής ως προς αυτό. Έχει παρατηρηθεί ότι τα δημοτικά τραγούδια οδηγούν την αφήγησή 

τους με όχημα το ρήμα. Στο ρήμα και το όνομα, σε αυτά τα δύο εστιάζουν· τα επιρρήματα και τα επίθετα 

πλεονάζουν. Ο λαϊκός τραγουδιστής κάνει πράξη αυτό που έλεγε ο Εμπειρίκος σε ένα ποίημά του, για τα επίθετα: 

«θετά παιδιά της μορφώσεως και του διακοσμημένου ψεύδους»· δηλαδή στολίδια της ψευτιάς. Πράγματι, όταν 

μας ζητάνε στις εκθέσεις να προσθέσουμε πολλά φιλολογικά στοιχεία και αρχίζουμε και βάζουμε πολλά επίθετα 

για να μεγαλώσει η έκθεση, τότε αρχίζουμε και ψευτίζουμε.

Νεογράφημα: Πώς συνεχίζεται το ιστορικό δημοτικό τραγούδι μετά την Επανάσταση; 

Παντελής Μπουκάλας: Με την Επανάσταση δεν ελευθερώθηκε όλη η πατρίδα· το ξέρουμε. Μείνανε πολλά 

τμήματά της υπό τον τουρκικό ζυγό. Σε κάποια από τα μέρη αυτά, σχεδόν σε όλα τα μέρη αυτά, το δημοτικό 

τραγούδι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνεχίστηκε. Βλέπουμε στην Ήπειρο το παράπονο του δημοτικού 

τραγουδιού, που η Ήπειρος δεν συμπεριελήφθη στην ελεύθερη Ελλάδα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις στην Κρήτη 

που συνεχίζεται η παραγωγή δημοτικών τραγουδιών. Είναι τα λεγόμενα «ηρωικά άσματα», τα οποία ιστορούν τις 

αλλεπάλληλες επαναστάσεις, εξεγέρσεις του κρητικού πληθυσμού εναντίον των κατακτητών τους. Σιγά σιγά στην 

Κρήτη αρχίζει να εμφανίζεται ο επώνυμος τραγουδιστής. Τα κρητικά τραγούδια –που λέγονται και «ρίμες»– είναι 

εκτενέστατα, δεν είναι σύντομα, όπως είναι τα περισσότερα κλέφτικα. Άρα, εκεί αρχίζουμε να υποθέτουμε πως 

υπάρχει κάποιος προσωπικός τραγουδιστής, ποιητής, δημιουργός, στιχουργός, όπως και τον πούμε, ο οποίος 

χρησιμοποιεί πια και χαρτί, δηλαδή γράφει κιόλας. Γιατί δεν είναι εύκολο να φτιάξεις τριακόσιους στίχους χωρίς 

χαρτί, σε μία εποχή που ο προφορικός πολιτισμός αρχίζει πια να υποχωρεί. Και στον εικοστό αιώνα υπάρχουν 

δημοτικά. Καταρχάς τα λεγόμενα «ληστρικά» τραγούδια, που εξυμνούσαν παλικαριές των ληστών. Οι ληστές τι ήταν; 

Κάποιοι από τους προηγούμενους αρματολούς και τους κλέφτες, τους πολεμιστές του ‘21, που δεν βρήκαν τρόπο 

να βιοποριστούν (ίσως διότι δεν τους έδωσαν τους αγρούς που τους είχαν υποσχεθεί, για να τους καλλιεργήσουν). 

Θα έχετε ακούσει του Νταβέλη ή την Μαρία την Πενταγιώτισσα. Το «και στης Μαρίας την ποδιά σφάζονται 

παλικάρια» είναι ληστρικό τραγούδι. Η Μαρία Πενταγιώτισσα ήταν η πρώτη Ελληνίδα που τόλμησε να μπει στην 

Εκκλησία χωρίς μαντίλα. Καταλαβαίνετε πώς την αντιμετωπίσανε στη γενιά της…

Νεογράφημα: Στις ισλαμικές χώρες δεν έχει γίνει ακόμα αυτό.

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν έχει γίνει ακόμα, ναι, γιατί ο Ισλαμισμός έχει πέντε αιώνες καθυστέρηση από τον 

Χριστιανισμό.

Νεογράφημα: Και στις σλαβικές…

Παντελής Μπουκάλας: Και στις σλαβικές, ναι. Και στα χωριά μας επίσης. Τα ληστρικά τραγούδια, λοιπόν, 

βασίστηκαν στα παλαιότερα κλέφτικα και προσάρμοσαν τα ονόματα, τις πράξεις, τα επεισόδια, τον ήρωα. 

Φτιάχτηκαν, επίσης, κάποια για τον θάνατο του Παύλου Μελά. Φτιάχτηκαν κάποια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 

και, κυρίως, με τη Μικρασιατική Καταστροφή, που ήταν κυρίως μοιρολόγια Μανιάτικα. Την εποχή που όλος ο 

υπόλοιπος λαός πίστευε στον Βενιζέλο σαν θεό, οι Μανιάτισσες κλαίγαν τα παλικάρια τους και καταριόταν τον 

Βενιζέλο, γιατί χάναν τα παιδιά τους στον πόλεμο. Το αίσθημα της μάνας δεν λογοκρίνεται εύκολα. Στη διάρκεια 

της γερμανικής Κατοχής, έχουμε μία αναζωπύρωση του δημοτικού τραγουδιού στα βουνά. Ο βίος των εξεγερμένων 

εναντίον των Γερμανών έχει την παραλληλία του με τον βίο των κλεφτών και, εκτός από τα καινούργια τραγούδια 

που φτιάχνονται, ξανατραγουδιούνται τα παλιά κλέφτικα. Φτιάχτηκαν, επίσης, τραγούδια της Κατοχής, που έχουν 

καταγραφεί και έχουν εκδοθεί. Όπως φτιάχτηκαν τραγούδια σατιρικά για το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της 

Κατοχής –το πρώτο ήταν η έλλειψη της ελευθερίας– την πείνα, δηλαδή, που σε πολλά σημεία έφτασε σε επίπεδα 

πείνας του πολιορκημένου Μεσολογγίου. Υπάρχουν, λοιπόν, χαριτωμένα, σατιρικά δημοτικά, που φτιάχτηκαν στη 

Νάξο, στην Κάρπαθο, γενικά στα νησιά του Αιγαίου, που περάσαν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και ανακούφιζαν 

τον πόνο τους και τον καημό τους με σατιρικούς στίχους για την πείνα. Έχουν εκδοθεί ένα-δύο βιβλία, που 

περιέχουν τα τραγούδια των επόμενων από την Επανάσταση του ’21 εθνικών αγώνων. Είχαν εκδοθεί και τα 

δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες στα βουνά της Αλβανίας. 

Εδώ κάτι ακόμα να προσθέσω, που είναι εξαιρετικό και είναι και σπανιότατο: δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες 

πολεμιστές του ‘40 φτιάχθηκαν και από τους Αλβανούς, στην αλβανική γλώσσα και όχι σε δεκαπεντασύλλαβο, 

γιατί τα δημοτικά των Αλβανών και άλλων Βαλκανικών χωρών είναι οκτασύλλαβα και όχι δεκαπεντασύλλαβα. Οι 

Αλβανοί είχαν ξαναφτιάξει δημοτικά για να τιμήσουν τον αγώνα των Ελλήνων, πάλι στη δική τους γλώσσα, το 
1821. Υπάρχουν τραγούδια για το Μεσολόγγι, για τον Μπότσαρη, για τον Κανάρη, για την καταστροφή της Χίου. 

Είναι σπάνιο ένας λαός να τραγουδάει στη δική του γλώσσα, τα τραγούδια του διπλανού του, με τον οποίο μάλιστα 

δεν έχει ιδιαίτερα φιλική σχέση…

Νεογράφημα: Πώς νιώθετε τη σχέση του σημερινού Έλληνα με το δημοτικό τραγούδι; Εκτιμά και αντιλαμβάνεται 

την αξία του; 

Παντελής Μπουκάλας: Κάποιο κομμάτι του κόσμου την αντιλαμβάνεται, γιατί την έχει ζήσει· γιατί δεν μπορεί να 

νιώσει το πανηγύρι του και τον γάμο του, χωρίς να χορέψει δημοτικά τραγούδια. Μπορεί να αρχίσει με ζεϊμπέκικα, 

αλλά θα καταλήξει με δημοτικά. Ένα άλλο κομμάτι, οι νεότερες γενιές, προφανώς και βρίσκονται μακριά. Υπήρξε 

και ένα κακό που συνέβη εις βάρος των δημοτικών τραγουδιών: Η παρεμβολή της Χούντας, η οποία μαγάρισε το 

δημοτικό τραγούδι με κάποια ψευτοτράγουδα που έφτιαξε τότε, που υμνούσαν τους συνταγματάρχες. Και έτσι 

πολύς κόσμος, πάρα πολύς, ένιωσε μία αποστροφή προς το δημοτικό· την ίδια αποστροφή που ένιωσε και προς 

τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, επειδή και αυτός υπέστη καπήλευση από την Χούντα. Εκείνο που έχω δει γυρνώντας 

σε πολλά μέρη της Ελλάδας, εξαιτίας των βιβλίων που έχω βγάλει για το δημοτικό, είναι ότι υπάρχουν νέες γενιές 

που έχουν μάθει τα μουσικά όργανα στα μουσικά γυμνάσια και τα λύκεια και τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρουν 

να τραγουδάνε πια και να παίζουν όλο και πιο δύσκολα όργανα, όλο και πιο απωθημένα μέχρι και ασκομαντούρα!

Νεογράφημα: Πως το είπατε;

Παντελής Μπουκάλας: «Ασκομαντούρα», είναι χιώτικη, νησιώτικη λέξη. Βλέπω, λοιπόν τις νέες γενιές, τα νέα 

συγκροτήματα, τις νέες μουσικές παρέες, που βγάζουν δίσκους τραγουδώντας δημοτικά. Λίγο πειραγμένα, 

βεβαίως, μα δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Υπάρχουν οι Thrax Punks, που παίζουν θρακιώτικα, οι Villagers που 

παίζουν ηπειρώτικα, οι Χαΐνηδες που τραγουδάν κρητικά. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και εμφανίζονται όλο και 

νεότεροι. ∆εν ντρέπονται, έχει αποενοχοποιηθεί η σχέση με το δημοτικό τραγούδι, δεν θεωρείται κάτι το... 

«βλάχικο», όπως λέγανε, το απολίτιστο ή το μισοπολιτισμένο. Πρέπει να τα αγαπάμε χωρίς να τα υποτιμάμε.

Νεογράφημα: Πότε και πώς ξεκινήσατε την ενασχόληση σας με τα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Όταν γεννήθηκα! Το πρώτο μου γραπτό, όμως, για τα δημοτικά τραγούδια είναι του 

1992, δηλαδή πριν από τριάντα χρόνια. Όταν πάντως ξεκίνησα να γράφω αυτήν τη σειρά για το δημοτικό 

τραγούδι, δεν ήμουν καθόλου έτοιμος… ∆εν υποψιαζόμουνα ότι, όταν τελειώσει, θα είναι δέκα τόμοι τουλάχιστον. 

Κάθε φορά που το λέω τρομάζω, γιατί είναι ένας τεράστιος κόπος αλλά και μία τεράστια απόλαυση! Οπότε, όσο 

ζω, το συνεχίζω. Έχει τριάντα χρόνια τουλάχιστον αυτή η γραπτή σχέση, γιατί στο προφορικό επίπεδο υπήρχε 

σχέση και από πριν· έγινε γραπτή εδώ και τριάντα χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα έγραφα σε εφημερίδες και 

περιοδικά ή μιλούσα σε συνέδρια για το δημοτικό τραγούδι. Κάποια στιγμή αποφάσισα να τα βάλω κάτω. Ξεκίνησα 

για έναν-δύο τόμους και αυγατίσαμε στη διαδρομή. Φέτος θα βγει ένα δίτομο, μάλλον, έργο μου για τα δημοτικά 

τραγούδια, η διδακτορική μου διατριβή.

Νεογράφημα: Σε ποιο πανεπιστήμιο την κάνατε;

Παντελής Μπουκάλας: Στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Νεογράφημα: Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο δημοτικό τραγούδι;

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν μπορώ να πω ένα, θα πω δύο: «Το μοιρολόι της Τούρκισας», που ανέφερα και 

προηγουμένως, και το «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα», για τη δική του ασύλληπτη δύναμη· θα το έχετε ακούσει 

τραγουδημένο. Επειδή δεν είχε σωθεί η μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού, έχει τραγουδηθεί με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους· όλοι καλοί είναι! 

Νεογράφημα: Είστε ποιητής, ερευνητής, δημοσιογράφος, μεταφραστής. Αν, όμως, έπρεπε έναν μόνο τίτλο να 

βάλετε δίπλα στο όνομα σας ποια από όλες αυτές τις ιδιότητες θα επιλέγατε; 

Παντελής Μπουκάλας: Γραφιάς, που τα πιάνει όλα. Ή... αποτυχημένος οδοντίατρος! 

Νεογράφημα: Γιατί επιλέξατε την Οδοντιατρική; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν τη διάλεξα, με διάλεξε. Είχα περάσει στην Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης, αλλά 

κατέβηκα στην Αθήνα. Ήταν δύσκολο να μείνω και οικονομικά και ερωτικά.

Νεογράφημα: Τι σας οδήγησε στη γραφή; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν ξέρω. Στην τρίτη γυμνασίου έγραφα στιχάκια Μ’ άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω. Η 

γραφή ξεκινά από το διάβασμα. Εάν δεν διαβάσεις, δεν θα σου ‘ρθει η γραφή· εκτός και αν συναντήσεις τις 

Μούσες, όπως ο Ησίοδος στα βουνά, τότε που η Μούσα ήταν αγροδίαιτος. Ο Ησίοδος συνάντησε τις Μούσες 

βοσκώντας τα πρόβατα του στον Ελικώνα, ο Αισχύλος συνάντησε τον ∆ιόνυσο σε ένα αμπέλι έξω από την Αθηνά, 

αλλά αυτά, δυστυχώς, σταματήσανε!

 Αλέξης Αλεξίου: Λέω στα παιδιά πως όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, θέλουν και να παίξουν· πως όσοι αγαπούν 

το μπάσκετ και βλέπουν μια πορτοκαλί μπάλα, θέλουν να την πάρουν και να τη σουτάρουν στο καλάθι. Έτσι και 

όσοι αγαπούν το διάβασμα, θέλουν κάποια στιγμή να γράψουν κιόλας κάτι. 

Παντελής Μπουκάλας: Κι εγώ αγαπούσα το ποδόσφαιρο, αλλά τραυματίστηκα νωρίς και δεν μπόρεσα να 

συνεχίσω… Ξέρουμε πως πολλοί ποιητές γράφουν την ώρα που διαβάζουν ή λίγο μετά. Ο κατεξοχήν ποιητής που 

ξέρουμε ότι έγραφε καθώς διάβαζε, ήταν ο Καβάφης. Στον «Καισαρίωνα» βλέπουμε πως δημιουργεί τα ποιήματά 

του, συχνά ξεσκονίζοντας τον Πλούταρχο. Συμβαίνει και με άλλους ποιητές: Όταν βλέπεις τη σύλληψη ενός 

βαθύτατου νοήματος με πέντε λέξεις ή μιας όμορφης ιδέας, μπαίνεις στον πειρασμό, γίνεσαι μιμητής και καμία 

φορά γράφεις και καλό ποίημα. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουκάλα!

Παντελής Μπουκάλας: Εγώ σας ευχαριστώ! Έχω μεγάλη χαρά, κάθε φορά που μιλώ με παιδιά σε σχολεία.

ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ



Το μάθημα της Λογοτεχνίας στο τμήμα Β2 συνδέθηκε με την επέτειο των διακοσίων ετών από την έναρξη της 

ελληνικής Επανάστασης μέσω των ποιημάτων του Σολωμού και του Κάλβου, αλλά και μέσω των δημοτικών 

τραγουδιών. Μελετήσαμε το ύφος, την ποίηση, τον κόσμο τους και, για να ολοκληρώσουμε την προσέγγισή μας, 

καλέσαμε τον Παντελή Μπουκάλα σε μια διαδικτυακή συνέντευξη, που με ιδιαίτερη χαρά μάς έδωσε στις 14 

Απριλίου. Ο Παντελής Μπουκάλας, πέρα από αρθρογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή», βιβλιοκριτικός, 

μεταφραστής αρχαίων ελληνικών κειμένων, επιμελητής λογοτεχνικών εκδόσεων και σημαντικός ποιητής, είναι  

ενδελεχής ερευνητής και γνώστης των δημοτικών τραγουδιών. Έχει ήδη εκδώσει τρία πολυσέλιδα δοκίμια για 

το δημοτικό τραγούδι (Α΄  «Όταν το ρήμα γίνεται όνομα: Η “αγαπώ” και το σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των 

δημοτικών», Β΄ «Το αίμα της αγάπης: Ο πόθος και ο φόνος στη δημοτική ποίηση», Γ’ «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα: Το 

ταξίδι του φιλιού και ο έρωτας σαν υπερβολή») και αναμένονται πολλά ακόμη. 

Η συνέντευξη είναι η μεγαλύτερη σε έκταση που παραχωρήθηκε στο «Νεογράφημα», στα επτά χρόνια της 

κυκλοφορίας του, και επεκτάθηκε σε πολλά ακόμη θέματα, πέρα από τα δημοτικά τραγούδια του ’21. Κατά τη 

διάρκειά της γεννήθηκαν αυθόρμητες ερωτήσεις και δόθηκαν απρόσμενες απαντήσεις. Προσπαθήσαμε, 

απομαγνητοφωνώντας τη συνέντευξη, να μην της στερήσουμε την πολύτιμη προφορικότητά της. Μάθαμε από τη 

συνέντευξη και ταυτόχρονα την απολαύσαμε. Σας προσκαλούμε να την απολαύσετε κι εσείς!

Νεογράφημα: Καλησπέρα σας κύριε Μπουκάλα! Είμαστε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος 

της Λογοτεχνίας διδαχθήκαμε τα δημοτικά τραγούδια και τον κόσμο τους. Από το σχολικό βιβλίο μας είδαμε 

δύο δημοτικά με απόσταση περίπου χιλίων ετών το ένα από το άλλο: το ακριτικό «Ο θάνατος του ∆ιγενή» και το 

κλέφτικο «Του Βασίλη».

Παντελής Μπουκάλας: Να διακόψω, αν μου επιτρέπετε. Θυμάται κάποιο από τα παιδιά πώς τελειώνει το 

τραγούδι «Του Βασίλη» («Βασίλη κάτσε φρόνιμα να γίνεις νοικοκύρης» και αυτός λέει: «δεν θα κάτσω φρόνιμα 

να γίνω νοικοκύρης να γίνω σκλάβος των Τούρκων»); Μετά τι λέει;

Αθανασία Μπαλάση: Λέει: «… να γίνω σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και στο τέλος, τον 

καλωσορίζουν τα βουνά «καλώς το παλικάρι».

Παντελής Μπουκάλας: Μπράβο! Αυτό ήθελα να μάθω, γιατί έτσι είναι το αυθεντικό τραγούδι «να γίνω 

σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και εννοεί κοπέλι στους προκρίτους, δηλαδή στους Έλληνες, 

όμως το τραγούδι υπέστη πολύ νωρίς μια, ας την πούμε έτσι, «εθνικού τύπου» λογοκρισία. Το 1852 έγινε «να 

γίνω σκλάβος των Τούρκων» και πάλι «κοπέλι των Τούρκων». Αποσβέστηκαν, δηλαδή, οι πρόκριτοι, για να μην 

φαίνεται ότι ο κλέφτης είχε διπλό μέτωπο. Αυτή είναι μία μόνο από τις πολλές εκδοχές, δυστυχώς, που 

νόθευσαν τα τραγούδια μας. Κυρίως τα κλέφτικα είναι αυτά που υπέστησαν περισσότερο τις νοθεύσεις, γιατί 

είναι και τα πιο κρίσιμα.

Αλέξης Αλεξίου: Όταν ήμασταν εμείς στο Γυμνάσιο, νομίζαμε ότι το «Μαύρ’ είν’ η νύχτα στα βουνά» είναι 

γνήσιο κλέφτικο.

Παντελής Μπουκάλας: Όλες οι προηγούμενες γενιές, όπως και η δική μου, είχαμε μάθει ότι το «Μάνα σου 

λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω, / θα πάρω το τουφέκι μου να πα να γίνω κλέφτης» είναι αυθεντικό 

κλέφτικο. ∆εν είναι όμως αυθεντικό κλέφτικο. Ξέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός του. Είναι ο Παύλος Λάμπρος, 

ο πατέρας του Σπυρίδωνος Λάμπρου. Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν εξέδωσε ο Νικόλαος Πολίτης το 1914 τις 

«Εκλογές από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού», ο Καβάφης, που αγαπούσε ιδιαίτερα τα δημοτικά και είχε μια 

από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες με συλλογές δημοτικών, είχε παρουσιάσει την έκδοση του Πολίτη σε 

εφημερίδα της Αλεξάνδρειας με θαυμασμό. Η παρουσίαση ομολογούσε την έκπληξή του: «Εγώ που πίστευα τόσα 

χρόνια ότι είναι ακραιφνώς δημοτικό και ωραίο ποίημα, μαθαίνω τώρα από τον Νικόλαο Πολίτη ότι είναι 

δημιούργημα ενός συγκεκριμένου λόγιου, είναι δημιούργημα γραφείου, δηλαδή». Παραμένει, πάντως, καλό 

τραγούδι, καλό ποίημα μάλλον. Έχουν περάσει από το 1914 τόσα χρόνια, πάνω από αιώνας, και ακόμα 

εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αυθεντικό δημοτικό. Ο Πολίτης έκανε την εξής 

παρατήρηση: Ο λαϊκός τραγουδιστής, ο λαός δηλαδή, δεν ξέρει το ρήμα «δουλεύω» με την έννοια είμαι 

υπόδουλος. Στο τραγούδι «Μάνα σου λέω δεν μπορώ στους Τούρκους να δουλεύω», το «δουλεύω» έχει τη 

σημασία «είμαι σκλάβος». Ο λαός το «δουλεύω» το ξέρει μόνο με τη σημασία «εργάζομαι». Άρα το τραγούδι δεν 

μπορεί να είναι λαϊκό. Έχει κι άλλα στοιχεία με τα οποία αποδείκνυε ότι δεν ήταν λαϊκό δημιούργημα. Γενικά η 

γλώσσα του λογίου από τη λαϊκή γλώσσα είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.

Νεογράφημα: Πόσο ιστορικά είναι τα δημοτικά τραγούδια; Ποια είναι η σχέση του δημοτικού τραγουδιού με την 

Ιστορία; Είναι μια αξιόπιστη πηγή ή δεν μπορούμε να βασιστούμε σ’ αυτήν; 

Παντελής Μπουκάλας: Να μιλήσουμε για όλο το εύρος των δημοτικών, δηλαδή για μια χιλιετία, ή να 

αναφερθούμε συγκεκριμένα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης;

Νεογράφημα: Πιο συγκεκριμένα στα τραγούδια της Επανάστασης.

Παντελής Μπουκάλας: Περισσότερο από το να είναι πληροφορητές τα τραγούδια για συγκεκριμένες μάχες, 

είναι πληροφορητές για τη νοοτροπία των προγόνων μας, για τα αισθήματά τους, για τα ήθη τους· δηλαδή, 

μάρτυρες νοοτροπίας περισσότερο. Είναι όμως και μάρτυρες για τη γλώσσα του λαού, είναι και μάρτυρες για τη 

στάση που είχαν απέναντι στο θρησκευτικό φαινόμενο ή στην Εκκλησία. Αυτό, για παράδειγμα, για το οποίο και 

σήμερα παραπονούνται οι ιερείς της εκκλησίας, να μην μιλάμε στην ώρα της Λειτουργίας, το έχουν πει τα δημοτικά 

τραγούδια εδώ και δύο, τρεις ή και περισσότερους αιώνες, γιατί η συμπεριφορά μας ήταν ακριβώς η ίδια. ∆ηλαδή, 

πολύ συχνά μετατρέπουμε τη χριστιανική εκκλησία σε εκκλησία του ∆ήμου. Νομίζω ότι έτσι κερδίζει και η 

Εκκλησία, κερδίζουμε κι εμείς.

Να μείνουμε στα τραγούδια της Επανάστασης. Το τραγούδι για τον θάνατο του ∆ιάκου, για παράδειγμα, 

δημιουργήθηκε δύο ή τρεις ή τέσσερεις το πολύ μήνες μετά το μαρτυρικό θάνατο του ∆ιάκου και διασώζει 

χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες τις ξέρουμε και από άλλες πηγές, προφορικές και γραπτές, από συμπολεμιστές 

του ∆ιάκου που κατάφεραν να διασωθούν. Ξέρουμε ότι αυτό που αναφέρει το τραγούδι (ότι, όταν του έγινε η 

πρόταση να γίνει Τούρκος και να σωθεί και ν’ αποκτήσει και αξιώματα, ο ∆ιάκος έστριψε το μουστάκι του) είναι 

μία πληροφορία περισσότερο λυρική παρά ιστορική. Και όμως την επιβεβαιώνουν γραπτές πηγές, γιατί την έχουμε 

και σε πολλά άλλα δημοτικά τραγούδια: Το στρίψιμο του μουστακιού είναι εκδήλωση λεβεντιάς, όταν είναι 

πολιορκημένος ο πολεμιστής. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι ο πατέρας του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο Ανδρίτσος, 

όταν βρέθηκε σε μία περίσταση πολιορκημένος σε μοναστήρι από τους Τούρκους και του είπαν να παραδοθεί, 

έστριψε το μουστάκι του. Ακόμη και ο αριθμός των 18.000 που λέει ότι ήταν ο στρατός των Τούρκων, ήταν 

πράγματι 18.000 ή περίπου 18.000. ∆εν απομακρύνεται από την ιστορική αλήθεια το δημοτικό τραγούδι της 

Επανάστασης, γιατί δημιουργείται πολύ κοντά στο γεγονός και διασώζει τις κρισιμότερες πτυχές, τα κρισιμότερα 

σημεία. Αυτά που θέλει να διασώσει το τραγούδι είναι πάντα η λεβεντιά, η καρτερία με την οποία αποδέχεται τον 

θάνατό του ο θνήσκων πολεμιστής ή ο θρήνος της μάνας του, όπως στην περίπτωση του Οδυσσέα Ανδρούτσου, 

που έχουμε έναν θάνατο που ατιμάζει τον Ανδρούτσο. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Ανδρούτσος αναγνωρίστηκε 

ως εθνικός ήρωας το 1862. Το τραγούδι έχει ηρωίδα τη μάνα του. Η μάνα του λέει ότι «σε έφαγε η Βουλή και 

οι καλαμαράδες». Η μάνα του παρουσιάζεται όπως την πλάθει ο λαός. Ο λαός παίρνει το μέρος του Ανδρούτσου. 

Ας πούμε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη, για να πάμε και αλλού. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές του τραγουδιού 

του τέλους του Καραϊσκάκη. Το πληρέστερο είναι το ηρωϊκό τραγούδι, και ταυτόχρονα μοιρολόϊ, που έφτιαξε ο 

Μακρυγιάννης γι’ αυτόν. Και είναι χαρακτηριστικό –για να γυρίσουμε και στην ερώτηση αν το τραγούδι έχει μέσα 

του ιστορική πληροφορία– ότι όσα λέει ο Μακρυγιάννης ως αυτόπτης μάρτυρας και συμπολεμιστής στην κρίσιμη 

στιγμή του Καραϊσκάκη, όσα λέει στα Απομνημονεύματά του, τα επαναλαμβάνει έμμετρα στο τραγούδι που 

έφτιαξε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη. Για το πώς ξεκίνησε η μικρή αψιμαχία που ανάγκασε τον Καραϊσκάκη να 

σηκωθεί από το κρεβάτι. Κι όταν λέμε για κρεβάτι –ουσιαστικά, κατάχαμα θα ήταν– θα του είχαν απλώσει δύο ή 

τρία ρούχα για να ξαπλώσει· στον πόλεμο βρισκότανε… Όμως οι Τούρκοι τους περίμεναν και τους χτύπησαν. 

Ήρθαν ακόμη περισσότεροι Τούρκοι και η μικρή αψιμαχία έγινε μάχη. Αναγκάστηκε ο Καραϊσκάκης να σηκωθεί, 

να φωνάξει τον ιπποκόμο του να φέρει το άλογό του. Όλα αυτά τα περιγράφει, τα ιστορεί, ο Μακρυγιάννης στο 

τραγούδι του αυτό, ακριβώς όπως τα ιστορεί και στα Απομνημονεύματά του. Να στηριχτούμε μόνο στο τραγούδι 

για την επιστήμη της Ιστορίας, δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε και άλλες μαρτυρίες. Υπάρχει μία παραλλαγή του 

δημοτικού τραγουδιού (θεσσαλική παραλλαγή), που ρίχνει το φταίξιμο για τον σκοτωμό του Καραϊσκάκη στην 

ελληνική πλευρά –γιατί ακόμη δεν ξέρουμε ποιος σκότωσε τον Καραϊσκάκη. Η επίσημη ιστοριογραφία λέει ότι 

σκοτώθηκε από τους Τούρκους, όμως ήδη από εκείνη τη στιγμή έχουν σωθεί μαρτυρίες –πέρα από το τραγούδι 

που λέω– συμπολεμιστών του Καραϊσκάκη αλλά και του Κασομούλη κάποια λόγια, που αφήνουν το περιθώριο να 

σκεφτούμε ότι ο θάνατός του ίσως και να ήταν προϊόν παγίδας, σκευωρίας εις βάρος του. Σε λίγο καιρό 

κυκλοφορεί και ένα σχετικό βιβλίο μου για τον Καραϊσκάκη.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια θα ήταν ωφέλιμο να τροποποιηθούν με κάποιον τρόπο έτσι 

ώστε να είναι ευκολότερα προσεγγίσιμα στα παιδιά ή να εκμοντερνιστούν, ίσως, στον λόγο;

Παντελής Μπουκάλας: Όχι. Όσα τραγούδια επιζήσουν, θα επιζήσουν έτσι όπως είναι, έτσι όπως μας έχουν 

παραδοθεί. Τώρα, εμείς τα περισσότερα τραγούδια τα ξέρουμε γραπτά. ∆εν τα ξέρουμε τραγουδημένα και αυτό 

είναι ένα πρόβλημα, ότι για τα περισσότερα τραγούδια δεν έχει σωθεί η μουσική τους, γιατί κατέγραφαν τα λόγια 

μόνο. ∆εν κατέγραφαν τη μουσική, δεν ήξεραν να την καταγράψουν, δεν ήταν αυτό το αίτημα της εποχής. Το 

αίτημα της εποχής, έτσι όπως το έθεσε ο ίδιος ο ∆ιονύσιος Σολωμός στους γνώριμούς του (στους μαθητές του, 

στους αδερφούς Τυπάλδους, στον Λασκαράτο) ήταν το εξής: «Πηγαίνετε στον λαό και συγκεντρώστε ελληνικά 

τραγούδια πριν χαθούνε». Γιατί την είχε αυτή την αγωνία ο Σολωμός· έβλεπε ότι ο προφορικός πολιτισμός θα 

αρχίσει να χάνεται, να σβήνει. Είχε αρχίσει ήδη ο πολιτισμός της εγγραματοσύνης, δηλαδή, ο πολιτισμός του 

χαρτιού όχι της ακοής. Τη μουσική δεν μπορούσαν να την καταγράψουν. ∆εν ξέρανε τη σημειογραφία οι 

δάσκαλοι, οι λαογράφοι. Μπήκαμε στον 20ο αιώνα πια για να αρχίσει σε κάποια τραγούδια η καταγραφή τους, 

όταν είχαμε πλέον στη διάθεσή μας και τα μηχανικά μέσα.

Όχι, δεν χρειάζεται να τα εκμοντερνίσουμε, να τα “καθαρίσουμε” γλωσσικά, για παράδειγμα. Ο οποιοσδήποτε 

γλωσσικός καθαρισμός ήταν να γίνει, έγινε από την αρχή. Κάποιοι από τους συλλογείς δημοτικών τραγουδιών 

είχαν την άστοχη ιδέα να τα “καθαρίσουν” γλωσσικά. Να πετάξουν κάποιες τούρκικες ή αρβανίτικες λέξεις. Αυτή 

η νόθευση μάς δίνει λανθασμένες πληροφορίες για το πώς μιλούσαν οι πρόγονοί μας, για το ποιο ήταν το εύρος 

της γλώσσας τους, η ποικιλία της, η ικανότητά της να αντλεί ξένες λέξεις και να τις ιδιοποιείται. Κάθε γλώσσα που 

μπορεί να δανειστεί, είναι πολύ δυνατή γλώσσα. Η γλώσσα που δεν μπορεί να δανειστεί, είναι αδύναμη γλώσσα. 

Η ελληνική δανείζεται από την πρώτη στιγμή που υπήρξε, από την αρχαιότητα –και το παραδέχονταν και οι ίδιοι οι 

αρχαίοι. Ο Πλάτωνας έλεγε πως ό,τι δανειζόμαστε οι Έλληνες το κάνουμε καλύτερο. Μερικές φορές ναι, όχι 

πάντα.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια περιέχουν υψηλή ποίηση;

Παντελής Μπουκάλας: ∆ύσκολα θα λέγαμε ότι όλα τα δημοτικά τραγούδια είναι υψηλή ποίηση. Μην το 

παραβλέπουμε αυτό. Ακόμη και στο έργο του ίδιου ποιητή, του ίδιου μεγάλου ποιητή, θα βρούμε υποδεέστερα 

ποιήματα. Στη μεγάλη έκταση του Παλαμά, στη μεγάλη έκταση του Ρίτσου θα βρούμε και υποδεέστερα ποιήματα. 

Το αναγνωρίζουνε και οι ίδιοι οι ποιητές. Το ξέρουνε, αλλά χρειάζονται και τα υποδεέστερα για να προχωρήσουν 

παραπέρα. Η ποίηση υπάρχει και με τους λεγόμενους «ελάσσονες» ποιητές. ∆εν μπορεί να υπάρχει μόνο με τους 

μείζονες. Καμία γλώσσα δεν έφτιαξε μόνο μείζονες ποιητές και κανένας ποιητής δεν έφτιαξε μόνο μείζονα έργα. 

Βγάζουμε έξω μόνο τον Όμηρο, τον ∆άντη και τον Σαίξπηρ. Όλοι οι άλλοι έχουν και ατυχή ποιήματα ή στίχους 

ατυχείς. 

Αυτά τα δημοτικά τραγούδια που σώθηκαν, που ζούνε ακόμα –έστω μέσα από το χαρτί– πιστεύω ότι είναι και τα 

εντελέστερα, τα τελειότερα από τη λογοτεχνική σκοπιά, την ποιητική σκοπιά. Μην φοβόμαστε να αποκαλούμε τα 

δημοτικά τραγούδια «ποιήματα», γιατί περάσανε αρκετές γενιές που τα υποτιμούσαν, τα θεωρούσαν απλώς 

τραγούδια. Ως τραγούδια πλάστηκαν και μάλιστα με την τριπλή τους σημασία: δηλαδή, ήτανε λόγος, μέλος και 

χορός. Τα περισσότερα χορεύονταν. Αν εξαιρέσουμε τα μοιρολόγια και τα τραγούδια της ταύλας, όλα τα άλλα 

τραγούδια χορεύονταν και αυτό το επεσήμαναν οι περιηγητές ήδη από τους προεπαναστατικούς αιώνες: ότι οι 

Έλληνες φτιάχνουν τραγούδια για κάθε περίσταση και χορεύουν σε κάθε περίσταση. Και θλιμμένοι που ήταν 

–στην Τουρκοκρατία ζούσαν– εκμεταλλεύονταν κάθε περίσταση: μία γιορτή, έναν γάμο, μία βάπτιση, για να 

αναζητήσουν στο δημοτικό τραγούδι μία παρηγοριά. 

Ο λαϊκός τραγουδιστής είναι φιλοσοφημένος. Λέει ας πούμε: «Και τα τραγούδια λόγια είναι, ψάχνουν να 

βγάλουν το κακό, πάσχουν να βγάλουν το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει». Εδώ ο Καβάφης μας έχει πει: «Εις σε 

προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως, που κάπως ξέρεις από φάρμακα». Η παλαιότερη σχολή, η Σχολή του Θεόκριτου, 

του βουκολικού ποιητή, υποστηρίζει ότι η ποίηση είναι το απόλυτο φάρμακο. Όσο περνούν οι αιώνες, οι ποιητές 

γίνονται λιγότερο ενθουσιώδεις, λιγότερο σίγουροι για την αξία της ποίησης σαν γιατρικού. Αυτό που βλέπουμε 

από τον υψηλά στοχαστικό ποιητή, τον Καβάφη, ότι λίγο ξέρει η ποίηση και λίγο, και για λίγο, μπορεί να μας 

παρηγορήσει, ο λαϊκός ποιητής, με το ένστικτό του περισσότερο, το καταλαβαίνει: ότι το τραγούδι προσπαθεί, 

ψάχνει να βγάλει το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει. Παρ΄ όλα αυτά συνεχίζει να τραγουδάει, γιατί δεν έχει άλλον 

τρόπο. Τραγουδάει και τον καημό του και βλέπουμε από τις πολλές κατηγορίες την δημοτικών τραγουδιών ότι δεν 

υπάρχει καμία πτυχή του κοινωνικού βίου ή του προσωπικού ή του εθνικού βίου, που να μην έχει καλύψει οι λαϊκός 

τραγουδιστής, «η λαϊκή μούσα» όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε.

Νεογράφημα: Τα δημοτικά τραγούδια έχουν αίσθηση της έννοιας της πατρίδας;

Παντελής Μπουκάλας: Της έννοιας της πατρίδας... Αυτή θα την αναζητήσουμε βεβαίως στα ακριτικά τραγούδια 

καταρχάς και ύστερα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης αλλά και στα τραγούδια που συνεχίστηκαν 

να γράφονται μετά την Επανάσταση. Τη λέξη «πατρίδα» δεν θα τη συναντήσουμε στα ακριτικά. Θα συναντήσουμε 

τον πόλεμο του Ακρίτα εναντίον των Σαρακηνών. Είναι οι προσωπικές παλικαριές περισσότερο. Ο ∆ιγενής όμως 

έχει ένα χαρακτηριστικό σπάνιο. Είναι γιος Σαρακινού, ο οποίος είναι ο εχθρός μας, και Βυζαντινής πριγκιποπούλας. 

Αυτό είναι ένα εξαιρετικό γνώρισμα, πώς ο λαϊκός τραγουδιστής αποφασίζει να πλάσει τον κατεξοχήν ήρωά του. 

Ο ∆ιγενής είναι σύνοψη. Συνοψίζει τον Αχιλλέα ή τον Λεωνίδα και τον Μέγα Αλέξανδρο· και όμως έχει 

γνωρίσματα διγενούς ήρωα. Είναι μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη του λαϊκού τραγουδιστή. Τα ακριτικά 

ξέρουμε ότι είναι τα πρώτα δημοτικά τραγούδια, τα οποία δεν ήταν του γούστου ούτε της Εκκλησίας στο Βυζάντιο 

ούτε της κρατικής εξουσίας. ∆εν τα άρεζαν για πολλούς λόγους. Ο ένας εκ των οποίων είναι ότι τα τραγουδούσαν 

οι ραψωδοί που γυρνούσαν από πόρτα σε πόρτα για να επιβιώσουν. Μιας μορφής επαιτεία ήτανε, αλλά επαιτεία με 

αξιοπρέπεια. ∆εν ήθελαν να πάρουνε ψωμί χωρίς να δώσουνε και εκείνοι κάτι. Αυτό που δίνανε ήτανε το τραγούδι 

τους. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά στην ύπαρξη δημοτικών τραγουδιών και στη χρήση τους, στην κοινωνική τους 

χρήση, από τον επίσκοπο Αρέθα, ο οποίος αναφέρεται σε Παφλαγόνες τραγουδιστές που γυρνάνε στους δρόμους 

–όχι ζητιανεύοντας, αλλά δίνοντας το τραγούδι τους– για να πάρουν έναν οβολό ή ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή η 

μορφή διάδοσης των τραγουδιών συνεχίστηκε μέχρι και τα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τον 

Κολοκοτρώνη, ο οποίος στα Απομνημονεύματά του («∆ιήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής») λέει ότι «τα 

τραγούδια τα φτιάχνουν οι στραβοί, οι τυφλοί δηλαδή, με τις λύρες». Η παράδοση των τυφλών ραψωδών ή των 

τυφλών αοιδών πάει στον Όμηρο, που και αυτός ήταν τυφλός. Ξέρουμε ότι τυφλοί αοιδοί και ραψωδοί υπήρχαν και 

στα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τους περιηγητές και από ιστορικούς. Αλλά υπήρχαν και στις διπλανές 

μας χώρες· για παράδειγμα στην τωρινή Σερβία, που έχει μελετηθεί η δημοτική της ποίηση αρκετά πριν από τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νεογράφημα: Ποια είναι η θέση που παίρνουν τα δημοτικά τραγούδια σε διάφορες αστοχίες και λάθη των 

επαναστατημένων Ελλήνων; Υπάρχει αντικειμενικότητα στα τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Αναφέρθηκα ήδη στο δημοτικό που έχει θέμα του τη μάνα του Ανδρούτσου· που κατηγορεί 

τη Βουλή και τους καλαμαράδες (έτσι τους λέγαν τους πολιτικούς) που πήραν στο λαιμό τους τον γιο της και μάλιστα 

με εκτελεστικό όργανο το πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου, τον Γιάννη Γκούρα, ο οποίος σκοτώθηκε και αυτός στην 

πολιορκία της Ακρόπολης από ένα βόλι που τον χτύπησε στο κεφάλι. Μην περιμένουμε από τα τραγούδια να 

ασκήσουν κριτική την ώρα της επαναστατικής δράσης. Και όμως: έτσι όπως καταγράφουν τα αισθήματα της στιγμής 

(όχι ιδέες, αισθήματα συνθέτουν), μας δίνουν κάποια μαθήματα. Τα τραγούδια τα δημοτικά, αναγνωρίζουν την 

παλικαριά του αντιπάλου. ∆εν είναι μικρό γεγονός αυτό, είναι σπουδαίο γεγονός. Βλέπουν το λάθος στην 

περίπτωση του Ανδρούτσου, αφήνουν την πιθανότητα, τον υπαινιγμό ότι κάτι δεν πήγε καλά με τον θάνατο του 

Καραϊσκάκη. 

Ένα από τα συγκινητικότερα, για εμένα, τραγούδια είναι το «Μοιρολόι της Τούρκισσας», που πλάστηκε πολύ λίγο 

μετά την άλωση της Τριπολιτσάς για την οποία κάποια στιγμή, σε κάποια γενιά, θα αποφασίσουμε να τη δούμε λίγο 

ειλικρινέστερα και να πούμε ότι η σφαγή που υπήρξε, ήταν λίγο μεγαλύτερη από αυτήν που είναι ανεκτή. ∆εν ξέρω 

σε ποια τάξη του γυμνασίου ή του λυκείου θα το κάνετε, η Επανάσταση μετά την άλωση της Τριπολιτσάς βρέθηκε σε 

εξαιρετικά δύσκολη θέση διεθνώς –στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, όπως λέμε σήμερα– γιατί είπαν οι Ευρωπαίοι ότι 

αυτοί (εμείς, δηλαδή, οι Έλληνες) είναι κατσαπλιάδες που σφάζουν. Και αναγκάστηκε η τότε Κυβέρνηση να 

δημοσιεύσει σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού, κυρίως του Λονδίνου, μια τεράστια, ολοσέλιδη ας πούμε, επί 

πληρωμή καταχώρηση, όπου εξηγούσαμε ως ελληνική Επανάσταση ότι έπειτα από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς 

υπήρχε μια συσσωρευμένη οργή, ένας άγριος θυμός, ο οποίος ήτανε των αδυνάτων αδύνατο να συγκρατηθεί. 

Ξέρουμε ότι μέσα στην Τρίπολη ο Κολοκοτρώνης και άλλα παλικάρια του προσπάθησαν να συγκρατήσουν την 

ανελέητη σφαγή, γιατί, εκτός όλων των άλλων, ο Κολοκοτρώνης είχε κλείσει συμφωνίες μπέσας με Αρβανίτες  και  

Εβραίους που ζούσαν μέσα στην Τρίπολη. «Μπέσα» σημαίνει προσωπική δέσμευση, που ήταν αυστηρότερη από δέκα 

χιλιάδες γραμμένα κείμενα. Η λέξη «μπέσα» είναι αρβανίτικη, αλλά επικράτησε και στα ελληνικά· είναι απολύτως 

ελληνική πια. Έκανε τις προσπάθειες αυτές στο όνομα της προσωπικής του λεβεντιάς ο Κολοκοτρώνης, καθώς είχε 

εξαιρετικές σχέσεις με Αρβανίτες, είχε συμπολεμήσει με Αρβανίτες, με αυτούς που λέμε «Τουρκαλβανούς», όχι 

τους χριστιανούς Αρβανίτες. 

∆εν είχαν εξισλαμιστεί όλοι οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί που έμειναν χριστιανοί, και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι, 

ήταν αυτοί που συμπολέμησαν με τους Έλληνες, γιατί έτσι κατανοούσαν την Επανάσταση: οι χριστιανοί εναντίον των 

μουσουλμάνων. Επί τέσσερεις αιώνες ή πέντε ή πεντέμισι ο χωρισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν γινόταν 

με βάση τα έθνη (από εδώ οι Τούρκοι, από κει οι Βούλγαροι, οι Έλληνες, οι Αλβανοί)· γινότανε με βάση τη θρησκεία 

(από δω οι μουσουλμάνοι –που δεν είναι μόνο Τούρκοι, μπορεί να είναι και Άραβες μπορεί να είναι και Σαρακηνοί 

μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο– και από κείνη την πλευρά οι χριστιανοί, που οι περισσότεροι στα Βαλκάνια είναι 

χριστιανοί ορθόδοξοι). 

Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, που έλεγα πριν («Της Τούρκισσας») είναι το μοιρολόι της μάνας· το φτιάχνει η Ελληνίδα 

ή ο Έλληνας. Είναι πιθανότερο να το φτιάχνει Ελληνίδα, γιατί η συμμετοχή των Ελληνίδων στη δημιουργία των 

δημοτικών τραγουδιών είναι, περίπου αποδεδειγμένα, πάνω από πενήντα τοις εκατό. Ο Κυριακίδης, που είναι και από 

τα βόρεια μέρη, έλεγε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα ότι «το δημοτικό είναι το βασίλειο της γυναίκας», γιατί η 

γυναίκα θα μοιρολογήσει, η γυναίκα θα νανουρίσει το μωρό, η γυναίκα θα αποχαιρετήσει αυτόν (τον άντρα της) που 

φεύγει για την ξενιτιά. Άρα λοιπόν η γυναίκα έχει τεράστια συμμετοχή στο τραγούδι. Στο συγκεκριμένο, η Ελληνίδα 

δίνει τη φωνή της και το κλάμα της στην Τούρκισσα μάνα, για να μοιρολογήσει τον γιο της που σκοτώνεται. Πρέπει 

να πω εδώ το εξής. Η Ελληνίδα μάνα εκείνης της εποχής (και όποιος Έλληνας ή Ελληνίδα του 19ου αιώνα, όταν 

φτιάχνονταν τα τραγούδια) δεν μπορούσε, φυσικά, να έχει διαβάσει τους «Πέρσες» του Αισχύλου ούτε τις 

«Τρωάδες» του Ευριπίδη ή την «Εκάβη», για να πάρει ένα παράδειγμα ότι τον ξένο πόνο τον συμμεριζόμαστε. Ναι, 

είμαστε οι νικητές, αλλά δεν αλαζονευόμαστε. Σεβόμαστε και τον ξένο πόνο, ας είναι και ο πόνος του εθνικού μας 

αντιπάλου (του Πέρση στην αρχαιότητα, του Τούρκου στους νεότερους αιώνες). Τον πόνο τον συμμεριζόμαστε, ιδίως 

όταν είναι ο πόνος της μάνας για το παιδί της. Το τραγούδι αυτό δείχνει τη μάνα να έχει τα ίδια αισθήματα για το 

παιδί της, την ίδια συμπόνια με την Ελληνίδα, όχι επειδή μιμείται την αρχαιότητα, αλλά επειδή εξ αρχής νιώθει έτσι 

–και αυτό για εμένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. 

Στο δημοτικό τραγούδι «Του ∆ιάκου» –παρότι η Αλαμάνα είναι στο σημείο περίπου όπου βρίσκονταν οι 

Θερμοπύλες και παρότι ο ∆ιάκος πολεμάει και πεθαίνει, έχοντας να αντιμετωπίσει έναν τεράστιο στρατό, όπως ο 

Λεωνίδας– δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε στις Θερμοπύλες ούτε στον Λεωνίδα. Ο συσχετισμός του ∆ιάκου με 

τον Λεωνίδα και της Αλαμάνας με τις Θερμοπύλες αρχίζει να γίνεται από τους ιστορικούς. Πρώτος είναι ο 

Σπυρίδων Τρικούπης, που κάνει αυτή τη συσχέτιση και η οποία σταδιακά επιβάλλεται. Την παίρνει από εκείνον ο 

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης στο ποιητικό δράμα «Θανάσης ∆ιάκος» και την απαθανατίζει.

Νεογράφημα: Αναφέρατε ότι το δημοτικό τραγούδι μάς διδάσκει. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν αφήνει κάποιο 

ηθικό δίδαγμα.

Παντελής Μπουκάλας: Αν κατάλαβα καλά, ρωτάτε αν στα δημοτικά τραγούδια υπάρχει ηθικό δίδαγμα στο τέλος. 

Το ηθικό δίδαγμα συνήθως το βάζουμε στο τέλος της έκθεσης. Τουλάχιστον στις δικές μου δεκαετίες έτσι μας 

έλεγαν. Όχι, το δημοτικό τραγούδι δεν επιδιώκει να διδάξει. ∆εν θέλει να πει «θα κάνεις ετούτο, θα πεθάνεις για 

την πατρίδα κ.τ.ό.». Εξυμνώντας τον ήρωα, εξυμνώντας τον πολεμιστή, σου δείχνει τον δρόμο από μόνο του· δεν σου 

λέει τι να κάνεις, δεν είναι οδηγός ζωής. Είναι υμνητής ζωής, υμνητής καρτερίας, υμνητής λεβεντιάς ή επικριτής της 

δειλίας, χωρίς να σου λέει τι θα κάνεις. ∆εν σου λέει το δημοτικό τραγούδια, για παράδειγμα, «εάν θα αγαπήσεις 

ή δεν θα αγαπήσεις Φράγκο, Εβραίο, Βούλγαρο ή Βουλγαροπούλα ή Τουρκοπούλα». Ιστορεί με τα λόγια του, με τη 

μουσική του· ιστορεί όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν στον βίο, όπως εκτυλίχτηκαν μέσα σε πέντε αιώνες. Η 

πλειονότητα των τραγουδιών δείχνει ηρωίδες που αρνούνται τον γάμο αυτής της εκδοχής, τον διεθνικό, αλλά 

υπάρχουν και τραγούδια που μας δείχνουν καθαρά τον έρωτα για έναν αλλοεθνή ή αλλόθρησκο και δεν τον 

καταδικάζουν. ∆εν έχουν αυτή τη λογική του κατηχητή ή του δασκάλου, που θέλουν να σου πουν τι θα κάνεις στη ζωή

· δεν το κάνουν αυτό. Ο ακροατής τους αποσπά το νόημα ή το ηθικό δίδαγμα μόνος του, αν έχει την όρεξη. ∆εν δίνει 

μασημένη τροφή το δημοτικό τραγούδι. 

Νεογράφημα: Πώς παρουσιάζουν τα δημοτικά τραγούδια τους Τούρκους;

Παντελής Μπουκάλας: Το είπα και πριν. ∆εν παραλείπουν να τιμήσουν τη λεβεντιά τους, όταν υπάρχει λεβεντιά, 

όπως δεν παραλείπουν να δείξουν λεπτομερώς τη βαρβαρότητα ή την πονηρία ή την προδοσία, όπου υπάρχει. Την 

προδοσία την απαθανατίζουν, ειδικά στα κλέφτικα, όταν ο προδότης του καπετάνιου είναι κάποιος κουμπάρος του, 

ομοεθνής και ομόθρησκος. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Το τραγούδι δεν θέλει να λογοκρίνει τίποτα από 

αυτά που βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του ο τραγουδιστής. Αυτά που επιλέγει να τραγουδήσει ο 

ανώνυμος τραγουδιστής είναι η λεβεντιά και ο μαρτυρικός θάνατος. Η λεβεντιά την ώρα της μάχης. ∆εν τον 

ενδιαφέρει τόσο να δείξει τον εχθρό, όσο να δείξει τον δικό του ήρωα μέσα από τη σύγκρουση: πως, και ψυχικά και 

ηθικά, είναι νικητής ο ήρωάς του, ακόμη και αν ηττάται. Τη λέξη «ελευθερία» επίσης δεν θα τη συναντήσουμε συχνά 

στα τραγούδια. Θα τη συναντήσουμε σε άλλου είδους δημοτικά. Για παράδειγμα, αυτά που έφτιαχνε ο Τσοπανάκος, 

που ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής, Πελοποννήσιος, από την ∆ημητσάνα. Τσοπανάκος ήταν το ψευδώνυμό του, το 

παρατσούκλι του. Υπάρχει ένα πουλί που λέγεται «τσοπανάκος», που τραγουδάει γλυκά και τον είχαν ονομάσει και 

αυτόν Τσοπανάκο. Αυτός ήταν με τα παλικάρια του Νικηταρά στη διάρκεια της Επανάστασης. Είχε βγάλει μερικές 

τάξεις σχολείου, οπότε ήξερε και λίγα για τους αρχαίους Έλληνες· και αυτά τα λίγα που ήξερε, τα είχε βάλει στα 

τραγούδια του, τα οποία τα έλεγε στα παλικάρια στο βουνό. Τα παλικάρια τον προστάτευαν γιατί ήταν πολύ 

αδύνατος, ήταν σκυφτός, ήταν καμπούρης, η υγεία του ήταν πάντα πολύ τραυματισμένη. Τα τραγούδια του τα 

τραγουδάγανε ακόμα και αν δεν καταλαβαίνανε ποιος είναι ο Θεμιστοκλής. Ο Τσοπανάκος πέθανε το 1825, 

δηλαδή δεν την πρόλαβε την ελευθερία.

Νεογράφημα: Συνέβαλαν τα δημοτικά τραγούδια στον φιλελληνισμό;

Παντελής Μπουκάλας: Συνέβαλαν πολύ! Θα πω το εξής σημαντικό: Η πρώτη έκδοση δημοτικών τραγουδιών έγινε 

έξω από την Ελλάδα το 1824-1825, όταν ο νεοελληνιστής Κλωντ Φωριέλ (Claude Fauriel) εξέδωσε στο Παρίσι τα 

τραγούδια που είχε συγκεντρώσει μέχρι τότε. Αρκετά από αυτά του τα είχε δώσει ο Αδαμάντιος Κοραής και τον 

ευχαριστεί στον πρόλογό του. Ήταν τότε ο Κοραής γιατρός στο Παρίσι, (λόγιος, διαφωτιστής, «∆άσκαλος του 

Γένους», όπως λέμε), ο οποίος –παρόλο που δεν αγαπούσε τα δημοτικά τραγούδια– τα συγκέντρωνε. Συγκεκριμένα, 

τα συγκέντρωναν φίλοι του και αυτός τα προωθούσε. Για αυτό αρκετά από αυτά ο Κοραής τα είχε δώσει στον 

Φωριέλ. Η έκδοση αυτή έγινε στο Παρίσι, σε μια εποχή που, εξαιτίας των εμφυλίων πολέμων των Ελλήνων, οι 

φιλέλληνες είχαν αρχίσει να αποστασιοποιούνται και να κάνουν αρνητικές σκέψεις για εμάς, για τους νεότερους 

Έλληνες. Χάρις και στα εκτενέστατα προλεγόμενα του Φωριέλ –ο οποίος, παρεμπιπτόντως, δεν ήρθε ποτέ στην 

Ελλάδα, δεν τα είχε συγκεντρώσει ο ίδιος με αυτοψία εδώ αυτά τα τραγούδια– είπε προς τους λογίους της Ευρώπης, 

και μάλιστα με επιθετικό τόνο: «∆είτε, αυτός ο λαός ξέρει να δημιουργεί τόσο σπουδαία ποίηση! Άρα για να 

δημιουργεί μια τόσο σπουδαία ποίηση, δεν είναι τόσο παρακατιανός, όσο εσείς νομίζετε». Μέχρι τότε οι 

περισσότεροι Ευρωπαίοι λόγιοι πίστευαν ότι οι Νεοέλληνες στέκονται πολύ πιο χαμηλά από τους προγόνους τους 

και είναι περίπου βάρβαροι. «Αν φτιάχνει αυτός ο λαός τέτοια ποίηση, αξίζει να τον βοηθήσετε να κατακτήσει την 

ελευθερία του όχι μόνο εν ονόματι των αρχαίων προγόνων του, αλλά και για τη δική του αξία, την τωρινή αξία!». Το 

είδαν αυτό πολλοί λόγιοι και τα τραγούδια μεταφράστηκαν αμέσως σε τέσσερεις-πέντε κρίσιμες ευρωπαϊκές 

γλώσσες. Στα Γερμανικά, ορισμένα κλέφτικα τα μετέφρασε ο Γκαίτε και άλλα ο Βίλχελμ Μύλλερ (ένας ενθουσιώδης 

φιλέλληνας, σπουδαίος ποιητής, Γερμανός που δυστυχώς πέθανε μικρός στην ηλικία των τριάντα περίπου). 

Μεταφράστηκαν επίσης στα Αγγλικά, στα Ιταλικά, στα Ρωσικά και αναζωπύρωσαν το φιλελληνικό κίνημα. Είδαμε, 

μετά την έκδοση των δημοτικών τραγουδιών, ότι οι όμιλοι των φιλελλήνων άρχισαν να δραστηριοποιούνται πάλι, 

να ξαναφτιάχνουν βάζα με ελληνικές παραστάσεις (για παράδειγμα, με μια νησιώτισσα πάνω), να γίνονται έρανοι. 

Οι ζωγράφοι κινητοποιούνται πάλι. Η γνώμη μου είναι ότι ήταν αρκετά σημαντική η έκδοση αυτή· μαζί με την Έξοδο 

του Μεσολογγίου, που πράγματι έπεισε τους Ευρωπαίους ότι ως λαός αξίζουμε την ελευθερία μας. Αυτά τα δύο 

γεγονότα λειτούργησαν καθοριστικά για την κατάκτηση της ελευθερίας μας και τη δημιουργία του νεοελληνικού 

κράτους. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η συμβολή της έκδοσης των δημοτικών τραγουδιών και την έχουν ήδη 

επισημάνει από παλιά. 

Νεογράφημα: Οι πρωταγωνιστές του 1821 συνέθεταν οι ίδιοι τα δημοτικά τραγούδια; Κατά πόσο ευσταθεί αυτό και 

πώς συνυπάρχει ο ρόλος του πολεμιστή με αυτόν του ποιητή;

Παντελής Μπουκάλας: Χάρις στον Βλαχογιάννη έχουν σωθεί τέσσερα-πέντε δημοτικά τραγούδια που είχε 

φτιάξει ο Μακρυγιάννης. Ξέρουμε επίσης ότι ο Κολοκοτρώνης είχε φτιάξει ένα, επειδή το χρειάστηκε σε μια 

συγκεκριμένη περίσταση, για να εμψυχώσει τα παλικάρια του. Προεπαναστατική περίοδος, ψηλά στα βουνά της 

Πελοποννήσου, Πάσχα, και περνάει το τουρκικό στράτευμα των δύο χιλιάδων στρατιωτών και σέρνει πολλούς 

αιχμαλώτους Έλληνες. Έχει διασωθεί η αφήγηση του ίδιου του Κολοκοτρώνη, ο οποίος παρότρυνε τα παλικάρια 

του πρώτα σε πεζό λόγο και έπειτα έφτιαξε και τραγούδι. Αυτό που έκανε ήταν να πάρει ένα παλαιότερο τραγούδι 

και να το προσαρμόσει στην περίσταση: «Καλά τρώμε και πίνουμε και σιγοτραγουδάμε δεν κάνουμε και ένα καλό 

για την ψυχή μας»; Πράγματι ήταν αποτελεσματική η ομιλία του και το τραγούδι του και σε αυτό συνέβαλε και το 

γεγονός ότι ήταν Πάσχα. Τέλος επιτέθηκαν στους Τούρκους, παρότι ήταν μόλις ογδόντα, και κατάφεραν να 

ελευθερώσουν τους αιχμαλώτους Έλληνες, με μόνο ένα θύμα από την πλευρά των Ελλήνων, συγκεκριμένα έναν 

ξάδελφο του Κολοκοτρώνη. Αυτό ήταν το μοναδικό που χρειάστηκε να φτιάξει ο Κολοκοτρώνης και πράγματι ήταν 

αποτελεσματικό. ∆εν είναι πολλοί οι καπεταναίοι που φτιάχνουν δημοτικά τραγούδια. Κάποιος ακόμα που 

γνωρίζουμε, είναι ο Θεοδωράκης Γρίβας και μάλιστα είναι και ο μόνος που ξέρουμε ότι το κατέγραψε κάποια 

στιγμή, όταν πια ελευθερωθήκαμε. Έτσι πήγε και το έδωσε σε έναν γερμανό καθηγητή στο πανεπιστήμιο Αθηνών, 

γύρω στο 1840-1850, που με τη σειρά του το έδωσε στο γαμπρό του, τον Πάσοβ, ο οποίος το εξέδωσε το 

1860. Ήταν μια αρκετά μεγάλη ανθολογία, γιατί συνάθροισε όλα τα προηγούμενα τραγούδια μαζί με αυτά που 

του έδωσε ο πεθερός του. Με αυτή την έκδοση του Πάσοβ άρχισαν οι έλληνες λόγιοι να σκέφτονται λίγο πιο 

σοβαρά τι σημαίνει δημοτικό τραγούδι.

Νεογράφημα: Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι υπάρχουν τόσο λίγα επίθετα στα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Γενικά η γλώσσα των δημοτικών τραγουδιών είναι η απλούστερη δυνατή. Είναι επινοητική. 

Επινοεί λέξεις, ρήματα, επίθετα, όταν τα χρειάζεται, κυρίως στα μοιρολόγια και στα ερωτικά. Η οικονομία και η 

λιτότητα είναι το κύριο γνώρισμά της. Το ότι κάνει πολύ μικρή χρήση των επιθέτων έχει παρατηρηθεί από έναν 

από τους σπουδαιότερους μελετητές του δημοτικού τραγουδιού, τον Γιάννη Αποστολάκη. Ήταν λόγιος του 

Μεσοπολέμου και ξάδελφος του Νικολάου Πολίτη.

Αλέξης Αλεξίου: Ήταν και καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ένας από τους ιδρυτές του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το1926.

Παντελής Μπουκάλας: Έλεγαν πως ήταν λίγο δύστροπος, εκτιμούσε μόνο την ποίηση του Σολωμού και τα 

δημοτικά τραγούδια· τίποτε άλλο! Ούτε τον Παλαμά τον θεωρούσε σοβαρό ποιητή, αξιόλογο, ούτε τον Καβάφη. 

Ήταν αρκετά της υπερβολής ως προς αυτό. Έχει παρατηρηθεί ότι τα δημοτικά τραγούδια οδηγούν την αφήγησή 

τους με όχημα το ρήμα. Στο ρήμα και το όνομα, σε αυτά τα δύο εστιάζουν· τα επιρρήματα και τα επίθετα 

πλεονάζουν. Ο λαϊκός τραγουδιστής κάνει πράξη αυτό που έλεγε ο Εμπειρίκος σε ένα ποίημά του, για τα επίθετα: 

«θετά παιδιά της μορφώσεως και του διακοσμημένου ψεύδους»· δηλαδή στολίδια της ψευτιάς. Πράγματι, όταν 

μας ζητάνε στις εκθέσεις να προσθέσουμε πολλά φιλολογικά στοιχεία και αρχίζουμε και βάζουμε πολλά επίθετα 

για να μεγαλώσει η έκθεση, τότε αρχίζουμε και ψευτίζουμε.

Νεογράφημα: Πώς συνεχίζεται το ιστορικό δημοτικό τραγούδι μετά την Επανάσταση; 

Παντελής Μπουκάλας: Με την Επανάσταση δεν ελευθερώθηκε όλη η πατρίδα· το ξέρουμε. Μείνανε πολλά 

τμήματά της υπό τον τουρκικό ζυγό. Σε κάποια από τα μέρη αυτά, σχεδόν σε όλα τα μέρη αυτά, το δημοτικό 

τραγούδι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνεχίστηκε. Βλέπουμε στην Ήπειρο το παράπονο του δημοτικού 

τραγουδιού, που η Ήπειρος δεν συμπεριελήφθη στην ελεύθερη Ελλάδα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις στην Κρήτη 

που συνεχίζεται η παραγωγή δημοτικών τραγουδιών. Είναι τα λεγόμενα «ηρωικά άσματα», τα οποία ιστορούν τις 

αλλεπάλληλες επαναστάσεις, εξεγέρσεις του κρητικού πληθυσμού εναντίον των κατακτητών τους. Σιγά σιγά στην 

Κρήτη αρχίζει να εμφανίζεται ο επώνυμος τραγουδιστής. Τα κρητικά τραγούδια –που λέγονται και «ρίμες»– είναι 

εκτενέστατα, δεν είναι σύντομα, όπως είναι τα περισσότερα κλέφτικα. Άρα, εκεί αρχίζουμε να υποθέτουμε πως 

υπάρχει κάποιος προσωπικός τραγουδιστής, ποιητής, δημιουργός, στιχουργός, όπως και τον πούμε, ο οποίος 

χρησιμοποιεί πια και χαρτί, δηλαδή γράφει κιόλας. Γιατί δεν είναι εύκολο να φτιάξεις τριακόσιους στίχους χωρίς 

χαρτί, σε μία εποχή που ο προφορικός πολιτισμός αρχίζει πια να υποχωρεί. Και στον εικοστό αιώνα υπάρχουν 

δημοτικά. Καταρχάς τα λεγόμενα «ληστρικά» τραγούδια, που εξυμνούσαν παλικαριές των ληστών. Οι ληστές τι ήταν; 

Κάποιοι από τους προηγούμενους αρματολούς και τους κλέφτες, τους πολεμιστές του ‘21, που δεν βρήκαν τρόπο 

να βιοποριστούν (ίσως διότι δεν τους έδωσαν τους αγρούς που τους είχαν υποσχεθεί, για να τους καλλιεργήσουν). 

Θα έχετε ακούσει του Νταβέλη ή την Μαρία την Πενταγιώτισσα. Το «και στης Μαρίας την ποδιά σφάζονται 

παλικάρια» είναι ληστρικό τραγούδι. Η Μαρία Πενταγιώτισσα ήταν η πρώτη Ελληνίδα που τόλμησε να μπει στην 

Εκκλησία χωρίς μαντίλα. Καταλαβαίνετε πώς την αντιμετωπίσανε στη γενιά της…

Νεογράφημα: Στις ισλαμικές χώρες δεν έχει γίνει ακόμα αυτό.

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν έχει γίνει ακόμα, ναι, γιατί ο Ισλαμισμός έχει πέντε αιώνες καθυστέρηση από τον 

Χριστιανισμό.

Νεογράφημα: Και στις σλαβικές…

Παντελής Μπουκάλας: Και στις σλαβικές, ναι. Και στα χωριά μας επίσης. Τα ληστρικά τραγούδια, λοιπόν, 

βασίστηκαν στα παλαιότερα κλέφτικα και προσάρμοσαν τα ονόματα, τις πράξεις, τα επεισόδια, τον ήρωα. 

Φτιάχτηκαν, επίσης, κάποια για τον θάνατο του Παύλου Μελά. Φτιάχτηκαν κάποια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 

και, κυρίως, με τη Μικρασιατική Καταστροφή, που ήταν κυρίως μοιρολόγια Μανιάτικα. Την εποχή που όλος ο 

υπόλοιπος λαός πίστευε στον Βενιζέλο σαν θεό, οι Μανιάτισσες κλαίγαν τα παλικάρια τους και καταριόταν τον 

Βενιζέλο, γιατί χάναν τα παιδιά τους στον πόλεμο. Το αίσθημα της μάνας δεν λογοκρίνεται εύκολα. Στη διάρκεια 

της γερμανικής Κατοχής, έχουμε μία αναζωπύρωση του δημοτικού τραγουδιού στα βουνά. Ο βίος των εξεγερμένων 

εναντίον των Γερμανών έχει την παραλληλία του με τον βίο των κλεφτών και, εκτός από τα καινούργια τραγούδια 

που φτιάχνονται, ξανατραγουδιούνται τα παλιά κλέφτικα. Φτιάχτηκαν, επίσης, τραγούδια της Κατοχής, που έχουν 

καταγραφεί και έχουν εκδοθεί. Όπως φτιάχτηκαν τραγούδια σατιρικά για το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της 

Κατοχής –το πρώτο ήταν η έλλειψη της ελευθερίας– την πείνα, δηλαδή, που σε πολλά σημεία έφτασε σε επίπεδα 

πείνας του πολιορκημένου Μεσολογγίου. Υπάρχουν, λοιπόν, χαριτωμένα, σατιρικά δημοτικά, που φτιάχτηκαν στη 

Νάξο, στην Κάρπαθο, γενικά στα νησιά του Αιγαίου, που περάσαν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και ανακούφιζαν 

τον πόνο τους και τον καημό τους με σατιρικούς στίχους για την πείνα. Έχουν εκδοθεί ένα-δύο βιβλία, που 

περιέχουν τα τραγούδια των επόμενων από την Επανάσταση του ’21 εθνικών αγώνων. Είχαν εκδοθεί και τα 

δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες στα βουνά της Αλβανίας. 

Εδώ κάτι ακόμα να προσθέσω, που είναι εξαιρετικό και είναι και σπανιότατο: δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες 

πολεμιστές του ‘40 φτιάχθηκαν και από τους Αλβανούς, στην αλβανική γλώσσα και όχι σε δεκαπεντασύλλαβο, 

γιατί τα δημοτικά των Αλβανών και άλλων Βαλκανικών χωρών είναι οκτασύλλαβα και όχι δεκαπεντασύλλαβα. Οι 

Αλβανοί είχαν ξαναφτιάξει δημοτικά για να τιμήσουν τον αγώνα των Ελλήνων, πάλι στη δική τους γλώσσα, το 
1821. Υπάρχουν τραγούδια για το Μεσολόγγι, για τον Μπότσαρη, για τον Κανάρη, για την καταστροφή της Χίου. 

Είναι σπάνιο ένας λαός να τραγουδάει στη δική του γλώσσα, τα τραγούδια του διπλανού του, με τον οποίο μάλιστα 

δεν έχει ιδιαίτερα φιλική σχέση…

Νεογράφημα: Πώς νιώθετε τη σχέση του σημερινού Έλληνα με το δημοτικό τραγούδι; Εκτιμά και αντιλαμβάνεται 

την αξία του; 

Παντελής Μπουκάλας: Κάποιο κομμάτι του κόσμου την αντιλαμβάνεται, γιατί την έχει ζήσει· γιατί δεν μπορεί να 

νιώσει το πανηγύρι του και τον γάμο του, χωρίς να χορέψει δημοτικά τραγούδια. Μπορεί να αρχίσει με ζεϊμπέκικα, 

αλλά θα καταλήξει με δημοτικά. Ένα άλλο κομμάτι, οι νεότερες γενιές, προφανώς και βρίσκονται μακριά. Υπήρξε 

και ένα κακό που συνέβη εις βάρος των δημοτικών τραγουδιών: Η παρεμβολή της Χούντας, η οποία μαγάρισε το 

δημοτικό τραγούδι με κάποια ψευτοτράγουδα που έφτιαξε τότε, που υμνούσαν τους συνταγματάρχες. Και έτσι 

πολύς κόσμος, πάρα πολύς, ένιωσε μία αποστροφή προς το δημοτικό· την ίδια αποστροφή που ένιωσε και προς 

τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, επειδή και αυτός υπέστη καπήλευση από την Χούντα. Εκείνο που έχω δει γυρνώντας 

σε πολλά μέρη της Ελλάδας, εξαιτίας των βιβλίων που έχω βγάλει για το δημοτικό, είναι ότι υπάρχουν νέες γενιές 

που έχουν μάθει τα μουσικά όργανα στα μουσικά γυμνάσια και τα λύκεια και τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρουν 

να τραγουδάνε πια και να παίζουν όλο και πιο δύσκολα όργανα, όλο και πιο απωθημένα μέχρι και ασκομαντούρα!

Νεογράφημα: Πως το είπατε;

Παντελής Μπουκάλας: «Ασκομαντούρα», είναι χιώτικη, νησιώτικη λέξη. Βλέπω, λοιπόν τις νέες γενιές, τα νέα 

συγκροτήματα, τις νέες μουσικές παρέες, που βγάζουν δίσκους τραγουδώντας δημοτικά. Λίγο πειραγμένα, 

βεβαίως, μα δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Υπάρχουν οι Thrax Punks, που παίζουν θρακιώτικα, οι Villagers που 

παίζουν ηπειρώτικα, οι Χαΐνηδες που τραγουδάν κρητικά. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και εμφανίζονται όλο και 

νεότεροι. ∆εν ντρέπονται, έχει αποενοχοποιηθεί η σχέση με το δημοτικό τραγούδι, δεν θεωρείται κάτι το... 

«βλάχικο», όπως λέγανε, το απολίτιστο ή το μισοπολιτισμένο. Πρέπει να τα αγαπάμε χωρίς να τα υποτιμάμε.

Νεογράφημα: Πότε και πώς ξεκινήσατε την ενασχόληση σας με τα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Όταν γεννήθηκα! Το πρώτο μου γραπτό, όμως, για τα δημοτικά τραγούδια είναι του 

1992, δηλαδή πριν από τριάντα χρόνια. Όταν πάντως ξεκίνησα να γράφω αυτήν τη σειρά για το δημοτικό 

τραγούδι, δεν ήμουν καθόλου έτοιμος… ∆εν υποψιαζόμουνα ότι, όταν τελειώσει, θα είναι δέκα τόμοι τουλάχιστον. 

Κάθε φορά που το λέω τρομάζω, γιατί είναι ένας τεράστιος κόπος αλλά και μία τεράστια απόλαυση! Οπότε, όσο 

ζω, το συνεχίζω. Έχει τριάντα χρόνια τουλάχιστον αυτή η γραπτή σχέση, γιατί στο προφορικό επίπεδο υπήρχε 

σχέση και από πριν· έγινε γραπτή εδώ και τριάντα χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα έγραφα σε εφημερίδες και 

περιοδικά ή μιλούσα σε συνέδρια για το δημοτικό τραγούδι. Κάποια στιγμή αποφάσισα να τα βάλω κάτω. Ξεκίνησα 

για έναν-δύο τόμους και αυγατίσαμε στη διαδρομή. Φέτος θα βγει ένα δίτομο, μάλλον, έργο μου για τα δημοτικά 

τραγούδια, η διδακτορική μου διατριβή.

Νεογράφημα: Σε ποιο πανεπιστήμιο την κάνατε;

Παντελής Μπουκάλας: Στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Νεογράφημα: Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο δημοτικό τραγούδι;

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν μπορώ να πω ένα, θα πω δύο: «Το μοιρολόι της Τούρκισας», που ανέφερα και 

προηγουμένως, και το «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα», για τη δική του ασύλληπτη δύναμη· θα το έχετε ακούσει 

τραγουδημένο. Επειδή δεν είχε σωθεί η μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού, έχει τραγουδηθεί με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους· όλοι καλοί είναι! 

Νεογράφημα: Είστε ποιητής, ερευνητής, δημοσιογράφος, μεταφραστής. Αν, όμως, έπρεπε έναν μόνο τίτλο να 

βάλετε δίπλα στο όνομα σας ποια από όλες αυτές τις ιδιότητες θα επιλέγατε; 

Παντελής Μπουκάλας: Γραφιάς, που τα πιάνει όλα. Ή... αποτυχημένος οδοντίατρος! 

Νεογράφημα: Γιατί επιλέξατε την Οδοντιατρική; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν τη διάλεξα, με διάλεξε. Είχα περάσει στην Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης, αλλά 

κατέβηκα στην Αθήνα. Ήταν δύσκολο να μείνω και οικονομικά και ερωτικά.

Νεογράφημα: Τι σας οδήγησε στη γραφή; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν ξέρω. Στην τρίτη γυμνασίου έγραφα στιχάκια Μ’ άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω. Η 

γραφή ξεκινά από το διάβασμα. Εάν δεν διαβάσεις, δεν θα σου ‘ρθει η γραφή· εκτός και αν συναντήσεις τις 

Μούσες, όπως ο Ησίοδος στα βουνά, τότε που η Μούσα ήταν αγροδίαιτος. Ο Ησίοδος συνάντησε τις Μούσες 

βοσκώντας τα πρόβατα του στον Ελικώνα, ο Αισχύλος συνάντησε τον ∆ιόνυσο σε ένα αμπέλι έξω από την Αθηνά, 

αλλά αυτά, δυστυχώς, σταματήσανε!

 Αλέξης Αλεξίου: Λέω στα παιδιά πως όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, θέλουν και να παίξουν· πως όσοι αγαπούν 

το μπάσκετ και βλέπουν μια πορτοκαλί μπάλα, θέλουν να την πάρουν και να τη σουτάρουν στο καλάθι. Έτσι και 

όσοι αγαπούν το διάβασμα, θέλουν κάποια στιγμή να γράψουν κιόλας κάτι. 

Παντελής Μπουκάλας: Κι εγώ αγαπούσα το ποδόσφαιρο, αλλά τραυματίστηκα νωρίς και δεν μπόρεσα να 

συνεχίσω… Ξέρουμε πως πολλοί ποιητές γράφουν την ώρα που διαβάζουν ή λίγο μετά. Ο κατεξοχήν ποιητής που 

ξέρουμε ότι έγραφε καθώς διάβαζε, ήταν ο Καβάφης. Στον «Καισαρίωνα» βλέπουμε πως δημιουργεί τα ποιήματά 

του, συχνά ξεσκονίζοντας τον Πλούταρχο. Συμβαίνει και με άλλους ποιητές: Όταν βλέπεις τη σύλληψη ενός 

βαθύτατου νοήματος με πέντε λέξεις ή μιας όμορφης ιδέας, μπαίνεις στον πειρασμό, γίνεσαι μιμητής και καμία 

φορά γράφεις και καλό ποίημα. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουκάλα!

Παντελής Μπουκάλας: Εγώ σας ευχαριστώ! Έχω μεγάλη χαρά, κάθε φορά που μιλώ με παιδιά σε σχολεία.

Ο Κύριλλος γεννήθηκε το 1534 στην περιοχή της Ακροπόλεως στη Θεσσαλονίκη, 
όπου και μεγάλωσε. Σε ηλικία 11 χρόνων έμεινε ορφανός από πατέρα και την 
κηδεμονία του ανέλαβαν οι δύο θείοι του, εκ των οποίων ο ένας ήταν χριστιανός και 
ο άλλος μωαμεθανός. Ο μωαμεθανός θείος του τον έστειλε σε έναν βυρσοδέψη για 
να μάθει να ασκεί το επάγγελμα, ενώ ο χριστιανός θείος του φρόντισε και τον 
έστειλε στα 14 χρόνια του στη Μονή Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους, όπου και εκάρη 
μοναχός. Όταν, σε ηλικία 22 χρόνων, επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και κατέβαινε 
από την Ακρόπολη προς το λιμάνι, συνάντησε τον μωαμεθανό θείο του μαζί με τον 
βυρσοδέψη. Βλέποντάς τον με το μοναχικό ένδυμα ο θείος του, φώναξε και άλλους 
μωαμεθανούς για να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν στο δικαστήριο με την 
κατηγορία ότι αρνήθηκε τον Μωαμεθανισμό. Ο δικαστής προσπάθησε μάταια, πότε με 
απειλές και πότε με υποσχέσεις, να τον μεταπείσει. Έτσι ο Κύριλλος οδηγήθηκε στη 
φυλακή. Όταν την επόμενη μέρα οδηγήθηκε ξανά στο δικαστήριο και επέμεινε 
σταθερά στην πίστη του, ο δικαστής έδωσε εντολή να εκτελεστεί διά πυράς. Ήταν 6 
Ιουλίου του 1556, όταν ο εικοσιδιάχρονος μοναχός Κύριλλος, αφού σύρθηκε από το 
εξαγριωμένο πλήθος στο παλαιό βυζαντινό ιπποδρόμιο της πόλης, κοντά στον 
σημερινό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, παραδόθηκε στις φλόγες.

ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ



Το μάθημα της Λογοτεχνίας στο τμήμα Β2 συνδέθηκε με την επέτειο των διακοσίων ετών από την έναρξη της 

ελληνικής Επανάστασης μέσω των ποιημάτων του Σολωμού και του Κάλβου, αλλά και μέσω των δημοτικών 

τραγουδιών. Μελετήσαμε το ύφος, την ποίηση, τον κόσμο τους και, για να ολοκληρώσουμε την προσέγγισή μας, 

καλέσαμε τον Παντελή Μπουκάλα σε μια διαδικτυακή συνέντευξη, που με ιδιαίτερη χαρά μάς έδωσε στις 14 

Απριλίου. Ο Παντελής Μπουκάλας, πέρα από αρθρογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή», βιβλιοκριτικός, 

μεταφραστής αρχαίων ελληνικών κειμένων, επιμελητής λογοτεχνικών εκδόσεων και σημαντικός ποιητής, είναι  

ενδελεχής ερευνητής και γνώστης των δημοτικών τραγουδιών. Έχει ήδη εκδώσει τρία πολυσέλιδα δοκίμια για 

το δημοτικό τραγούδι (Α΄  «Όταν το ρήμα γίνεται όνομα: Η “αγαπώ” και το σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των 

δημοτικών», Β΄ «Το αίμα της αγάπης: Ο πόθος και ο φόνος στη δημοτική ποίηση», Γ’ «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα: Το 

ταξίδι του φιλιού και ο έρωτας σαν υπερβολή») και αναμένονται πολλά ακόμη. 

Η συνέντευξη είναι η μεγαλύτερη σε έκταση που παραχωρήθηκε στο «Νεογράφημα», στα επτά χρόνια της 

κυκλοφορίας του, και επεκτάθηκε σε πολλά ακόμη θέματα, πέρα από τα δημοτικά τραγούδια του ’21. Κατά τη 

διάρκειά της γεννήθηκαν αυθόρμητες ερωτήσεις και δόθηκαν απρόσμενες απαντήσεις. Προσπαθήσαμε, 

απομαγνητοφωνώντας τη συνέντευξη, να μην της στερήσουμε την πολύτιμη προφορικότητά της. Μάθαμε από τη 

συνέντευξη και ταυτόχρονα την απολαύσαμε. Σας προσκαλούμε να την απολαύσετε κι εσείς!

Νεογράφημα: Καλησπέρα σας κύριε Μπουκάλα! Είμαστε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος 

της Λογοτεχνίας διδαχθήκαμε τα δημοτικά τραγούδια και τον κόσμο τους. Από το σχολικό βιβλίο μας είδαμε 

δύο δημοτικά με απόσταση περίπου χιλίων ετών το ένα από το άλλο: το ακριτικό «Ο θάνατος του ∆ιγενή» και το 

κλέφτικο «Του Βασίλη».

Παντελής Μπουκάλας: Να διακόψω, αν μου επιτρέπετε. Θυμάται κάποιο από τα παιδιά πώς τελειώνει το 

τραγούδι «Του Βασίλη» («Βασίλη κάτσε φρόνιμα να γίνεις νοικοκύρης» και αυτός λέει: «δεν θα κάτσω φρόνιμα 

να γίνω νοικοκύρης να γίνω σκλάβος των Τούρκων»); Μετά τι λέει;

Αθανασία Μπαλάση: Λέει: «… να γίνω σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και στο τέλος, τον 

καλωσορίζουν τα βουνά «καλώς το παλικάρι».

Παντελής Μπουκάλας: Μπράβο! Αυτό ήθελα να μάθω, γιατί έτσι είναι το αυθεντικό τραγούδι «να γίνω 

σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους» και εννοεί κοπέλι στους προκρίτους, δηλαδή στους Έλληνες, 

όμως το τραγούδι υπέστη πολύ νωρίς μια, ας την πούμε έτσι, «εθνικού τύπου» λογοκρισία. Το 1852 έγινε «να 

γίνω σκλάβος των Τούρκων» και πάλι «κοπέλι των Τούρκων». Αποσβέστηκαν, δηλαδή, οι πρόκριτοι, για να μην 

φαίνεται ότι ο κλέφτης είχε διπλό μέτωπο. Αυτή είναι μία μόνο από τις πολλές εκδοχές, δυστυχώς, που 

νόθευσαν τα τραγούδια μας. Κυρίως τα κλέφτικα είναι αυτά που υπέστησαν περισσότερο τις νοθεύσεις, γιατί 

είναι και τα πιο κρίσιμα.

Αλέξης Αλεξίου: Όταν ήμασταν εμείς στο Γυμνάσιο, νομίζαμε ότι το «Μαύρ’ είν’ η νύχτα στα βουνά» είναι 

γνήσιο κλέφτικο.

Παντελής Μπουκάλας: Όλες οι προηγούμενες γενιές, όπως και η δική μου, είχαμε μάθει ότι το «Μάνα σου 

λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω, / θα πάρω το τουφέκι μου να πα να γίνω κλέφτης» είναι αυθεντικό 

κλέφτικο. ∆εν είναι όμως αυθεντικό κλέφτικο. Ξέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός του. Είναι ο Παύλος Λάμπρος, 

ο πατέρας του Σπυρίδωνος Λάμπρου. Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν εξέδωσε ο Νικόλαος Πολίτης το 1914 τις 

«Εκλογές από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού», ο Καβάφης, που αγαπούσε ιδιαίτερα τα δημοτικά και είχε μια 

από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες με συλλογές δημοτικών, είχε παρουσιάσει την έκδοση του Πολίτη σε 

εφημερίδα της Αλεξάνδρειας με θαυμασμό. Η παρουσίαση ομολογούσε την έκπληξή του: «Εγώ που πίστευα τόσα 

χρόνια ότι είναι ακραιφνώς δημοτικό και ωραίο ποίημα, μαθαίνω τώρα από τον Νικόλαο Πολίτη ότι είναι 

δημιούργημα ενός συγκεκριμένου λόγιου, είναι δημιούργημα γραφείου, δηλαδή». Παραμένει, πάντως, καλό 

τραγούδι, καλό ποίημα μάλλον. Έχουν περάσει από το 1914 τόσα χρόνια, πάνω από αιώνας, και ακόμα 

εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αυθεντικό δημοτικό. Ο Πολίτης έκανε την εξής 

παρατήρηση: Ο λαϊκός τραγουδιστής, ο λαός δηλαδή, δεν ξέρει το ρήμα «δουλεύω» με την έννοια είμαι 

υπόδουλος. Στο τραγούδι «Μάνα σου λέω δεν μπορώ στους Τούρκους να δουλεύω», το «δουλεύω» έχει τη 

σημασία «είμαι σκλάβος». Ο λαός το «δουλεύω» το ξέρει μόνο με τη σημασία «εργάζομαι». Άρα το τραγούδι δεν 

μπορεί να είναι λαϊκό. Έχει κι άλλα στοιχεία με τα οποία αποδείκνυε ότι δεν ήταν λαϊκό δημιούργημα. Γενικά η 

γλώσσα του λογίου από τη λαϊκή γλώσσα είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.

Νεογράφημα: Πόσο ιστορικά είναι τα δημοτικά τραγούδια; Ποια είναι η σχέση του δημοτικού τραγουδιού με την 

Ιστορία; Είναι μια αξιόπιστη πηγή ή δεν μπορούμε να βασιστούμε σ’ αυτήν; 

Παντελής Μπουκάλας: Να μιλήσουμε για όλο το εύρος των δημοτικών, δηλαδή για μια χιλιετία, ή να 

αναφερθούμε συγκεκριμένα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης;

Νεογράφημα: Πιο συγκεκριμένα στα τραγούδια της Επανάστασης.

Παντελής Μπουκάλας: Περισσότερο από το να είναι πληροφορητές τα τραγούδια για συγκεκριμένες μάχες, 

είναι πληροφορητές για τη νοοτροπία των προγόνων μας, για τα αισθήματά τους, για τα ήθη τους· δηλαδή, 

μάρτυρες νοοτροπίας περισσότερο. Είναι όμως και μάρτυρες για τη γλώσσα του λαού, είναι και μάρτυρες για τη 

στάση που είχαν απέναντι στο θρησκευτικό φαινόμενο ή στην Εκκλησία. Αυτό, για παράδειγμα, για το οποίο και 

σήμερα παραπονούνται οι ιερείς της εκκλησίας, να μην μιλάμε στην ώρα της Λειτουργίας, το έχουν πει τα δημοτικά 

τραγούδια εδώ και δύο, τρεις ή και περισσότερους αιώνες, γιατί η συμπεριφορά μας ήταν ακριβώς η ίδια. ∆ηλαδή, 

πολύ συχνά μετατρέπουμε τη χριστιανική εκκλησία σε εκκλησία του ∆ήμου. Νομίζω ότι έτσι κερδίζει και η 

Εκκλησία, κερδίζουμε κι εμείς.

Να μείνουμε στα τραγούδια της Επανάστασης. Το τραγούδι για τον θάνατο του ∆ιάκου, για παράδειγμα, 

δημιουργήθηκε δύο ή τρεις ή τέσσερεις το πολύ μήνες μετά το μαρτυρικό θάνατο του ∆ιάκου και διασώζει 

χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες τις ξέρουμε και από άλλες πηγές, προφορικές και γραπτές, από συμπολεμιστές 

του ∆ιάκου που κατάφεραν να διασωθούν. Ξέρουμε ότι αυτό που αναφέρει το τραγούδι (ότι, όταν του έγινε η 

πρόταση να γίνει Τούρκος και να σωθεί και ν’ αποκτήσει και αξιώματα, ο ∆ιάκος έστριψε το μουστάκι του) είναι 

μία πληροφορία περισσότερο λυρική παρά ιστορική. Και όμως την επιβεβαιώνουν γραπτές πηγές, γιατί την έχουμε 

και σε πολλά άλλα δημοτικά τραγούδια: Το στρίψιμο του μουστακιού είναι εκδήλωση λεβεντιάς, όταν είναι 

πολιορκημένος ο πολεμιστής. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι ο πατέρας του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο Ανδρίτσος, 

όταν βρέθηκε σε μία περίσταση πολιορκημένος σε μοναστήρι από τους Τούρκους και του είπαν να παραδοθεί, 

έστριψε το μουστάκι του. Ακόμη και ο αριθμός των 18.000 που λέει ότι ήταν ο στρατός των Τούρκων, ήταν 

πράγματι 18.000 ή περίπου 18.000. ∆εν απομακρύνεται από την ιστορική αλήθεια το δημοτικό τραγούδι της 

Επανάστασης, γιατί δημιουργείται πολύ κοντά στο γεγονός και διασώζει τις κρισιμότερες πτυχές, τα κρισιμότερα 

σημεία. Αυτά που θέλει να διασώσει το τραγούδι είναι πάντα η λεβεντιά, η καρτερία με την οποία αποδέχεται τον 

θάνατό του ο θνήσκων πολεμιστής ή ο θρήνος της μάνας του, όπως στην περίπτωση του Οδυσσέα Ανδρούτσου, 

που έχουμε έναν θάνατο που ατιμάζει τον Ανδρούτσο. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Ανδρούτσος αναγνωρίστηκε 

ως εθνικός ήρωας το 1862. Το τραγούδι έχει ηρωίδα τη μάνα του. Η μάνα του λέει ότι «σε έφαγε η Βουλή και 

οι καλαμαράδες». Η μάνα του παρουσιάζεται όπως την πλάθει ο λαός. Ο λαός παίρνει το μέρος του Ανδρούτσου. 

Ας πούμε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη, για να πάμε και αλλού. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές του τραγουδιού 

του τέλους του Καραϊσκάκη. Το πληρέστερο είναι το ηρωϊκό τραγούδι, και ταυτόχρονα μοιρολόϊ, που έφτιαξε ο 

Μακρυγιάννης γι’ αυτόν. Και είναι χαρακτηριστικό –για να γυρίσουμε και στην ερώτηση αν το τραγούδι έχει μέσα 

του ιστορική πληροφορία– ότι όσα λέει ο Μακρυγιάννης ως αυτόπτης μάρτυρας και συμπολεμιστής στην κρίσιμη 

στιγμή του Καραϊσκάκη, όσα λέει στα Απομνημονεύματά του, τα επαναλαμβάνει έμμετρα στο τραγούδι που 

έφτιαξε για τον θάνατο του Καραϊσκάκη. Για το πώς ξεκίνησε η μικρή αψιμαχία που ανάγκασε τον Καραϊσκάκη να 

σηκωθεί από το κρεβάτι. Κι όταν λέμε για κρεβάτι –ουσιαστικά, κατάχαμα θα ήταν– θα του είχαν απλώσει δύο ή 

τρία ρούχα για να ξαπλώσει· στον πόλεμο βρισκότανε… Όμως οι Τούρκοι τους περίμεναν και τους χτύπησαν. 

Ήρθαν ακόμη περισσότεροι Τούρκοι και η μικρή αψιμαχία έγινε μάχη. Αναγκάστηκε ο Καραϊσκάκης να σηκωθεί, 

να φωνάξει τον ιπποκόμο του να φέρει το άλογό του. Όλα αυτά τα περιγράφει, τα ιστορεί, ο Μακρυγιάννης στο 

τραγούδι του αυτό, ακριβώς όπως τα ιστορεί και στα Απομνημονεύματά του. Να στηριχτούμε μόνο στο τραγούδι 

για την επιστήμη της Ιστορίας, δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε και άλλες μαρτυρίες. Υπάρχει μία παραλλαγή του 

δημοτικού τραγουδιού (θεσσαλική παραλλαγή), που ρίχνει το φταίξιμο για τον σκοτωμό του Καραϊσκάκη στην 

ελληνική πλευρά –γιατί ακόμη δεν ξέρουμε ποιος σκότωσε τον Καραϊσκάκη. Η επίσημη ιστοριογραφία λέει ότι 

σκοτώθηκε από τους Τούρκους, όμως ήδη από εκείνη τη στιγμή έχουν σωθεί μαρτυρίες –πέρα από το τραγούδι 

που λέω– συμπολεμιστών του Καραϊσκάκη αλλά και του Κασομούλη κάποια λόγια, που αφήνουν το περιθώριο να 

σκεφτούμε ότι ο θάνατός του ίσως και να ήταν προϊόν παγίδας, σκευωρίας εις βάρος του. Σε λίγο καιρό 

κυκλοφορεί και ένα σχετικό βιβλίο μου για τον Καραϊσκάκη.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια θα ήταν ωφέλιμο να τροποποιηθούν με κάποιον τρόπο έτσι 

ώστε να είναι ευκολότερα προσεγγίσιμα στα παιδιά ή να εκμοντερνιστούν, ίσως, στον λόγο;

Παντελής Μπουκάλας: Όχι. Όσα τραγούδια επιζήσουν, θα επιζήσουν έτσι όπως είναι, έτσι όπως μας έχουν 

παραδοθεί. Τώρα, εμείς τα περισσότερα τραγούδια τα ξέρουμε γραπτά. ∆εν τα ξέρουμε τραγουδημένα και αυτό 

είναι ένα πρόβλημα, ότι για τα περισσότερα τραγούδια δεν έχει σωθεί η μουσική τους, γιατί κατέγραφαν τα λόγια 

μόνο. ∆εν κατέγραφαν τη μουσική, δεν ήξεραν να την καταγράψουν, δεν ήταν αυτό το αίτημα της εποχής. Το 

αίτημα της εποχής, έτσι όπως το έθεσε ο ίδιος ο ∆ιονύσιος Σολωμός στους γνώριμούς του (στους μαθητές του, 

στους αδερφούς Τυπάλδους, στον Λασκαράτο) ήταν το εξής: «Πηγαίνετε στον λαό και συγκεντρώστε ελληνικά 

τραγούδια πριν χαθούνε». Γιατί την είχε αυτή την αγωνία ο Σολωμός· έβλεπε ότι ο προφορικός πολιτισμός θα 

αρχίσει να χάνεται, να σβήνει. Είχε αρχίσει ήδη ο πολιτισμός της εγγραματοσύνης, δηλαδή, ο πολιτισμός του 

χαρτιού όχι της ακοής. Τη μουσική δεν μπορούσαν να την καταγράψουν. ∆εν ξέρανε τη σημειογραφία οι 

δάσκαλοι, οι λαογράφοι. Μπήκαμε στον 20ο αιώνα πια για να αρχίσει σε κάποια τραγούδια η καταγραφή τους, 

όταν είχαμε πλέον στη διάθεσή μας και τα μηχανικά μέσα.

Όχι, δεν χρειάζεται να τα εκμοντερνίσουμε, να τα “καθαρίσουμε” γλωσσικά, για παράδειγμα. Ο οποιοσδήποτε 

γλωσσικός καθαρισμός ήταν να γίνει, έγινε από την αρχή. Κάποιοι από τους συλλογείς δημοτικών τραγουδιών 

είχαν την άστοχη ιδέα να τα “καθαρίσουν” γλωσσικά. Να πετάξουν κάποιες τούρκικες ή αρβανίτικες λέξεις. Αυτή 

η νόθευση μάς δίνει λανθασμένες πληροφορίες για το πώς μιλούσαν οι πρόγονοί μας, για το ποιο ήταν το εύρος 

της γλώσσας τους, η ποικιλία της, η ικανότητά της να αντλεί ξένες λέξεις και να τις ιδιοποιείται. Κάθε γλώσσα που 

μπορεί να δανειστεί, είναι πολύ δυνατή γλώσσα. Η γλώσσα που δεν μπορεί να δανειστεί, είναι αδύναμη γλώσσα. 

Η ελληνική δανείζεται από την πρώτη στιγμή που υπήρξε, από την αρχαιότητα –και το παραδέχονταν και οι ίδιοι οι 

αρχαίοι. Ο Πλάτωνας έλεγε πως ό,τι δανειζόμαστε οι Έλληνες το κάνουμε καλύτερο. Μερικές φορές ναι, όχι 

πάντα.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι τα δημοτικά τραγούδια περιέχουν υψηλή ποίηση;

Παντελής Μπουκάλας: ∆ύσκολα θα λέγαμε ότι όλα τα δημοτικά τραγούδια είναι υψηλή ποίηση. Μην το 

παραβλέπουμε αυτό. Ακόμη και στο έργο του ίδιου ποιητή, του ίδιου μεγάλου ποιητή, θα βρούμε υποδεέστερα 

ποιήματα. Στη μεγάλη έκταση του Παλαμά, στη μεγάλη έκταση του Ρίτσου θα βρούμε και υποδεέστερα ποιήματα. 

Το αναγνωρίζουνε και οι ίδιοι οι ποιητές. Το ξέρουνε, αλλά χρειάζονται και τα υποδεέστερα για να προχωρήσουν 

παραπέρα. Η ποίηση υπάρχει και με τους λεγόμενους «ελάσσονες» ποιητές. ∆εν μπορεί να υπάρχει μόνο με τους 

μείζονες. Καμία γλώσσα δεν έφτιαξε μόνο μείζονες ποιητές και κανένας ποιητής δεν έφτιαξε μόνο μείζονα έργα. 

Βγάζουμε έξω μόνο τον Όμηρο, τον ∆άντη και τον Σαίξπηρ. Όλοι οι άλλοι έχουν και ατυχή ποιήματα ή στίχους 

ατυχείς. 

Αυτά τα δημοτικά τραγούδια που σώθηκαν, που ζούνε ακόμα –έστω μέσα από το χαρτί– πιστεύω ότι είναι και τα 

εντελέστερα, τα τελειότερα από τη λογοτεχνική σκοπιά, την ποιητική σκοπιά. Μην φοβόμαστε να αποκαλούμε τα 

δημοτικά τραγούδια «ποιήματα», γιατί περάσανε αρκετές γενιές που τα υποτιμούσαν, τα θεωρούσαν απλώς 

τραγούδια. Ως τραγούδια πλάστηκαν και μάλιστα με την τριπλή τους σημασία: δηλαδή, ήτανε λόγος, μέλος και 

χορός. Τα περισσότερα χορεύονταν. Αν εξαιρέσουμε τα μοιρολόγια και τα τραγούδια της ταύλας, όλα τα άλλα 

τραγούδια χορεύονταν και αυτό το επεσήμαναν οι περιηγητές ήδη από τους προεπαναστατικούς αιώνες: ότι οι 

Έλληνες φτιάχνουν τραγούδια για κάθε περίσταση και χορεύουν σε κάθε περίσταση. Και θλιμμένοι που ήταν 

–στην Τουρκοκρατία ζούσαν– εκμεταλλεύονταν κάθε περίσταση: μία γιορτή, έναν γάμο, μία βάπτιση, για να 

αναζητήσουν στο δημοτικό τραγούδι μία παρηγοριά. 

Ο λαϊκός τραγουδιστής είναι φιλοσοφημένος. Λέει ας πούμε: «Και τα τραγούδια λόγια είναι, ψάχνουν να 

βγάλουν το κακό, πάσχουν να βγάλουν το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει». Εδώ ο Καβάφης μας έχει πει: «Εις σε 

προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως, που κάπως ξέρεις από φάρμακα». Η παλαιότερη σχολή, η Σχολή του Θεόκριτου, 

του βουκολικού ποιητή, υποστηρίζει ότι η ποίηση είναι το απόλυτο φάρμακο. Όσο περνούν οι αιώνες, οι ποιητές 

γίνονται λιγότερο ενθουσιώδεις, λιγότερο σίγουροι για την αξία της ποίησης σαν γιατρικού. Αυτό που βλέπουμε 

από τον υψηλά στοχαστικό ποιητή, τον Καβάφη, ότι λίγο ξέρει η ποίηση και λίγο, και για λίγο, μπορεί να μας 

παρηγορήσει, ο λαϊκός ποιητής, με το ένστικτό του περισσότερο, το καταλαβαίνει: ότι το τραγούδι προσπαθεί, 

ψάχνει να βγάλει το κακό, μα το κακό δεν βγαίνει. Παρ΄ όλα αυτά συνεχίζει να τραγουδάει, γιατί δεν έχει άλλον 

τρόπο. Τραγουδάει και τον καημό του και βλέπουμε από τις πολλές κατηγορίες την δημοτικών τραγουδιών ότι δεν 

υπάρχει καμία πτυχή του κοινωνικού βίου ή του προσωπικού ή του εθνικού βίου, που να μην έχει καλύψει οι λαϊκός 

τραγουδιστής, «η λαϊκή μούσα» όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε.

Νεογράφημα: Τα δημοτικά τραγούδια έχουν αίσθηση της έννοιας της πατρίδας;

Παντελής Μπουκάλας: Της έννοιας της πατρίδας... Αυτή θα την αναζητήσουμε βεβαίως στα ακριτικά τραγούδια 

καταρχάς και ύστερα στα κλέφτικα και στα τραγούδια της Επανάστασης αλλά και στα τραγούδια που συνεχίστηκαν 

να γράφονται μετά την Επανάσταση. Τη λέξη «πατρίδα» δεν θα τη συναντήσουμε στα ακριτικά. Θα συναντήσουμε 

τον πόλεμο του Ακρίτα εναντίον των Σαρακηνών. Είναι οι προσωπικές παλικαριές περισσότερο. Ο ∆ιγενής όμως 

έχει ένα χαρακτηριστικό σπάνιο. Είναι γιος Σαρακινού, ο οποίος είναι ο εχθρός μας, και Βυζαντινής πριγκιποπούλας. 

Αυτό είναι ένα εξαιρετικό γνώρισμα, πώς ο λαϊκός τραγουδιστής αποφασίζει να πλάσει τον κατεξοχήν ήρωά του. 

Ο ∆ιγενής είναι σύνοψη. Συνοψίζει τον Αχιλλέα ή τον Λεωνίδα και τον Μέγα Αλέξανδρο· και όμως έχει 

γνωρίσματα διγενούς ήρωα. Είναι μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη του λαϊκού τραγουδιστή. Τα ακριτικά 

ξέρουμε ότι είναι τα πρώτα δημοτικά τραγούδια, τα οποία δεν ήταν του γούστου ούτε της Εκκλησίας στο Βυζάντιο 

ούτε της κρατικής εξουσίας. ∆εν τα άρεζαν για πολλούς λόγους. Ο ένας εκ των οποίων είναι ότι τα τραγουδούσαν 

οι ραψωδοί που γυρνούσαν από πόρτα σε πόρτα για να επιβιώσουν. Μιας μορφής επαιτεία ήτανε, αλλά επαιτεία με 

αξιοπρέπεια. ∆εν ήθελαν να πάρουνε ψωμί χωρίς να δώσουνε και εκείνοι κάτι. Αυτό που δίνανε ήτανε το τραγούδι 

τους. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά στην ύπαρξη δημοτικών τραγουδιών και στη χρήση τους, στην κοινωνική τους 

χρήση, από τον επίσκοπο Αρέθα, ο οποίος αναφέρεται σε Παφλαγόνες τραγουδιστές που γυρνάνε στους δρόμους 

–όχι ζητιανεύοντας, αλλά δίνοντας το τραγούδι τους– για να πάρουν έναν οβολό ή ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή η 

μορφή διάδοσης των τραγουδιών συνεχίστηκε μέχρι και τα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τον 

Κολοκοτρώνη, ο οποίος στα Απομνημονεύματά του («∆ιήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής») λέει ότι «τα 

τραγούδια τα φτιάχνουν οι στραβοί, οι τυφλοί δηλαδή, με τις λύρες». Η παράδοση των τυφλών ραψωδών ή των 

τυφλών αοιδών πάει στον Όμηρο, που και αυτός ήταν τυφλός. Ξέρουμε ότι τυφλοί αοιδοί και ραψωδοί υπήρχαν και 

στα χρόνια της Επανάστασης. Το ξέρουμε από τους περιηγητές και από ιστορικούς. Αλλά υπήρχαν και στις διπλανές 

μας χώρες· για παράδειγμα στην τωρινή Σερβία, που έχει μελετηθεί η δημοτική της ποίηση αρκετά πριν από τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νεογράφημα: Ποια είναι η θέση που παίρνουν τα δημοτικά τραγούδια σε διάφορες αστοχίες και λάθη των 

επαναστατημένων Ελλήνων; Υπάρχει αντικειμενικότητα στα τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Αναφέρθηκα ήδη στο δημοτικό που έχει θέμα του τη μάνα του Ανδρούτσου· που κατηγορεί 

τη Βουλή και τους καλαμαράδες (έτσι τους λέγαν τους πολιτικούς) που πήραν στο λαιμό τους τον γιο της και μάλιστα 

με εκτελεστικό όργανο το πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου, τον Γιάννη Γκούρα, ο οποίος σκοτώθηκε και αυτός στην 

πολιορκία της Ακρόπολης από ένα βόλι που τον χτύπησε στο κεφάλι. Μην περιμένουμε από τα τραγούδια να 

ασκήσουν κριτική την ώρα της επαναστατικής δράσης. Και όμως: έτσι όπως καταγράφουν τα αισθήματα της στιγμής 

(όχι ιδέες, αισθήματα συνθέτουν), μας δίνουν κάποια μαθήματα. Τα τραγούδια τα δημοτικά, αναγνωρίζουν την 

παλικαριά του αντιπάλου. ∆εν είναι μικρό γεγονός αυτό, είναι σπουδαίο γεγονός. Βλέπουν το λάθος στην 

περίπτωση του Ανδρούτσου, αφήνουν την πιθανότητα, τον υπαινιγμό ότι κάτι δεν πήγε καλά με τον θάνατο του 

Καραϊσκάκη. 

Ένα από τα συγκινητικότερα, για εμένα, τραγούδια είναι το «Μοιρολόι της Τούρκισσας», που πλάστηκε πολύ λίγο 

μετά την άλωση της Τριπολιτσάς για την οποία κάποια στιγμή, σε κάποια γενιά, θα αποφασίσουμε να τη δούμε λίγο 

ειλικρινέστερα και να πούμε ότι η σφαγή που υπήρξε, ήταν λίγο μεγαλύτερη από αυτήν που είναι ανεκτή. ∆εν ξέρω 

σε ποια τάξη του γυμνασίου ή του λυκείου θα το κάνετε, η Επανάσταση μετά την άλωση της Τριπολιτσάς βρέθηκε σε 

εξαιρετικά δύσκολη θέση διεθνώς –στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, όπως λέμε σήμερα– γιατί είπαν οι Ευρωπαίοι ότι 

αυτοί (εμείς, δηλαδή, οι Έλληνες) είναι κατσαπλιάδες που σφάζουν. Και αναγκάστηκε η τότε Κυβέρνηση να 

δημοσιεύσει σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού, κυρίως του Λονδίνου, μια τεράστια, ολοσέλιδη ας πούμε, επί 

πληρωμή καταχώρηση, όπου εξηγούσαμε ως ελληνική Επανάσταση ότι έπειτα από τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς 

υπήρχε μια συσσωρευμένη οργή, ένας άγριος θυμός, ο οποίος ήτανε των αδυνάτων αδύνατο να συγκρατηθεί. 

Ξέρουμε ότι μέσα στην Τρίπολη ο Κολοκοτρώνης και άλλα παλικάρια του προσπάθησαν να συγκρατήσουν την 

ανελέητη σφαγή, γιατί, εκτός όλων των άλλων, ο Κολοκοτρώνης είχε κλείσει συμφωνίες μπέσας με Αρβανίτες  και  

Εβραίους που ζούσαν μέσα στην Τρίπολη. «Μπέσα» σημαίνει προσωπική δέσμευση, που ήταν αυστηρότερη από δέκα 

χιλιάδες γραμμένα κείμενα. Η λέξη «μπέσα» είναι αρβανίτικη, αλλά επικράτησε και στα ελληνικά· είναι απολύτως 

ελληνική πια. Έκανε τις προσπάθειες αυτές στο όνομα της προσωπικής του λεβεντιάς ο Κολοκοτρώνης, καθώς είχε 

εξαιρετικές σχέσεις με Αρβανίτες, είχε συμπολεμήσει με Αρβανίτες, με αυτούς που λέμε «Τουρκαλβανούς», όχι 

τους χριστιανούς Αρβανίτες. 

∆εν είχαν εξισλαμιστεί όλοι οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί που έμειναν χριστιανοί, και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι, 

ήταν αυτοί που συμπολέμησαν με τους Έλληνες, γιατί έτσι κατανοούσαν την Επανάσταση: οι χριστιανοί εναντίον των 

μουσουλμάνων. Επί τέσσερεις αιώνες ή πέντε ή πεντέμισι ο χωρισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν γινόταν 

με βάση τα έθνη (από εδώ οι Τούρκοι, από κει οι Βούλγαροι, οι Έλληνες, οι Αλβανοί)· γινότανε με βάση τη θρησκεία 

(από δω οι μουσουλμάνοι –που δεν είναι μόνο Τούρκοι, μπορεί να είναι και Άραβες μπορεί να είναι και Σαρακηνοί 

μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο– και από κείνη την πλευρά οι χριστιανοί, που οι περισσότεροι στα Βαλκάνια είναι 

χριστιανοί ορθόδοξοι). 

Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, που έλεγα πριν («Της Τούρκισσας») είναι το μοιρολόι της μάνας· το φτιάχνει η Ελληνίδα 

ή ο Έλληνας. Είναι πιθανότερο να το φτιάχνει Ελληνίδα, γιατί η συμμετοχή των Ελληνίδων στη δημιουργία των 

δημοτικών τραγουδιών είναι, περίπου αποδεδειγμένα, πάνω από πενήντα τοις εκατό. Ο Κυριακίδης, που είναι και από 

τα βόρεια μέρη, έλεγε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα ότι «το δημοτικό είναι το βασίλειο της γυναίκας», γιατί η 

γυναίκα θα μοιρολογήσει, η γυναίκα θα νανουρίσει το μωρό, η γυναίκα θα αποχαιρετήσει αυτόν (τον άντρα της) που 

φεύγει για την ξενιτιά. Άρα λοιπόν η γυναίκα έχει τεράστια συμμετοχή στο τραγούδι. Στο συγκεκριμένο, η Ελληνίδα 

δίνει τη φωνή της και το κλάμα της στην Τούρκισσα μάνα, για να μοιρολογήσει τον γιο της που σκοτώνεται. Πρέπει 

να πω εδώ το εξής. Η Ελληνίδα μάνα εκείνης της εποχής (και όποιος Έλληνας ή Ελληνίδα του 19ου αιώνα, όταν 

φτιάχνονταν τα τραγούδια) δεν μπορούσε, φυσικά, να έχει διαβάσει τους «Πέρσες» του Αισχύλου ούτε τις 

«Τρωάδες» του Ευριπίδη ή την «Εκάβη», για να πάρει ένα παράδειγμα ότι τον ξένο πόνο τον συμμεριζόμαστε. Ναι, 

είμαστε οι νικητές, αλλά δεν αλαζονευόμαστε. Σεβόμαστε και τον ξένο πόνο, ας είναι και ο πόνος του εθνικού μας 

αντιπάλου (του Πέρση στην αρχαιότητα, του Τούρκου στους νεότερους αιώνες). Τον πόνο τον συμμεριζόμαστε, ιδίως 

όταν είναι ο πόνος της μάνας για το παιδί της. Το τραγούδι αυτό δείχνει τη μάνα να έχει τα ίδια αισθήματα για το 

παιδί της, την ίδια συμπόνια με την Ελληνίδα, όχι επειδή μιμείται την αρχαιότητα, αλλά επειδή εξ αρχής νιώθει έτσι 

–και αυτό για εμένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. 

Στο δημοτικό τραγούδι «Του ∆ιάκου» –παρότι η Αλαμάνα είναι στο σημείο περίπου όπου βρίσκονταν οι 

Θερμοπύλες και παρότι ο ∆ιάκος πολεμάει και πεθαίνει, έχοντας να αντιμετωπίσει έναν τεράστιο στρατό, όπως ο 

Λεωνίδας– δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε στις Θερμοπύλες ούτε στον Λεωνίδα. Ο συσχετισμός του ∆ιάκου με 

τον Λεωνίδα και της Αλαμάνας με τις Θερμοπύλες αρχίζει να γίνεται από τους ιστορικούς. Πρώτος είναι ο 

Σπυρίδων Τρικούπης, που κάνει αυτή τη συσχέτιση και η οποία σταδιακά επιβάλλεται. Την παίρνει από εκείνον ο 

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης στο ποιητικό δράμα «Θανάσης ∆ιάκος» και την απαθανατίζει.

Νεογράφημα: Αναφέρατε ότι το δημοτικό τραγούδι μάς διδάσκει. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν αφήνει κάποιο 

ηθικό δίδαγμα.

Παντελής Μπουκάλας: Αν κατάλαβα καλά, ρωτάτε αν στα δημοτικά τραγούδια υπάρχει ηθικό δίδαγμα στο τέλος. 

Το ηθικό δίδαγμα συνήθως το βάζουμε στο τέλος της έκθεσης. Τουλάχιστον στις δικές μου δεκαετίες έτσι μας 

έλεγαν. Όχι, το δημοτικό τραγούδι δεν επιδιώκει να διδάξει. ∆εν θέλει να πει «θα κάνεις ετούτο, θα πεθάνεις για 

την πατρίδα κ.τ.ό.». Εξυμνώντας τον ήρωα, εξυμνώντας τον πολεμιστή, σου δείχνει τον δρόμο από μόνο του· δεν σου 

λέει τι να κάνεις, δεν είναι οδηγός ζωής. Είναι υμνητής ζωής, υμνητής καρτερίας, υμνητής λεβεντιάς ή επικριτής της 

δειλίας, χωρίς να σου λέει τι θα κάνεις. ∆εν σου λέει το δημοτικό τραγούδια, για παράδειγμα, «εάν θα αγαπήσεις 

ή δεν θα αγαπήσεις Φράγκο, Εβραίο, Βούλγαρο ή Βουλγαροπούλα ή Τουρκοπούλα». Ιστορεί με τα λόγια του, με τη 

μουσική του· ιστορεί όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν στον βίο, όπως εκτυλίχτηκαν μέσα σε πέντε αιώνες. Η 

πλειονότητα των τραγουδιών δείχνει ηρωίδες που αρνούνται τον γάμο αυτής της εκδοχής, τον διεθνικό, αλλά 

υπάρχουν και τραγούδια που μας δείχνουν καθαρά τον έρωτα για έναν αλλοεθνή ή αλλόθρησκο και δεν τον 

καταδικάζουν. ∆εν έχουν αυτή τη λογική του κατηχητή ή του δασκάλου, που θέλουν να σου πουν τι θα κάνεις στη ζωή

· δεν το κάνουν αυτό. Ο ακροατής τους αποσπά το νόημα ή το ηθικό δίδαγμα μόνος του, αν έχει την όρεξη. ∆εν δίνει 

μασημένη τροφή το δημοτικό τραγούδι. 

Νεογράφημα: Πώς παρουσιάζουν τα δημοτικά τραγούδια τους Τούρκους;

Παντελής Μπουκάλας: Το είπα και πριν. ∆εν παραλείπουν να τιμήσουν τη λεβεντιά τους, όταν υπάρχει λεβεντιά, 

όπως δεν παραλείπουν να δείξουν λεπτομερώς τη βαρβαρότητα ή την πονηρία ή την προδοσία, όπου υπάρχει. Την 

προδοσία την απαθανατίζουν, ειδικά στα κλέφτικα, όταν ο προδότης του καπετάνιου είναι κάποιος κουμπάρος του, 

ομοεθνής και ομόθρησκος. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Το τραγούδι δεν θέλει να λογοκρίνει τίποτα από 

αυτά που βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του ο τραγουδιστής. Αυτά που επιλέγει να τραγουδήσει ο 

ανώνυμος τραγουδιστής είναι η λεβεντιά και ο μαρτυρικός θάνατος. Η λεβεντιά την ώρα της μάχης. ∆εν τον 

ενδιαφέρει τόσο να δείξει τον εχθρό, όσο να δείξει τον δικό του ήρωα μέσα από τη σύγκρουση: πως, και ψυχικά και 

ηθικά, είναι νικητής ο ήρωάς του, ακόμη και αν ηττάται. Τη λέξη «ελευθερία» επίσης δεν θα τη συναντήσουμε συχνά 

στα τραγούδια. Θα τη συναντήσουμε σε άλλου είδους δημοτικά. Για παράδειγμα, αυτά που έφτιαχνε ο Τσοπανάκος, 

που ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής, Πελοποννήσιος, από την ∆ημητσάνα. Τσοπανάκος ήταν το ψευδώνυμό του, το 

παρατσούκλι του. Υπάρχει ένα πουλί που λέγεται «τσοπανάκος», που τραγουδάει γλυκά και τον είχαν ονομάσει και 

αυτόν Τσοπανάκο. Αυτός ήταν με τα παλικάρια του Νικηταρά στη διάρκεια της Επανάστασης. Είχε βγάλει μερικές 

τάξεις σχολείου, οπότε ήξερε και λίγα για τους αρχαίους Έλληνες· και αυτά τα λίγα που ήξερε, τα είχε βάλει στα 

τραγούδια του, τα οποία τα έλεγε στα παλικάρια στο βουνό. Τα παλικάρια τον προστάτευαν γιατί ήταν πολύ 

αδύνατος, ήταν σκυφτός, ήταν καμπούρης, η υγεία του ήταν πάντα πολύ τραυματισμένη. Τα τραγούδια του τα 

τραγουδάγανε ακόμα και αν δεν καταλαβαίνανε ποιος είναι ο Θεμιστοκλής. Ο Τσοπανάκος πέθανε το 1825, 

δηλαδή δεν την πρόλαβε την ελευθερία.

Νεογράφημα: Συνέβαλαν τα δημοτικά τραγούδια στον φιλελληνισμό;

Παντελής Μπουκάλας: Συνέβαλαν πολύ! Θα πω το εξής σημαντικό: Η πρώτη έκδοση δημοτικών τραγουδιών έγινε 

έξω από την Ελλάδα το 1824-1825, όταν ο νεοελληνιστής Κλωντ Φωριέλ (Claude Fauriel) εξέδωσε στο Παρίσι τα 

τραγούδια που είχε συγκεντρώσει μέχρι τότε. Αρκετά από αυτά του τα είχε δώσει ο Αδαμάντιος Κοραής και τον 

ευχαριστεί στον πρόλογό του. Ήταν τότε ο Κοραής γιατρός στο Παρίσι, (λόγιος, διαφωτιστής, «∆άσκαλος του 

Γένους», όπως λέμε), ο οποίος –παρόλο που δεν αγαπούσε τα δημοτικά τραγούδια– τα συγκέντρωνε. Συγκεκριμένα, 

τα συγκέντρωναν φίλοι του και αυτός τα προωθούσε. Για αυτό αρκετά από αυτά ο Κοραής τα είχε δώσει στον 

Φωριέλ. Η έκδοση αυτή έγινε στο Παρίσι, σε μια εποχή που, εξαιτίας των εμφυλίων πολέμων των Ελλήνων, οι 

φιλέλληνες είχαν αρχίσει να αποστασιοποιούνται και να κάνουν αρνητικές σκέψεις για εμάς, για τους νεότερους 

Έλληνες. Χάρις και στα εκτενέστατα προλεγόμενα του Φωριέλ –ο οποίος, παρεμπιπτόντως, δεν ήρθε ποτέ στην 

Ελλάδα, δεν τα είχε συγκεντρώσει ο ίδιος με αυτοψία εδώ αυτά τα τραγούδια– είπε προς τους λογίους της Ευρώπης, 

και μάλιστα με επιθετικό τόνο: «∆είτε, αυτός ο λαός ξέρει να δημιουργεί τόσο σπουδαία ποίηση! Άρα για να 

δημιουργεί μια τόσο σπουδαία ποίηση, δεν είναι τόσο παρακατιανός, όσο εσείς νομίζετε». Μέχρι τότε οι 

περισσότεροι Ευρωπαίοι λόγιοι πίστευαν ότι οι Νεοέλληνες στέκονται πολύ πιο χαμηλά από τους προγόνους τους 

και είναι περίπου βάρβαροι. «Αν φτιάχνει αυτός ο λαός τέτοια ποίηση, αξίζει να τον βοηθήσετε να κατακτήσει την 

ελευθερία του όχι μόνο εν ονόματι των αρχαίων προγόνων του, αλλά και για τη δική του αξία, την τωρινή αξία!». Το 

είδαν αυτό πολλοί λόγιοι και τα τραγούδια μεταφράστηκαν αμέσως σε τέσσερεις-πέντε κρίσιμες ευρωπαϊκές 

γλώσσες. Στα Γερμανικά, ορισμένα κλέφτικα τα μετέφρασε ο Γκαίτε και άλλα ο Βίλχελμ Μύλλερ (ένας ενθουσιώδης 

φιλέλληνας, σπουδαίος ποιητής, Γερμανός που δυστυχώς πέθανε μικρός στην ηλικία των τριάντα περίπου). 

Μεταφράστηκαν επίσης στα Αγγλικά, στα Ιταλικά, στα Ρωσικά και αναζωπύρωσαν το φιλελληνικό κίνημα. Είδαμε, 

μετά την έκδοση των δημοτικών τραγουδιών, ότι οι όμιλοι των φιλελλήνων άρχισαν να δραστηριοποιούνται πάλι, 

να ξαναφτιάχνουν βάζα με ελληνικές παραστάσεις (για παράδειγμα, με μια νησιώτισσα πάνω), να γίνονται έρανοι. 

Οι ζωγράφοι κινητοποιούνται πάλι. Η γνώμη μου είναι ότι ήταν αρκετά σημαντική η έκδοση αυτή· μαζί με την Έξοδο 

του Μεσολογγίου, που πράγματι έπεισε τους Ευρωπαίους ότι ως λαός αξίζουμε την ελευθερία μας. Αυτά τα δύο 

γεγονότα λειτούργησαν καθοριστικά για την κατάκτηση της ελευθερίας μας και τη δημιουργία του νεοελληνικού 

κράτους. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η συμβολή της έκδοσης των δημοτικών τραγουδιών και την έχουν ήδη 

επισημάνει από παλιά. 

Νεογράφημα: Οι πρωταγωνιστές του 1821 συνέθεταν οι ίδιοι τα δημοτικά τραγούδια; Κατά πόσο ευσταθεί αυτό και 

πώς συνυπάρχει ο ρόλος του πολεμιστή με αυτόν του ποιητή;

Παντελής Μπουκάλας: Χάρις στον Βλαχογιάννη έχουν σωθεί τέσσερα-πέντε δημοτικά τραγούδια που είχε 

φτιάξει ο Μακρυγιάννης. Ξέρουμε επίσης ότι ο Κολοκοτρώνης είχε φτιάξει ένα, επειδή το χρειάστηκε σε μια 

συγκεκριμένη περίσταση, για να εμψυχώσει τα παλικάρια του. Προεπαναστατική περίοδος, ψηλά στα βουνά της 

Πελοποννήσου, Πάσχα, και περνάει το τουρκικό στράτευμα των δύο χιλιάδων στρατιωτών και σέρνει πολλούς 

αιχμαλώτους Έλληνες. Έχει διασωθεί η αφήγηση του ίδιου του Κολοκοτρώνη, ο οποίος παρότρυνε τα παλικάρια 

του πρώτα σε πεζό λόγο και έπειτα έφτιαξε και τραγούδι. Αυτό που έκανε ήταν να πάρει ένα παλαιότερο τραγούδι 

και να το προσαρμόσει στην περίσταση: «Καλά τρώμε και πίνουμε και σιγοτραγουδάμε δεν κάνουμε και ένα καλό 

για την ψυχή μας»; Πράγματι ήταν αποτελεσματική η ομιλία του και το τραγούδι του και σε αυτό συνέβαλε και το 

γεγονός ότι ήταν Πάσχα. Τέλος επιτέθηκαν στους Τούρκους, παρότι ήταν μόλις ογδόντα, και κατάφεραν να 

ελευθερώσουν τους αιχμαλώτους Έλληνες, με μόνο ένα θύμα από την πλευρά των Ελλήνων, συγκεκριμένα έναν 

ξάδελφο του Κολοκοτρώνη. Αυτό ήταν το μοναδικό που χρειάστηκε να φτιάξει ο Κολοκοτρώνης και πράγματι ήταν 

αποτελεσματικό. ∆εν είναι πολλοί οι καπεταναίοι που φτιάχνουν δημοτικά τραγούδια. Κάποιος ακόμα που 

γνωρίζουμε, είναι ο Θεοδωράκης Γρίβας και μάλιστα είναι και ο μόνος που ξέρουμε ότι το κατέγραψε κάποια 

στιγμή, όταν πια ελευθερωθήκαμε. Έτσι πήγε και το έδωσε σε έναν γερμανό καθηγητή στο πανεπιστήμιο Αθηνών, 

γύρω στο 1840-1850, που με τη σειρά του το έδωσε στο γαμπρό του, τον Πάσοβ, ο οποίος το εξέδωσε το 

1860. Ήταν μια αρκετά μεγάλη ανθολογία, γιατί συνάθροισε όλα τα προηγούμενα τραγούδια μαζί με αυτά που 

του έδωσε ο πεθερός του. Με αυτή την έκδοση του Πάσοβ άρχισαν οι έλληνες λόγιοι να σκέφτονται λίγο πιο 

σοβαρά τι σημαίνει δημοτικό τραγούδι.

Νεογράφημα: Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι υπάρχουν τόσο λίγα επίθετα στα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Γενικά η γλώσσα των δημοτικών τραγουδιών είναι η απλούστερη δυνατή. Είναι επινοητική. 

Επινοεί λέξεις, ρήματα, επίθετα, όταν τα χρειάζεται, κυρίως στα μοιρολόγια και στα ερωτικά. Η οικονομία και η 

λιτότητα είναι το κύριο γνώρισμά της. Το ότι κάνει πολύ μικρή χρήση των επιθέτων έχει παρατηρηθεί από έναν 

από τους σπουδαιότερους μελετητές του δημοτικού τραγουδιού, τον Γιάννη Αποστολάκη. Ήταν λόγιος του 

Μεσοπολέμου και ξάδελφος του Νικολάου Πολίτη.

Αλέξης Αλεξίου: Ήταν και καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ένας από τους ιδρυτές του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το1926.

Παντελής Μπουκάλας: Έλεγαν πως ήταν λίγο δύστροπος, εκτιμούσε μόνο την ποίηση του Σολωμού και τα 

δημοτικά τραγούδια· τίποτε άλλο! Ούτε τον Παλαμά τον θεωρούσε σοβαρό ποιητή, αξιόλογο, ούτε τον Καβάφη. 

Ήταν αρκετά της υπερβολής ως προς αυτό. Έχει παρατηρηθεί ότι τα δημοτικά τραγούδια οδηγούν την αφήγησή 

τους με όχημα το ρήμα. Στο ρήμα και το όνομα, σε αυτά τα δύο εστιάζουν· τα επιρρήματα και τα επίθετα 

πλεονάζουν. Ο λαϊκός τραγουδιστής κάνει πράξη αυτό που έλεγε ο Εμπειρίκος σε ένα ποίημά του, για τα επίθετα: 

«θετά παιδιά της μορφώσεως και του διακοσμημένου ψεύδους»· δηλαδή στολίδια της ψευτιάς. Πράγματι, όταν 

μας ζητάνε στις εκθέσεις να προσθέσουμε πολλά φιλολογικά στοιχεία και αρχίζουμε και βάζουμε πολλά επίθετα 

για να μεγαλώσει η έκθεση, τότε αρχίζουμε και ψευτίζουμε.

Νεογράφημα: Πώς συνεχίζεται το ιστορικό δημοτικό τραγούδι μετά την Επανάσταση; 

Παντελής Μπουκάλας: Με την Επανάσταση δεν ελευθερώθηκε όλη η πατρίδα· το ξέρουμε. Μείνανε πολλά 

τμήματά της υπό τον τουρκικό ζυγό. Σε κάποια από τα μέρη αυτά, σχεδόν σε όλα τα μέρη αυτά, το δημοτικό 

τραγούδι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνεχίστηκε. Βλέπουμε στην Ήπειρο το παράπονο του δημοτικού 

τραγουδιού, που η Ήπειρος δεν συμπεριελήφθη στην ελεύθερη Ελλάδα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις στην Κρήτη 

που συνεχίζεται η παραγωγή δημοτικών τραγουδιών. Είναι τα λεγόμενα «ηρωικά άσματα», τα οποία ιστορούν τις 

αλλεπάλληλες επαναστάσεις, εξεγέρσεις του κρητικού πληθυσμού εναντίον των κατακτητών τους. Σιγά σιγά στην 

Κρήτη αρχίζει να εμφανίζεται ο επώνυμος τραγουδιστής. Τα κρητικά τραγούδια –που λέγονται και «ρίμες»– είναι 

εκτενέστατα, δεν είναι σύντομα, όπως είναι τα περισσότερα κλέφτικα. Άρα, εκεί αρχίζουμε να υποθέτουμε πως 

υπάρχει κάποιος προσωπικός τραγουδιστής, ποιητής, δημιουργός, στιχουργός, όπως και τον πούμε, ο οποίος 

χρησιμοποιεί πια και χαρτί, δηλαδή γράφει κιόλας. Γιατί δεν είναι εύκολο να φτιάξεις τριακόσιους στίχους χωρίς 

χαρτί, σε μία εποχή που ο προφορικός πολιτισμός αρχίζει πια να υποχωρεί. Και στον εικοστό αιώνα υπάρχουν 

δημοτικά. Καταρχάς τα λεγόμενα «ληστρικά» τραγούδια, που εξυμνούσαν παλικαριές των ληστών. Οι ληστές τι ήταν; 

Κάποιοι από τους προηγούμενους αρματολούς και τους κλέφτες, τους πολεμιστές του ‘21, που δεν βρήκαν τρόπο 

να βιοποριστούν (ίσως διότι δεν τους έδωσαν τους αγρούς που τους είχαν υποσχεθεί, για να τους καλλιεργήσουν). 

Θα έχετε ακούσει του Νταβέλη ή την Μαρία την Πενταγιώτισσα. Το «και στης Μαρίας την ποδιά σφάζονται 

παλικάρια» είναι ληστρικό τραγούδι. Η Μαρία Πενταγιώτισσα ήταν η πρώτη Ελληνίδα που τόλμησε να μπει στην 

Εκκλησία χωρίς μαντίλα. Καταλαβαίνετε πώς την αντιμετωπίσανε στη γενιά της…

Νεογράφημα: Στις ισλαμικές χώρες δεν έχει γίνει ακόμα αυτό.

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν έχει γίνει ακόμα, ναι, γιατί ο Ισλαμισμός έχει πέντε αιώνες καθυστέρηση από τον 

Χριστιανισμό.

Νεογράφημα: Και στις σλαβικές…

Παντελής Μπουκάλας: Και στις σλαβικές, ναι. Και στα χωριά μας επίσης. Τα ληστρικά τραγούδια, λοιπόν, 

βασίστηκαν στα παλαιότερα κλέφτικα και προσάρμοσαν τα ονόματα, τις πράξεις, τα επεισόδια, τον ήρωα. 

Φτιάχτηκαν, επίσης, κάποια για τον θάνατο του Παύλου Μελά. Φτιάχτηκαν κάποια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 

και, κυρίως, με τη Μικρασιατική Καταστροφή, που ήταν κυρίως μοιρολόγια Μανιάτικα. Την εποχή που όλος ο 

υπόλοιπος λαός πίστευε στον Βενιζέλο σαν θεό, οι Μανιάτισσες κλαίγαν τα παλικάρια τους και καταριόταν τον 

Βενιζέλο, γιατί χάναν τα παιδιά τους στον πόλεμο. Το αίσθημα της μάνας δεν λογοκρίνεται εύκολα. Στη διάρκεια 

της γερμανικής Κατοχής, έχουμε μία αναζωπύρωση του δημοτικού τραγουδιού στα βουνά. Ο βίος των εξεγερμένων 

εναντίον των Γερμανών έχει την παραλληλία του με τον βίο των κλεφτών και, εκτός από τα καινούργια τραγούδια 

που φτιάχνονται, ξανατραγουδιούνται τα παλιά κλέφτικα. Φτιάχτηκαν, επίσης, τραγούδια της Κατοχής, που έχουν 

καταγραφεί και έχουν εκδοθεί. Όπως φτιάχτηκαν τραγούδια σατιρικά για το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της 

Κατοχής –το πρώτο ήταν η έλλειψη της ελευθερίας– την πείνα, δηλαδή, που σε πολλά σημεία έφτασε σε επίπεδα 

πείνας του πολιορκημένου Μεσολογγίου. Υπάρχουν, λοιπόν, χαριτωμένα, σατιρικά δημοτικά, που φτιάχτηκαν στη 

Νάξο, στην Κάρπαθο, γενικά στα νησιά του Αιγαίου, που περάσαν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και ανακούφιζαν 

τον πόνο τους και τον καημό τους με σατιρικούς στίχους για την πείνα. Έχουν εκδοθεί ένα-δύο βιβλία, που 

περιέχουν τα τραγούδια των επόμενων από την Επανάσταση του ’21 εθνικών αγώνων. Είχαν εκδοθεί και τα 

δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες στα βουνά της Αλβανίας. 

Εδώ κάτι ακόμα να προσθέσω, που είναι εξαιρετικό και είναι και σπανιότατο: δημοτικά τραγούδια για τους Έλληνες 

πολεμιστές του ‘40 φτιάχθηκαν και από τους Αλβανούς, στην αλβανική γλώσσα και όχι σε δεκαπεντασύλλαβο, 

γιατί τα δημοτικά των Αλβανών και άλλων Βαλκανικών χωρών είναι οκτασύλλαβα και όχι δεκαπεντασύλλαβα. Οι 

Αλβανοί είχαν ξαναφτιάξει δημοτικά για να τιμήσουν τον αγώνα των Ελλήνων, πάλι στη δική τους γλώσσα, το 
1821. Υπάρχουν τραγούδια για το Μεσολόγγι, για τον Μπότσαρη, για τον Κανάρη, για την καταστροφή της Χίου. 

Είναι σπάνιο ένας λαός να τραγουδάει στη δική του γλώσσα, τα τραγούδια του διπλανού του, με τον οποίο μάλιστα 

δεν έχει ιδιαίτερα φιλική σχέση…

Νεογράφημα: Πώς νιώθετε τη σχέση του σημερινού Έλληνα με το δημοτικό τραγούδι; Εκτιμά και αντιλαμβάνεται 

την αξία του; 

Παντελής Μπουκάλας: Κάποιο κομμάτι του κόσμου την αντιλαμβάνεται, γιατί την έχει ζήσει· γιατί δεν μπορεί να 

νιώσει το πανηγύρι του και τον γάμο του, χωρίς να χορέψει δημοτικά τραγούδια. Μπορεί να αρχίσει με ζεϊμπέκικα, 

αλλά θα καταλήξει με δημοτικά. Ένα άλλο κομμάτι, οι νεότερες γενιές, προφανώς και βρίσκονται μακριά. Υπήρξε 

και ένα κακό που συνέβη εις βάρος των δημοτικών τραγουδιών: Η παρεμβολή της Χούντας, η οποία μαγάρισε το 

δημοτικό τραγούδι με κάποια ψευτοτράγουδα που έφτιαξε τότε, που υμνούσαν τους συνταγματάρχες. Και έτσι 

πολύς κόσμος, πάρα πολύς, ένιωσε μία αποστροφή προς το δημοτικό· την ίδια αποστροφή που ένιωσε και προς 

τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, επειδή και αυτός υπέστη καπήλευση από την Χούντα. Εκείνο που έχω δει γυρνώντας 

σε πολλά μέρη της Ελλάδας, εξαιτίας των βιβλίων που έχω βγάλει για το δημοτικό, είναι ότι υπάρχουν νέες γενιές 

που έχουν μάθει τα μουσικά όργανα στα μουσικά γυμνάσια και τα λύκεια και τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρουν 

να τραγουδάνε πια και να παίζουν όλο και πιο δύσκολα όργανα, όλο και πιο απωθημένα μέχρι και ασκομαντούρα!

Νεογράφημα: Πως το είπατε;

Παντελής Μπουκάλας: «Ασκομαντούρα», είναι χιώτικη, νησιώτικη λέξη. Βλέπω, λοιπόν τις νέες γενιές, τα νέα 

συγκροτήματα, τις νέες μουσικές παρέες, που βγάζουν δίσκους τραγουδώντας δημοτικά. Λίγο πειραγμένα, 

βεβαίως, μα δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Υπάρχουν οι Thrax Punks, που παίζουν θρακιώτικα, οι Villagers που 

παίζουν ηπειρώτικα, οι Χαΐνηδες που τραγουδάν κρητικά. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και εμφανίζονται όλο και 

νεότεροι. ∆εν ντρέπονται, έχει αποενοχοποιηθεί η σχέση με το δημοτικό τραγούδι, δεν θεωρείται κάτι το... 

«βλάχικο», όπως λέγανε, το απολίτιστο ή το μισοπολιτισμένο. Πρέπει να τα αγαπάμε χωρίς να τα υποτιμάμε.

Νεογράφημα: Πότε και πώς ξεκινήσατε την ενασχόληση σας με τα δημοτικά τραγούδια;

Παντελής Μπουκάλας: Όταν γεννήθηκα! Το πρώτο μου γραπτό, όμως, για τα δημοτικά τραγούδια είναι του 

1992, δηλαδή πριν από τριάντα χρόνια. Όταν πάντως ξεκίνησα να γράφω αυτήν τη σειρά για το δημοτικό 

τραγούδι, δεν ήμουν καθόλου έτοιμος… ∆εν υποψιαζόμουνα ότι, όταν τελειώσει, θα είναι δέκα τόμοι τουλάχιστον. 

Κάθε φορά που το λέω τρομάζω, γιατί είναι ένας τεράστιος κόπος αλλά και μία τεράστια απόλαυση! Οπότε, όσο 

ζω, το συνεχίζω. Έχει τριάντα χρόνια τουλάχιστον αυτή η γραπτή σχέση, γιατί στο προφορικό επίπεδο υπήρχε 

σχέση και από πριν· έγινε γραπτή εδώ και τριάντα χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα έγραφα σε εφημερίδες και 

περιοδικά ή μιλούσα σε συνέδρια για το δημοτικό τραγούδι. Κάποια στιγμή αποφάσισα να τα βάλω κάτω. Ξεκίνησα 

για έναν-δύο τόμους και αυγατίσαμε στη διαδρομή. Φέτος θα βγει ένα δίτομο, μάλλον, έργο μου για τα δημοτικά 

τραγούδια, η διδακτορική μου διατριβή.

Νεογράφημα: Σε ποιο πανεπιστήμιο την κάνατε;

Παντελής Μπουκάλας: Στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Νεογράφημα: Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο δημοτικό τραγούδι;

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν μπορώ να πω ένα, θα πω δύο: «Το μοιρολόι της Τούρκισας», που ανέφερα και 

προηγουμένως, και το «Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα», για τη δική του ασύλληπτη δύναμη· θα το έχετε ακούσει 

τραγουδημένο. Επειδή δεν είχε σωθεί η μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού, έχει τραγουδηθεί με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους· όλοι καλοί είναι! 

Νεογράφημα: Είστε ποιητής, ερευνητής, δημοσιογράφος, μεταφραστής. Αν, όμως, έπρεπε έναν μόνο τίτλο να 

βάλετε δίπλα στο όνομα σας ποια από όλες αυτές τις ιδιότητες θα επιλέγατε; 

Παντελής Μπουκάλας: Γραφιάς, που τα πιάνει όλα. Ή... αποτυχημένος οδοντίατρος! 

Νεογράφημα: Γιατί επιλέξατε την Οδοντιατρική; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν τη διάλεξα, με διάλεξε. Είχα περάσει στην Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης, αλλά 

κατέβηκα στην Αθήνα. Ήταν δύσκολο να μείνω και οικονομικά και ερωτικά.

Νεογράφημα: Τι σας οδήγησε στη γραφή; 

Παντελής Μπουκάλας: ∆εν ξέρω. Στην τρίτη γυμνασίου έγραφα στιχάκια Μ’ άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω. Η 

γραφή ξεκινά από το διάβασμα. Εάν δεν διαβάσεις, δεν θα σου ‘ρθει η γραφή· εκτός και αν συναντήσεις τις 

Μούσες, όπως ο Ησίοδος στα βουνά, τότε που η Μούσα ήταν αγροδίαιτος. Ο Ησίοδος συνάντησε τις Μούσες 

βοσκώντας τα πρόβατα του στον Ελικώνα, ο Αισχύλος συνάντησε τον ∆ιόνυσο σε ένα αμπέλι έξω από την Αθηνά, 

αλλά αυτά, δυστυχώς, σταματήσανε!

 Αλέξης Αλεξίου: Λέω στα παιδιά πως όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, θέλουν και να παίξουν· πως όσοι αγαπούν 

το μπάσκετ και βλέπουν μια πορτοκαλί μπάλα, θέλουν να την πάρουν και να τη σουτάρουν στο καλάθι. Έτσι και 

όσοι αγαπούν το διάβασμα, θέλουν κάποια στιγμή να γράψουν κιόλας κάτι. 

Παντελής Μπουκάλας: Κι εγώ αγαπούσα το ποδόσφαιρο, αλλά τραυματίστηκα νωρίς και δεν μπόρεσα να 

συνεχίσω… Ξέρουμε πως πολλοί ποιητές γράφουν την ώρα που διαβάζουν ή λίγο μετά. Ο κατεξοχήν ποιητής που 

ξέρουμε ότι έγραφε καθώς διάβαζε, ήταν ο Καβάφης. Στον «Καισαρίωνα» βλέπουμε πως δημιουργεί τα ποιήματά 

του, συχνά ξεσκονίζοντας τον Πλούταρχο. Συμβαίνει και με άλλους ποιητές: Όταν βλέπεις τη σύλληψη ενός 

βαθύτατου νοήματος με πέντε λέξεις ή μιας όμορφης ιδέας, μπαίνεις στον πειρασμό, γίνεσαι μιμητής και καμία 

φορά γράφεις και καλό ποίημα. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουκάλα!

Παντελής Μπουκάλας: Εγώ σας ευχαριστώ! Έχω μεγάλη χαρά, κάθε φορά που μιλώ με παιδιά σε σχολεία.

Όποιος έζησε δεν φοβάται τον θάνατο
Βάλια Μπουζοπούλου (Γ2)

[Πριν την εκτέλεση, ο Κύριλλος βρίσκεται στο κελί του και συνομιλεί με έναν άλλον φυλακισμένο, εξιστορώντας 
του αυτά που έχει ζήσει]

- Ποιος είναι εκεί στο βάθος του κελιού; Για έλα λίγο προς τα δω, στο φως του παραθύρου να σε δω. Τούρκος είσαι 
για Γραικός;

- Γραικός είμαι, πατριώτη, και από μάνα και από πατέρα. Και Χριστιανός. ∆εν φτάνει άλλο η αλυσίδα μου να έρθω 
κοντά σου, να δεις το πρόσωπό μου. Αλλά και να με έβλεπες, μόνο φρίκη θα ένιωθες έτσι όπως με μαστίγωσαν...

- Για νιος ακούγεσαι, για παλικαράκι! Τι έκανες, παλικάρι μου, και σε ρίξανε εδώ μέσα; Έκλεψες; Σκότωσες; 
Εξαπάτησες κανέναν;

- Τίποτα από όλα αυτά, γέρο!

- Και τότε... γιατί, παιδί μου, κατάντησες αλυσοδεμένος, ριγμένος στα μπουντρούμια της Θεσσαλονίκης, στις κρύες 
πλάκες αυτού του κελιού που ο ήλιος δεν το βλέπει, μαστιγωμένος και βασανισμένος; Πες μου την ιστορία σου.

- Κυριακό με βάφτισαν, αλλά Κύριλλος λέγομαι τώρα. Είμαι 22 χρονών. Θεσσαλονικιός είμαι. Εδώ, σε αυτές τις 
γειτονιές γεννήθηκα το 1534. Σε ένα φτωχικό χαμόσπιτο μεγάλωσα, με την αγάπη της μάνας μου και τα σοφά 
λόγια του πατέρα μου. Φτωχοί και απλοί άνθρωποι οι γονείς μου, ζούσαν με ταπεινότητα και πίστη στον Χριστό, πίστη 
σε μια καλύτερη ζωή, σε μια πιο δίκαιη κοινωνία. Όμως η φτώχεια, η σκληρή ζωή και η αρρώστια μού στέρησαν τους 
καλούς γονείς μου. Πρώτα πέθανε ο πατέρας μου και μετά έσβησε από τον καημό της και η μάνα μου.... 10 χρονών 
παιδάκι ήμουν τότε κι έμεινα πεντάρφανο. 

Έτσι με πήραν οι θείοι μου, ο Ιωάννης και ο Γιουσούφ. Ο θείος Γιουσούφ τα κανόνισε με τον Μεχμέτ, τον 
βυρσοδέψη, να με πάρει στη δούλεψή του. Η δουλειά με τα δέρματα ήταν βαριά και βρώμικη, από το πρωί ώς στο 
βράδυ, και το αφεντικό σκληρό. Τις νύχτες απελπισμένος σκεφτόμουν: «Έτσι θα κυλάει τώρα η ζωή μου; Να κάνω 

ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ



μόνο ό,τι λέει ο Μεχμέτ; Να ζω, όπως θέλει ο Μεχμέτ, και τις Παρασκευές να προσεύχομαι και στον Θεό του 
Μεχμέτ;».

Εμένα η καρδιά μου λαχταρούσε να μάθω γράμματα! Να είμαι έξω, ελεύθερος, στον καθαρό αέρα, στα χωράφια. 
Να χαίρομαι τα δώρα της ζωής, να χαίρομαι το θαύμα της φύσης και τα βράδια να ευχαριστώ τον γλυκό Χριστό στις 
προσευχές μου.

Τέσσερα μαρτυρικά χρόνια πέρασα, γέρο, στη δούλεψη του βυρσοδέψη. Και μία μέρα πήγα κρυφά στον θείο Ιωάννη 
και του είπα τα βάσανά μου με δάκρυα στα μάτια: «Θέλω τον Θεό των γονιών μου, θείε. Αυτόν που μου έμαθε η 
μάνα και ο πατέρας μου. Και θέλω ανθρώπινη ζωή, με καλοσύνη, αγάπη, ελευθερία και γράμματα, θείε μου, θέλω 
γράμματα!». Ο θείος Ιωάννης με κοιτούσε σκεφτικός και συγκινημένος. Αμέσως οργάνωσε το φευγιό μου. Με 
φυγάδευσαν στο Άγιον Όρος, στη Μονή Χιλανδαρίου. Αμέσως μόλις πάτησα το πόδι μου εκεί, ανάσανε η ψυχή μου, 
πατριώτη, κι είπα: «Επιτέλους!». 

Οι γέροντες με δέχτηκαν σαν παιδί τους. Τα σοφά τους λόγια και οι διδαχές τους μου θύμιζαν τον πατέρα μου και 
η στοργή στα μάτια τους μου θύμιζε τη μητέρα μου. Και όλα τα δώρα του Θεού απλόχερα μπροστά μου: Ήλιος, 
θάλασσα, βουνά, πουλιά και αέρας, καθαρός αέρας. Για μένα, που έφυγα από το απαίσιο εργαστήρι του βυρσοδέψη, 
όπου ο αέρας ήταν πηχτός από τη βρώμα, εδώ ήταν ο Παράδεισος!

Οι γέροντες μού μάθανε γράμματα, μου μάθαν να μιλώ σωστά τη γλώσσα μου, μου έμαθαν να διαβάζω τον λόγο 
του Θεού! Αυτοί μου έδωσαν το όνομα Κύριλλος. Και κάθε βράδυ, πατριώτη, στο φτωχό –αλλά καθαρό– στρωσίδι 
μου γονάτιζα και ευχαριστούσα τον Θεό για την ημέρα που με αξίωσε να ζήσω και να απολαύσω. Και Τον 
παρακαλούσα να δίνει δύναμη και να προστατεύει όλες αυτές τις έρημες και βασανισμένες ψυχές, που ζούσαν ζωή 
σκληρή μέσα στη φτώχεια και τη σκλαβιά από τον άγριο Τούρκο.

- Και πώς βρέθηκες τώρα εδώ παλικάρι μου;

- Λαχτάρησα να δω την πόλη μου, γέρο, τον θείο μου τον Ιωάννη, τον αγαπημένο μου ξάδερφο τον Μελέτη, τους 
φίλους μου. Έτσι, ήρθα στην πόλη μου ξανά για λίγο. Μα να, που έσπασε ο διάολος το ποδάρι του και έπεσα 
ακριβώς επάνω στον θείο Γιουσούφ. Πονηρός αυτός, σκέφτηκε: «Ποιος είναι αυτός ο καλόγερος παρέα με τον 
Μελέτη; Μην είναι αυτός ο ανεψιός μου ο Κυριακός, που τό ’σκασε και με ρεζίλεψε και στον Μεχμέτ;». Και έτσι με 
αναγνώρισε.

Φασαρία, φωνές, κακό... έγινε χαμός! Με πιάσανε και με πήγαν στον Τούρκο δικαστή, στον καδή, για να με δικάσει. 
Στην αρχή με πήρε με το μαλακό ο καδής, να αλλαξοπιστήσω. Μετά έδειξε το αληθινό του πρόσωπο και διέταξε να 
με βασανίσουν και να με ρίξουν εδώ, στο μπουντρούμι, να σκεφτώ μέχρι αύριο τι θα κάνω.

- Και εσύ τι θα κάνεις, γιε μου;

-Το ρωτάς, γέρο; Όποιος έζησε τη γλυκιά ελευθερία, όπως εγώ, την καλοσύνη, την ανθρωπιά και την αγάπη του 
Χριστού, δεν μπορεί να ξαναγυρίσει στη σκλαβιά, στην απανθρωπιά, στην παρακμή και σε έναν ξένο Θεό. Τώρα που 
ξέρω πώς ζει ο άνθρωπος, τώρα που διάλεξα τη ζωή μου, ας κάνουν ό,τι θέλουν με το σώμα μου· δεν κάνω πίσω! 
∆υστυχώς, η πατρίδα μου σκλάβα δόθηκε στον Τούρκο και ο καδής τώρα ορίζει τι θα γίνει με το σώμα μου. Όμως, 
την ψυχή μου την ορίζω εγώ! Και εγώ την χαρίζω στον Χριστό!

- Παλικάρι μου, ακούστηκε ότι αύριο θα σε κάψουν ζωντανό, αν δεν σκύψεις το κεφάλι, αν δεν αλλάξεις πίστη...

- Ναι, μου το είπαν κι εμένα και –δεν σου κρύβω– με πλάκωσε ο τρόμος... Όμως, πατριώτη, το περίβλημά μου θα 
κάψουν. Εγώ θα είμαι ακέραιος! Μόνον μία χάρη θέλω από σένα: Αύριο, σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή μου, σε κείνη 
την απάνθρωπη ώρα, όταν θα με καίνε, σε παρακαλώ, προσευχήσου για μένα. Προσευχήσου για να μην δηλητηριάσω 
την ψυχή μου την τελευταία στιγμή με το μίσος για τους δήμιούς μου ούτε να λιγοψυχήσω. Θέλω να μείνω μέχρι 
το τέλος καλός, σαν Χριστιανός, και γενναίος, σαν Έλληνας!



Το τελευταίο βράδυ
Βασιλική Λίταινα (Γ2)

Λένε ότι οι επιλογές μας έχουν και συνέπειες· πως κάθε μας ενέργεια έχει και το δικό της αντίτιμο. Το ίδιο 
συνέβη και στη δική μου περίπτωση. Είμαι ο Κύριλλος, μόνο 22 χρόνων και αυτή η βραδιά ίσως είναι η τελευταία 
της ζωής μου. Ναι! Θέλω σίγουρα να ζήσω· ξέρω, όμως, ότι δεν μετάνιωσα ούτε μια στιγμή για τη χριστιανική 
μου πίστη.

«Κλειδώστε τον ένα βράδυ στο κελί», είναι η απόφαση του ύπαρχου, προσπαθώντας να με κάνει να δειλιάσω και 
να αλλαξοπιστήσω. ∆εν γνωρίζει, όμως, ότι η πίστη μου στον Χριστό είναι τόσο δυνατή και ακλόνητη και ότι δεν 
πρόκειται να αλλάξει με εκφοβισμούς και απειλές. 

Γνωρίζω ποια θα είναι η αυριανή μου τιμωρία... Αυτές τις τελευταίες ώρες, το μυαλό μου τρέχει στην παιδική μου 
ηλικία. Σε πρόσωπα αγαπημένα και συναισθήματα γνώριμα. ∆εν επιθυμώ να μολύνω την σκέψη μου με άσχημους 
λογισμούς για τον μωαμεθανό κηδεμόνα μου και τις τακτικές του. Ασκήτευσα για 8 χρόνια στο Άγιον Όρος ως 
μοναχός και έλαβα το χάρισμα της ηρεμίας και της προσευχής.

Είμαι ο Κυριακός και ταξιδεύω στις γειτονιές της Σαλονίκης· εκεί στα στενά σοκάκια της Ακροπόλεως. Εκεί που, 
Ρωμιόπουλα και Οθωμανοί, σκαρφαλώναμε πάνω στα τείχη και αγναντεύαμε για ώρες τη θάλασσα, χωρίς να 

μας χωρίζει η πίστη μας. Τότε, που με τον φίλο μου τον Κερέμ, μόνη μας έννοια ήταν πώς θα γλιτώσουμε το 
ξυλοφόρτωμα από τις μανάδες μας για τα γδαρμένα μας γόνατα από την αναρρίχηση. 

Περίεργα παιχνίδια που παίζει η ζωή... Έχω να δω το φίλο μου από τότε. Πάνε κοντά 12 χρόνια. Από τότε που 
έμεινα ορφανός και με ανέλαβαν οι δυο μου θείοι. Όμως είναι σα να βλέπω τον Κερέμ μπροστά μου, με την ίδια 
ζωντάνια των ματιών του. Ο φύλακας που με πλησιάζει στο κελί, κρατώντας τον δίσκο με το νερό και τον χυλό, 
μπορεί να είναι άντρας στην όψη, μα με ένα βλέμμα παιδιάστικο και καθαρό. ∆εν γελιέμαι. Με κοιτάζει κι αυτός 
παράξενα. ∆εν λαθεύω.

Αυτό το τελευταίο βράδυ, σα να διάβασε ο Χριστός τις σκέψεις μου και μου έστειλε ως δώρο τον παιδικό μου 
φίλο, για να απαλύνει τα παιχνίδια του μυαλού. Οι μωαμεθανοί δεσμώτες ετοιμάζουν την καταδίκη μου σε θάνατο 
γιατί δεν αλλαξοπιστώ και εμένα με γαληνεύει η παρουσία τού μωαμεθανού παιδικού μου φίλου. Ξαναπιάσαμε το 
κουβάρι της ζωής μας από τα 10 μας χρόνια, τότε που κόπηκε απότομα με τη δική μου ορφάνια. Τρέξαμε στα 
στενοσόκακα και την παλιά μας γειτονιά. Η πίστη μας δεν μας χωρίζει. Μας ενώνει η βαθιά φιλία και ότι είμαστε 
παιδιά του ίδιου δημιουργού.

Ξημέρωσε η 6η Ιουλίου 1566. Είμαι έτοιμος να ακούσω την απόφαση του ύπαρχου. Με τη δύναμη που πηγάζει από 
την πίστη μου στον Θεό και τη συμπονετική ματιά του μουσουλμάνου φίλου μου, οδηγούμαι στην πυρά. Οι φωνές 
του εξαγριωμένου πλήθους δεν με αγγίζουν πια…
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Η Ακυλίνα γεννήθηκε το 1746 στο Ζαγκλιβέρι, ένα χωριό της επαρχίας Λαγκαδά, στο 
οποίο ο μισός πληθυσμός ήταν Τούρκοι. Ήταν μοναχοπαίδι με ευσεβείς γονείς και ζούσε 
μια ήσυχη χριστιανική ζωή. Η μητέρα της την ενθάρρυνε και την καθοδηγούσε να 
ακολουθήσει μια ζωή πιστή στον Χριστό. Αντιθέτως, ο πατέρας της αλλαξοπίστησε με την 
πρώτη δυσκολία και, όταν η Ακυλίνα έφτασε σε ηλικία 18 ετών, προσπάθησε επανειλημμένα 
να την πείσει να αλλαξοπιστήσει. Η ίδια βρέθηκε αντιμέτωπη με αυτή του την προσπάθεια, 
γνωρίζοντας όμως τις συνέπειες. Οδηγήθηκε λοιπόν στον κριτή με τη συμβολή του πατέρα 
της, ενώ παράλληλα η μητέρα της την παρότρυνε να μην αρνηθεί τον Χριστό. Φτάνοντας, 
δέχθηκε δωροδοκία την οποία απέρριψε κατευθείαν και έτσι οδηγήθηκε σε φρικτά 
βασανιστήρια με ανελέητους ραβδισμούς και εξευτελισμούς. Αργότερα φθάνει 
μισοπεθαμένη στη μητέρα της, η οποία με αγωνία τη ρωτά για την εξέλιξη των γεγονότων, 
και στην αγκαλιά της η Ακυλίνα αφήνει την τελευταία της πνοή. Ήταν 27 Σεπτεμβρίου του
1764. Από το λείψανό της αναδύθηκε μια θαυμάσια ευωδία και ουράνιο φως στάθηκε 
πάνω από τον τάφο της. Οι κάτοικοι του χωριού έκτισαν μεγαλοπρεπέστατο ναό προς τιμή 
της Αγίας Ακυλίνας και γιορτάζουν κάθε χρόνο τη μνήμη της. 
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Λόγος στην πλατεία του χωριού 
από μια φίλη της Ακυλίνας
Αλκμήνη Μπακαλιού (Β2)

Αγαπητοί συγχωριανοί μου,

σας κάλεσα σήμερα εδώ στην πλατεία του χωριού μας, με αφορμή τη σύλληψη και τα βασανιστήρια που 
υφίσταται, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο δικαστήριο η νεαρή Ακυλίνα. Αυτή η δεκαοχτάχρονη κοπέλα, όπως 
όλοι μας γνωρίζουμε, οδηγήθηκε στον τούρκο κριτή από τον πατέρα της, ο οποίος έχει αλλαξοπιστήσει. Καθώς 
δεν μπόρεσε ο ίδιος να την πείσει να αλλάξει θρησκεία όλα αυτά τα χρόνια, την παρέδωσε στους Τούρκους. 
Κανείς, όμως, δεν πίστευε ότι αυτή η ιστορία θα φτάσει τόσο μακριά...

Είναι γνωστό ότι θα την αναγκάσουν με κάθε τρόπο να αλλαξοπιστήσει. Από τη μία η μητέρα της, μία ευσεβής 
χριστιανή γυναίκα, που μεγάλωσε την Ακυλίνα με τις αξίες της θρησκείας μας, και από την άλλη ο πατέρας της, 
που προσπαθούσε με κάθε τρόπο να την πείσει να ακολουθήσει το Ισλάμ. Αλήθεια, τι πιστεύετε πως θα συμβεί; 
Θα είναι, άραγε, τα βασανιστήρια που θα αναγκάσουν τη νεαρή Ακυλίνα να λυγίσει ο διχασμός της οικογένειάς 
της; Όλοι μας είδαμε την κοπέλα, φορώντας μόνο ένα πουκάμισο σκισμένο από χέρια ξεδιάντροπα, να 
οδηγείται από δύο υπηρέτες σε ένα στύλο έξω από το δικαστήριο για δημόσια διαπόμπευση. Θα εξευτελιστεί, θα 
ντροπιαστεί, θα υποστεί σκληρό ξυλοδαρμό από τα ραβδιά του μανιασμένου όχλου και, στο τέλος, είναι βέβαιο 
πως δεν θα αντέξει και θα παραδώσει το πνεύμα της. Θα πάρει άραγε δύναμη από την πίστη της, τη μητέρα της 
και τα ιδανικά της ή θα υποκύψει στις κακουχίες, στον φόβο και στις εσωτερικές της συγκρούσεις; ∆ιότι, είναι 
πράγματι δύσκολη η κατάσταση στην οποία βρίσκεται και πολύ σκληρό το δίλημμά της...

Τούρκοι και Έλληνες συγχωριανοί μου, 

καθώς αντίκριζα αυτό το σκληρό θέαμα, κατάλαβα πως η αναγκαστική αλλαξοπιστία είναι κάτι απάνθρωπο, ιδίως 
όταν αυτό συμβαίνει μέσω της χρήσης σωματικής ή ψυχολογικής βίας. Ο καθένας έχει –και πρέπει να έχει– το 
δικαίωμα να πιστεύει σε όποιον Θεό θέλει και νιώθει πως συμφωνεί με τα ιδεώδη του κι εκφράζει τις 
προσωπικές αξίες του. Ο προσηλυτισμός είναι παράνομος και ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρόλες τις 
διαφορές μας, πρέπει να ζούμε μονοιασμένοι και ενωμένοι, Τούρκοι και Έλληνες, Χριστιανοί και 
Μουσουλμάνοι. Θα έρθει κάποτε η ώρα που θα χρειαστούμε ο ένας τον άλλο και, λόγω αυτής της διαμάχης, θα 
μας είναι αδύνατο.

Πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτό και να μην μείνουμε απαθείς παρατηρητές. Πρέπει να σώσουμε την Ακυλίνα, 
αλλά και όλους όσους πρόκειται στο μέλλον να υποστούν βασανιστήρια ή να θανατωθούν λόγω της πίστης τους. 
Πρέπει να τη σώσουμε από τον τυφλό φανατισμό και να σταθούμε δίπλα στη δική μας Ακυλίνα αλλά και σε 
όλους όσους μάχονται για τα βασικά τους δικαιώματα, τα ιδανικά τους, την ελευθερία τους και τη ζωή τους! Ας 
αρχίσουμε από τα απλά: Ας πάμε όλοι μαζί, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι, στο δικαστήριο να διαμαρτυρηθούμε. 
Να συμπαρασταθούμε στη μητέρα της Ακυλίνας, που άκαρδα και βίαια δεν της επέτρεψαν να τη συνοδέψει. Να 
δώσουμε δύναμη και κουράγιο στην κοπέλα, για να μην υποκύψει στον διχασμό και στα βασανιστήρια. Να 
αποδείξουμε με τη στάση μας ότι κάθε δυσκολία και εμπόδιο μπορεί να ξεπεραστεί και να νικηθεί, αν υπάρχει 
θάρρος και σθένος ψυχικό. Ξέρω πως θα είναι δύσκολο να έρθουμε αντιμέτωποι με τους ανένδοτους δικαστές 
και τον μανιασμένο όχλο, αλλά είναι η μόνη λύση για να σταματήσει αυτός ο παραλογισμός, ο μόνος τρόπος 
για να σταματήσει αυτή η παράνοια.

Ίσως να μην καταφέρουμε να σώσουμε τη δύστυχη Ακυλίνα... Όμως σίγουρα θα προβληματιστούν οι δικαστές, 
βλέποντας όλους εμάς να αντιδρούμε σε αυτή την παρανομία, να μη δεχόμαστε να συμβεί αυτό το έγκλημα. 
Ιδιαίτερα θα προβληματιστούν και θα κλονιστούν, ελπίζω, όταν αντικρίσουν τους ομοεθνείς κι ομόπιστούς τους 
να αντιστεκόμαστε όλοι μαζί. Τι λέτε; Θα μας βοηθήσετε, εμένα και τις φίλες της Ακυλίνας που είναι εδώ μαζί 
μου, για να διεκδικήσουμε το δίκιο της αλλά και το δικαίωμά της σε μια ζωή ελεύθερη, όπως αξίζει σε μια 
δεκαοχτάχρονη κοπέλα; Στηριζόμαστε σε εσάς!



Οι τελευταίες ώρες της Ακυλίνας
Χριστίνα Καπίταλη (Β2)

 

_ «Κάθε ώρα είναι όλο και πιο αβάστακτη. Προσεύχομαι. Ως πότε θα βασανίζεται η ψυχή και η σάρκα μου; Το 
χειρότερο βασανιστήριο για εμένα είναι τα δάκρυα της μητέρας μου, εκείνης της δύστυχης που μπροστά στα 
κατακόκκινά της μάτια θα ντροπιάζουν και θα βασανίζουν το μοναδικό παιδί της. Αυτό που μέχρι χθες το είχε στη 
ζεστή αγκαλιά της. Κάθομαι εδώ· εδώ στις ψυχρές πέτρες του κελιού. Κάνει πολύ ησυχία, δεν περνά κανείς πια 
από εδώ. Ώρες μετρημένες... είναι περίεργο να ξέρεις πότε θα πεθάνεις. Θα περιμένω. Κοιτάζομαι διακριτικά 
στον καθρέφτη και το μόνο που βλέπω είναι ο φόβος και η προδοσία. Νιώθω το μέσα μου να καίγεται αργά. Ο 
πατέρας μου άφησε πίσω του πολλά σπασμένα κομμάτια. Απλά, φοβήθηκα να μην λυγίσω μπροστά στον θάνατο 
και στην απελπισία της μητέρας μου, όπως έκανε και εκείνος. Το δίλημμα μεταξύ της πίστης και του θανάτου σε 
τρελαίνει· είναι σαν την έκφραση: “ζήτημα ζωής ή θανάτου”. Πριν πολλά χρόνια, ορκίστηκα να θάψω τις σκέψεις 
μου, για εκείνον που μας πρόδωσε, βαθιά μέσα μου. Τώρα ο Τούρκος έχωσε το χέρι του στα σωθικά μου και 
βρήκε αυτά που με τον καιρό σκόνισαν, αλλά δεν ξεχάστηκαν.».

_ «Εγώ, ξέρεις γιατί είμαι εδώ; Γιατί, τριάντα χρόνια τώρα, ουρλιάζω για το δίκιο μας και οι άλλοι σκύβουν το 
κεφάλι. Ξέρω πως δεν θα δειλιάσεις στον μονόδρομο της ζωής και του θανάτου. Είχα και εγώ κάποτε μία κόρη.». 
Η γριά γυναίκα χαμογέλασε και ένιωσε τις αρθρώσεις της να πονάνε. Η Ακυλίνα βρισκόταν στο ίδιο κελί με μια 
γριά γυναίκα, η οποία εδώ και τριάντα χρόνια επιμένει να ζήσει. Άκρως ειρωνικό και εγωιστικό εκ μέρους της, 
γιατί ξέρει ότι θα πεθάνει· και το ξέρει πολύ καλά. «Η κόρη μου εξαφανίστηκε, χάθηκε. Εγώ χάθηκα μαζί της, με 
τις αναμνήσεις της. Στη θέση σου θα ζητούσα μία τελευταία επιθυμία, να μην άφηναν τη μάνα μου να βρεθεί στο 
χάος και στο σκοτάδι των αμείλικτων βασανιστηρίων. Κάμε το, υποσχέσου ότι θα το κάνεις. Να μην την αφήσουν 
να μπει! Πες το!», φάνηκε να την προστάζει: «Να μην την αφήσουν να μπει!».

Η γριά άνοιξε διάπλατα τα χέρια της, σαν της ζητούσε να την αγκαλιάσει. Η Ακυλίνα την πλησίαζε αργά... Τα 
πόδια της πονούσαν· ξάπλωσε στα γέρικα και ταλαιπωρημένα της πόδια. Εκείνη της χαϊδεύει τα μαλλιά, με τη 
σωστή φορά τους. Ένιωσε την ανάγκη να τα χαϊδεύει η μάνα της και, για μια στιγμή, νόμισε πως ήταν εκείνη. Σε 
δύο λεπτά το κατάμαυρο κουρέλι που σκέπαζε τα γέρικα πόδια μούσκεψε. Τα λόγια που αντάλλαξαν, 
περιφέρονταν στο άδειο κελί σαν τον κρύο άνεμο. Θεώρησαν καλύτερο να σωπάσουν· ίσως έτσι ο χρόνος θα 
κυλούσε πιο αργά. Μακάρι... Από το μοναδικό παράθυρο ακούγονταν παιδικές φωνές, σκέτο ψυχοπλάκωμα. Ο 
αέρας περνούσε μέσα από μια χαράδρα και σφύριζε. Βήματα... Ακούστηκαν βήματα να πλησιάζουν. Η ιστορία δεν 
έχει αίσιο τέλος. Ο Τούρκος την κοίταξε και γέλασε υποτιμητικά. Την κορόιδευε, την ντρόπιαζε. Άνοιξε την πόρτα 
του σκοτεινού κελιού και τις πλησίασε.

_ «Θα σε κάνω να υποφέρεις πολύ!». Η φωνή του ήταν τρομερά βαριά.

_ «Για κόπιασε!», του αντιμίλησε η γριά.

Άρπαξε από τον ώμο την Ακυλίνα και τη σήκωσε σαν τσαλακωμένη εφημερίδα. Έτσι άχαρα που τη σήκωσε, 
έσκισε ένα κομμάτι ύφασμα. Το βρήκε αστείο και διασκεδαστικό. Έτσι συνέχισε να το σκίζει. Η γριά δεν είχε τη 
δύναμη να στηριχτεί στα πόδια της, να τη βγάλει από τα σκληρά του χέρια. Η νεαρή κατέβασε το κεφάλι της, 
σώπασε. Την οδήγησε έξω. Η γριά ψιθύρισε, «Αντίο κόρη μου, αντίο...». Την έδεσαν σε ένα παλούκι με μία ξύλινη 
βάση. Τη φόρτωσαν σε ένα κάρο με άχυρα και έκοβαν βόλτες μέσα στην πόλη με το μισοσκισμένο ρούχο της. 
Κάποιος τη ρώτησε, αν έχει κάποια τελευταία επιθυμία –θυμήθηκε να γίνει άνθρωπος... ∆εν περίμενε απάντηση. 
Σήκωσε το κεφάλι και ούρλιαξε: «Να μην αφήσετε τη μάνα μου να αντικρίσει το παιδί της να πεθαίνει· αυτό 
θέλω!». ∆εν πήρε απάντηση, όμως κατάλαβε πως μέσα του υπήρχε λίγη ανθρωπιά.

Βρέθηκε στη μέση ενός μανιασμένου όχλου· να τη δέρνουν και να τη βασανίζουν, έτσι απλά... Όση ώρα τη 
λιθοβολούσαν, εκείνη έκλεινε τα μάτια κι έβλεπε τον εαυτό της παιδί: να γελάει και να τρέχει στην αγκαλιά της 
μάνας. Έτσι ελάφρυνε τον πόνο της καρδιάς της. Όλη της η ζωή πέρασε από μπροστά της μαζί με τις γκρίζες 
πέτρες. Η πλατεία άδειαζε, ο ήλιος έχανε το φως του και η Ακυλίνα βρέθηκε ξανά στα πονεμένα χέρια της 
μητέρας της μισοπεθαμένη πια.

_ «Μάνα, αλήθεια στο λέω», και την ίδια στιγμή σκούπισε τα δάκρυα της μάνας της, «ότι δεν τούρκεψα ούτε 
λεπτό, δεν λύγισα ούτε στιγμή μπροστά τους...». Αυτά τα λόγια ψελλίζοντας, αποκοιμήθηκε για πάντα, ήσυχη στην 
αγκαλιά της μητέρας της.



Ο απολογισμός της μάνας
Ηλέκτρα Μητακίδου (Β2)

Εγώ, σαν μητέρα της, δεν σταμάτησα ποτέ να την ενθαρρύνω, να την προστατεύω και να την αγαπώ με όλη την 
καρδιά μου. Σαν σήμερα θυμάμαι την ημέρα που γεννήθηκε. Ήταν ένα μικρό μωράκι τόσο όμορφο και ευαίσθητο! 
Χωρίς εμένα δεν μπορούσε να νιώθει ασφάλεια. Μόνο όταν ήταν στην αγκαλιά μου, χαλάρωνε και ένιωθε 
προστατευμένη. Εγώ, ο πατέρας της και εκείνη ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι! Βοηθούσαμε και υποστηρίζαμε τον 
άλλον. 

Μέχρι, όμως, τη στιγμή που –με την πρώτη δυσκολία– ο πατέρας της υπέκυψε και μας εγκατέλειψε. ∆ελεάστηκε 
με την ιδέα ότι θα περάσει μια ωραία ζωή, εάν αλλαξοπιστήσει, και δεν θα περάσει την υπόλοιπη ζωή του σε μια 
φυλακή, όπου θα τον βασάνιζαν και θα τον έκαναν να προσεύχεται καθημερινά για τον θάνατο του. Εγώ με την 
κόρη μου δεν επηρεαστήκαμε από την ιδέα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα υπάρχει πια στη ζωή μας. Συνεχίσαμε 
λοιπόν κανονικά, πιστεύοντας στη θρησκεία μας. 

Όμως, η μέρα που περιμέναμε έφτασε. Ο πατέρας της γύρισε πίσω, όχι όμως με τις καλύτερες προθέσεις. 
Θυμάμαι τότε η Ακυλίνα, είχε κλείσει τα 18, ήταν πια ολόκληρη κοπέλα· δεν είχε πια ανάγκη από εμένα ή από 
οποιονδήποτε άλλο. Ήταν ανεξάρτητη, δυνατή και πειθαρχημένη. Έτσι λοιπόν, ο πατέρας της προσπάθησε να την 
πείσει να αλλάξει τα πιστεύω της τόσες πολλές φορές, αλλά όλες οι προσπάθειες του ήταν μάταιες. 

Την Ακυλίνα πιστεύω ότι την μεγάλωσα σωστά. Έχει γίνει μια πειθαρχημένη γυναίκα που ξέρει το σωστό και το 
λάθος. Ο πατέρας της δεν το δεχόταν όμως αυτό, πίστευε ότι ήταν όλοι δειλοί σαν εκείνον και υποκύπτουν με 
την πρώτη δυσκολία, ευτυχώς όμως αυτό δεν ίσχυε για την κόρη μου την Ακυλίνα. Η Ακυλίνα δεν δεχόταν να 
αλλάξει τη θρησκεία της, με αποτέλεσμα να παραδοθεί στους Τούρκους για να τη βασανίσουν μέχρι την 
τελευταία της πνοή. 

Εγώ στάθηκα δίπλα της και την ενθάρρυνα, καθώς την έπαιρναν για να την πάνε στα βασανιστήρια. Ήμουν πολύ 
λυπημένη. Όταν μου την έφεραν μισοπεθαμένη στο σπίτι, την πήρα γρήγορα και την έσφιξα στην αγκαλιά μου. Η 
στεναχώρια μου ήταν πολύ μεγάλη. Τα δάκρυα στο πρόσωπό μου δεν σταματούσαν να τρέχουν. Τη ρώτησα με 
αγωνία τι ακριβώς συνέβη. Εκείνη με κοίταξε, μου χαμογέλασε και σιγά-σιγά κοιμήθηκε αιώνια. Η στεναχώρια 
μου εκείνη τη στιγμή ήταν αμέτρητη, αλλά ταυτόχρονα μέσα στη στεναχώρια μου υπήρχε μια δόση περηφάνειας 
που έφερα στον κόσμο ένα τόσο γενναίο παιδί.

(Β
2

)



Πώς έζησε η μητέρα της Ακυλίνας την τελευταία 
μέρα της ζωής της κόρης της
 Μελίνα Μπλέτσα και Νικολέττα Παπαβασιλείου (Β2)

Ο πατέρας της κόρης μου, της Ακυλίνας, προσπαθούσε πολύ καιρό να την πείσει να αλλαξοπιστήσει, όπως άλλωστε 
είχε κάνει και ο ίδιος πριν χρόνια. Αλλά, όταν για μια ακόμα φορά η Ακυλίνα αρνήθηκε την πρότασή του, δήλωσε 
στους Τούρκους ότι παραιτείται πλέον από την προσπάθεια να μεταπείσει την κόρη του και την άφησε στη διάθεσή 
τους. Τότε ήταν που συνέλαβαν την κόρη μου, την Ακυλίνα, και την οδήγησαν στο κριτήριο.

Εγώ βέβαια τη συνόδεψα, για να την ενθαρρύνω να μην δειλιάσει και να μην φοβηθεί το μαρτύριο. Μόλις φτάσαμε 
στο κριτήριο, οι Τούρκοι με απομάκρυναν με βίαιο τρόπο από την κόρη μου λίγο πριν εισέλθω μαζί της σε αυτό. 
Εκείνη τη στιγμή η καρδιά μου άρχιζε να χτυπάει όλο και πιο δυνατά, καθώς με είχε καταβάλει το άγχος κι ο φόβος 
για το τι θα της κάνουν, αλλά και για το αν θα αλλαξοπιστήσει ή θα παραμείνει πιστή στον Χριστό. 

Καθώς δεν μου δινόταν η επιλογή να σταθώ δίπλα στην κόρη μου την ώρα που θα απολογούνταν μπροστά στον 
κριτή, αλλά και επειδή δεν ήθελα να περιμένω μόνη έξω από το δικαστήριο, αποφάσισα να γυρίσω πίσω στο σπίτι 
μου. Στον δρόμο θυμήθηκα την τελευταία επιθυμία της κόρης μου, πριν την πάρουν μέσα από τα χέρια μου οι Τούρκοι, 
για να τη σύρουν στο κριτήριο. 

Έτσι λοιπόν, όταν έφτασα στο σπιτικό μου, γονάτισα για να προσευχηθώ για αυτήν, ελπίζοντας πως όλα θα πάνε 
καλά. Αφού προσευχήθηκα, προσπάθησα να κοιμηθώ, αλλά μου ήταν αδύνατο διότι είχα μεγάλη αγωνία, ελπίζοντας 
τα καλύτερα. Την επόμενη μέρα, έπειτα από πολύ ώρα αναμονής, άκουσα έναν χτύπο στην πόρτα μου. Όταν 
σηκώθηκα να την ανοίξω, αυτό που είδα ήταν το τελευταίο πράγμα που θα περίμενε μια μάνα να αντικρίσει... Ήταν 
η κόρη μου, σε άθλια κατάσταση, στα χέρια ενός χριστιανού ο οποίος είχε παρευρεθεί στο κριτήριο μαζί της, όταν 
τη ράβδιζαν και τη χτυπούσαν ανελέητα οι Τούρκοι. 

Εκείνη τη στιγμή τη ρώτησα: «Τι σου συνέβη κόρη μου, τι έκανες;» και αυτή μου απάντησε: «Και τι άλλο να έκανα, 
μητέρα μου, πέρα από αυτό που μου έμαθες από μικρή; Όπως το είχαμε συμφωνήσει, κράτησα την πίστη μου καθαρή 
κι αμόλυντη». Αυτά μου είπε και άφησε την τελευταία της πνοή. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα λύπη που χάνω το παιδί μου, 
αλλά και περηφάνεια για τη γενναία στάση της κατά την ώρα των βασανιστηρίων, αλλά και για το γεγονός ότι δεν 
πρόδωσε την πίστη της. 

(Β
2

)



Προσευχή· για άλλη μια φορά προσευχή
Αθανασία Μπαλάση  (Β2)

27 ∆εκεμβρίου του 1764. Ήρθε πάλι αυτή η μέρα... Η μέρα που τα συναισθήματά μου μπλέκονται και η ψυχή μου 
μουσκεύει σε ένα κλάμα ίσαμε τη θάλασσα αλλά και υψώνεται με περηφάνεια ίσαμε τον ουρανό. Μερικές φορές 
αναπολώ το παρελθόν και τις σκέψεις που με κατέλαβαν, την ημέρα που έφερα στον κόσμο την Ακυλίνα. «Θα είμαι 
άραγε καλή μάνα;», αναρωτιόμουν· «Θεέ μου, δώσε μου δύναμη», παρακαλούσα. Αυτό έκανα και τότε. 
Προσευχόμουν. Όπως με είχε διδάξει και η δική μου μάνα, αφοσιωμένη σε Εσένα Κύριε, προσπαθούσα και εγώ να 
ανταπεξέλθω στο δύσκολο έργο του γονιού, να αναθρέψει ένα παιδί από το μηδέν και να το κάνει άνθρωπο σωστό. 
Την έκανα λοιπόν άνθρωπο σωστό; Πες μου, Κύριε, πάλι σε Εσένα απευθύνομαι· την έκανα άνθρωπο σωστό; Θεέ 
μου, δώσε μου μια απάντηση, ένα σημάδι, κάτι να ηρεμήσει την ψυχή μου τη δύσκολη αυτή μέρα.

Γεννήθηκε, λοιπόν, η Ακυλίνα και με ευσέβεια έκανα το καλύτερο δυνατό, ό,τι περνούσε από το χέρι μου, για να την 
κάνω άνθρωπο σωστό. «Άνθρωπο σωστό»... Μεγάλη κουβέντα για να ξεστομίζεται από μία απλή χριστιανή σαν και 
εμένα. Πρέπει, όμως, να βρω τρόπο να δώσω μια απάντηση στο ερώτημά μου αυτό. Ποιος, όμως, θέτει τα όρια στις 
λέξεις και κρίνει την αλήθεια τους καλύτερα από Εσένα Κύριε; Ας προσπαθήσω λοιπόν να εισχωρήσω στους 
συλλογισμούς Σου και να οριοθετήσω την αινιγματική αυτή λέξη. «Σωστός» από το ρήμα «σώζω», λέξη συνώνυμη 
με το «ακέραιος» κι «αληθινός». Σωστός απέναντι στους γονείς σου, στα παιδιά σου, στη φύση, στα ζώα, στους 
ανθρώπους. Σωστός όσον αφορά τα υλικά αγαθά, αλλά και τις αξίες που θέτουμε και υπηρετούμε στη ζωή μας. 
Σωστός απέναντι σε Εσένα Κύριε. Ναι, αυτό μάλιστα. Αυτό είναι που μου δίνει μια ελπίδα. Μετέδωσα στην Ακυλίνα 
ό,τι ήξερα για τον Χριστιανισμό και με σύνεση προσπάθησα να την κατευθύνω στον δρόμο Σου. Κύριε, δώσε μου 
την επιβεβαίωση, πες μου πως έπραξα ορθά και πως πέτυχα τον στόχο μου. Όμως, να τες και πάλι οι ανασφάλειες 
που ξεπροβάλλουν...

Αργότερα, πληγώθηκα πολύ. Πέρασε από χίλια κύματα η ψυχή μου, για να μπορέσει να ξεπεράσει την με τόση 
ευκολία υποταγή του συζύγου μου στους μουσουλμάνους. Πληγώθηκα τρομερά. Κυρίως, διότι όλες οι αξίες και οι 
αρχές που πάσχιζα τόσα χρόνια να μεταδώσω στην Ακυλίνα, βρέθηκαν να κρέμονται από μία κλωστή, εξαιτίας της 
υποχώρησης του άνδρα μου. Λυπήθηκα, όμως, και για τον ίδιο. Πώς μπόρεσε να πουλήσει την ψυχή του έτσι απλά 
και να δειλιάσει τόσο πολύ; Πάλι από Εσένα ζήτησα βοήθεια: «∆ώσε μου δύναμη, Κύριε, κράτησέ με στον δρόμο 



της Χριστιανοσύνης, που με τόση λεπτότητα και τόλμη άνοιξες, για να πορεύονται με ευλάβεια και πίστη οι 
άνθρωποι.». Αυτά ήταν τα ακριβή μου λόγια.

Τότε, όμως, έφτασε η δυσκολότερη ώρα της ζωής μου. Η μέρα που θα κρινόταν το έργο μου ως Χριστιανή, αλλά 
και το έργο μου ως μάνα. Η Ακυλίνα, το μονάκριβο κοριτσάκι μου, βρέθηκε αντιμέτωπη πρώτα με τον πατέρα της, 
έπειτα με τους Οθωμανούς και αργότερα με τον ίδιο τον θάνατο. Εγώ, όμως, δεν έπρεπε να καταρρεύσω. Έπρεπε 
να μείνω πιστή και να συνεχίσω να την ενθαρρύνω· να μην δειλιάσει μπροστά στα βασανιστήρια και να μην 
φοβηθεί το μαρτύριο. Ήξερα ότι μετέπειτα Εσύ θα τη περίμενες με χέρια ανοιχτά και ότι δεν θα κινδύνευε πλέον 
από τα νύχια των Οθωμανών. Αλλά, όπως και να έχει, δεν υπάρχει πιο σκληρό πράγμα στον κόσμο για μια μάνα, 
από το να βλέπει το παιδί της να πηγαίνει απευθείας στο στόμα του λύκου. Τότε είναι που Σε χρειάστηκα 
περισσότερο από ποτέ. Προσευχόμουν από το πρωί ώς το βράδυ, χωρίς να ξέρω τι από τα δυο να Σου ζητήσω: να 
μείνει η Ακυλίνα πιστή σε ό,τι πάσχισα να της διδάξω ή να σωθεί το μονάκριβό μου το παιδί από του Χάρου τα 
δόντια; Να μην λυγίσει το σώμα της από τον πόνο και τις κακουχίες ή να αντέξει το πνεύμα της; «Προφύλαξέ την, 
Κύριε», παρακαλούσα, «κι ας γίνει το θέλημά Σου...».

Τρεις μέρες μετά έφεραν την Ακυλίνα μπροστά στα πόδια μου· μισοπεθαμένη, μέσα στα αίματα. Πόνεσαν... Τα 
μάτια, τα χέρια, όλο το σώμα και η ψυχή μου πόνεσαν. Συντετριμμένη από την εικόνα που αντίκριζα, όλο αγωνία, τη 
ρώτησα για την εξέλιξη των γεγονότων. «Όχι, μητέρα, δεν αρνήθηκα τον Κύριο...». Αυτό είπε και ξεψύχησε. Και ήταν 
ένας θάνατος γλυκός. Οι τελευταίες της λέξεις διαπέρασαν σαν μια γλυκιά μουσική τα αυτιά μου. ∆εν είχε 
ξαναγεμίσει τόση περηφάνεια κι ανακούφιση η ψυχή μου. Αφού έφυγε ήσυχο το παιδί μου, ήσυχη θα φύγω και εγώ 
σαν έρθει η ώρα μου.

Αυτά σκέφτομαι και τώρα, τρεις μήνες μετά, και έτσι παίρνω κουράγιο και δύναμη. Γιατί, μάλλον, έκανα σωστά το 
καθήκον και το χρέος μου ως μάνα. Σε ευχαριστώ Κύριε...

Το γράμμα ενός σκλάβου
Παρασκευή Ντίνα και Άννα Παντελίδου (Β2)

Σήμερα ακούγεται στην Πόλη πως ξεκίνησαν τα βασανιστήρια του νεαρού Ακακίου με σκοπό να τον αναγκάσουν να 
αλλαξοπιστήσει. ∆υστυχώς, θα είμαι παρών στο αποκρουστικό αυτό γεγονός, γιατί είμαι υποταγμένος στους 
Τούρκους. Έχω γίνει σκλάβος τους, οπότε είμαι αναγκασμένος να τους ακολουθώ παντού και να εκτελώ τις 
διαταγές τους. Ο λόγος που με θέλουν και εμένα εκεί, είναι για να με τρομοκρατήσουν έτσι ώστε να μην αλλάξω 
στάση απέναντί τους.

[λίγες ώρες μετά]

Περπατάω προς τη ∆ακτυλόπορτα. Είναι υπερβολικά στενό και ασφυκτικό το μέρος. Τον βλέπω, είναι μπροστά μου, 
κοιτάει εμένα και τους υπόλοιπους σκλάβους στα μάτια, ζητώντας απεγνωσμένα για βοήθεια. Κανείς μας δεν μπορεί 
να κάνει κάτι για να τον βοηθήσει. Είναι καταδικασμένος. Ξαφνικά, βγάζει τα τουρκικά ρούχα και μένει με τα ράσα 
του. Είναι μοναχός! Για λίγα δευτερόλεπτα επικρατεί απόλυτη σιωπή. Τότε, δύο μεγαλόσωμοι άντρες τον πλησιάζουν 
και τα βασανιστήριά του ξεκινούν. Τον χτυπούν χωρίς να διστάζουν ούτε στιγμή. Τον κοιτάζω ξανά. Αυτή τη φορά, 
παραδόξως, φαίνεται πιο ήρεμος. Είναι τόσο άδικο αυτό που του κάνουν... Αναρωτιέμαι γιατί. «Μόνο και μόνο επειδή 
πιστεύει σε διαφορετικό Θεό, πρέπει να του φερθούν με τέτοιον άθλιο τρόπο; ∆εν αντέχω άλλο, θέλω να 
βοηθήσω, όμως, δεν μπορώ…».

Το μαρτύριο τελείωσε. Ο Ακάκιος κείτεται νεκρός στο έδαφος. Αρχίζω να απομακρύνομαι. Σκέφτομαι τους γονείς 
του, την οικογένειά του, τους γνωστούς του. «Άραγε πώς να νιώθουν; Το ξέρουν;». Τη σκέψη μου διακόπτει ένας 
άντρας. Μου λέει: «Ήσουν και εσύ μέσα να φανταστώ. Πάλι καλά που πλέον δεν κυκλοφορεί ανάμεσα μας αυτός 
ο προδότης!». Από τα λόγια του καταλαβαίνω πως είναι μουσουλμάνος. Θέλω τόσο πολύ να μιλήσω, να εκφράσω 
και εγώ τη γνώμη μου και να υπερασπιστώ αυτόν τον αθώο άνθρωπο. Όμως, φοβάμαι μήπως με προδώσει στους 
Τούρκους. 

_ «Μήπως, όμως, δεν του άξιζε τέτοια μεταχείριση;», του είπα διστακτικά.
_ «Φυσικά και του άξιζε!», μου απάντησε νευριασμένος. «Η δικιά μας θρησκεία πρέπει να κυριαρχεί και αυτοί που 
είναι αντίθετοι, πρέπει να υποστούν τις συνέπειες», συνέχισε. 

Κάτι στην τελευταία του φράση με έκανε να παγώσω. Ήξερα ότι, αν συνέχιζα αυτήν τη συζήτηση, σίγουρα δεν θα 

έβγαινε σε καλό μου.

_ «Έχεις δίκιο», είπα χωρίς να το πιστεύω.

_ «Φυσικά και έχω! Με φωνάζουν, όμως, πρέπει να φύγω.». 

Ένιωσα μία ανακούφιση, όταν έφυγε από δίπλα μου. Καθώς προχωρούσα προς το σπίτι μου, σκεφτόμουν τη 
γυναίκα μου. «Πώς θα την αντίκριζα και πώς θα της εξηγούσα αυτά που συνέβησαν σήμερα; ∆εν έκανα τίποτα για 
να τον βοηθήσω...». Γεμάτος τύψεις ανοίγω την ξύλινη πόρτα του σπιτιού μου και βλέπω την αγωνία στα μάτια της.

_ «Που ήσουν;», με ρωτάει. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. 

_ «Ήμουν παρών στην αποκεφάλιση ενός νεομάρτυρα, του Ακακίου. Έβλεπα να τον χτυπάνε και δεν μπορούσα 
να κάνω τίποτα…».

_ «∆εν έκανες τίποτα; Σκέψου να ήσουν εσύ στη θέση του! ∆εν το πιστεύω...», σχεδόν ούρλιαξε.

Λέγαμε τα ίδια και τα ίδια για περίπου μισή ώρα· ίσως να μας είχαν ακούσει και τα παιδιά. Αφού το κλίμα ηρέμησε 
λίγο, πήγα και την έσφιξα στην αγκαλιά μου. 

_ «∆εν έκανα τίποτα, επειδή φοβόμουν για εμάς και τα παιδιά. Συγχώρεσέ με..».

_ «Σε καταλαβαίνω…», μου απάντησε. Εκείνη τη στιγμή μπήκαν μέσα τα παιδιά και αρχίσαμε να τρώμε αμίλητοι το 
βραδινό γεύμα. 

∆εν έχω κανέναν άλλον για να του πω με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές ό,τι συνέβη. Γι’ αυτό και έγραψα 
αυτό το γράμμα, μήπως και βρεθεί στα χέρια κάποιου καλού ανθρώπου. Ίσως εκείνος να μπορέσει να κάνει ό,τι 
δεν μπόρεσα εγώ…
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Το γράμμα ενός σκλάβου
Παρασκευή Ντίνα και Άννα Παντελίδου (Β2)

Σήμερα ακούγεται στην Πόλη πως ξεκίνησαν τα βασανιστήρια του νεαρού Ακακίου με σκοπό να τον αναγκάσουν να 
αλλαξοπιστήσει. ∆υστυχώς, θα είμαι παρών στο αποκρουστικό αυτό γεγονός, γιατί είμαι υποταγμένος στους 
Τούρκους. Έχω γίνει σκλάβος τους, οπότε είμαι αναγκασμένος να τους ακολουθώ παντού και να εκτελώ τις 
διαταγές τους. Ο λόγος που με θέλουν και εμένα εκεί, είναι για να με τρομοκρατήσουν έτσι ώστε να μην αλλάξω 
στάση απέναντί τους.

[λίγες ώρες μετά]

Περπατάω προς τη ∆ακτυλόπορτα. Είναι υπερβολικά στενό και ασφυκτικό το μέρος. Τον βλέπω, είναι μπροστά μου, 
κοιτάει εμένα και τους υπόλοιπους σκλάβους στα μάτια, ζητώντας απεγνωσμένα για βοήθεια. Κανείς μας δεν μπορεί 
να κάνει κάτι για να τον βοηθήσει. Είναι καταδικασμένος. Ξαφνικά, βγάζει τα τουρκικά ρούχα και μένει με τα ράσα 
του. Είναι μοναχός! Για λίγα δευτερόλεπτα επικρατεί απόλυτη σιωπή. Τότε, δύο μεγαλόσωμοι άντρες τον πλησιάζουν 
και τα βασανιστήριά του ξεκινούν. Τον χτυπούν χωρίς να διστάζουν ούτε στιγμή. Τον κοιτάζω ξανά. Αυτή τη φορά, 
παραδόξως, φαίνεται πιο ήρεμος. Είναι τόσο άδικο αυτό που του κάνουν... Αναρωτιέμαι γιατί. «Μόνο και μόνο επειδή 
πιστεύει σε διαφορετικό Θεό, πρέπει να του φερθούν με τέτοιον άθλιο τρόπο; ∆εν αντέχω άλλο, θέλω να 
βοηθήσω, όμως, δεν μπορώ…».

Το μαρτύριο τελείωσε. Ο Ακάκιος κείτεται νεκρός στο έδαφος. Αρχίζω να απομακρύνομαι. Σκέφτομαι τους γονείς 
του, την οικογένειά του, τους γνωστούς του. «Άραγε πώς να νιώθουν; Το ξέρουν;». Τη σκέψη μου διακόπτει ένας 
άντρας. Μου λέει: «Ήσουν και εσύ μέσα να φανταστώ. Πάλι καλά που πλέον δεν κυκλοφορεί ανάμεσα μας αυτός 
ο προδότης!». Από τα λόγια του καταλαβαίνω πως είναι μουσουλμάνος. Θέλω τόσο πολύ να μιλήσω, να εκφράσω 
και εγώ τη γνώμη μου και να υπερασπιστώ αυτόν τον αθώο άνθρωπο. Όμως, φοβάμαι μήπως με προδώσει στους 
Τούρκους. 

_ «Μήπως, όμως, δεν του άξιζε τέτοια μεταχείριση;», του είπα διστακτικά.
_ «Φυσικά και του άξιζε!», μου απάντησε νευριασμένος. «Η δικιά μας θρησκεία πρέπει να κυριαρχεί και αυτοί που 
είναι αντίθετοι, πρέπει να υποστούν τις συνέπειες», συνέχισε. 

Κάτι στην τελευταία του φράση με έκανε να παγώσω. Ήξερα ότι, αν συνέχιζα αυτήν τη συζήτηση, σίγουρα δεν θα 

έβγαινε σε καλό μου.

_ «Έχεις δίκιο», είπα χωρίς να το πιστεύω.

_ «Φυσικά και έχω! Με φωνάζουν, όμως, πρέπει να φύγω.». 

Ένιωσα μία ανακούφιση, όταν έφυγε από δίπλα μου. Καθώς προχωρούσα προς το σπίτι μου, σκεφτόμουν τη 
γυναίκα μου. «Πώς θα την αντίκριζα και πώς θα της εξηγούσα αυτά που συνέβησαν σήμερα; ∆εν έκανα τίποτα για 
να τον βοηθήσω...». Γεμάτος τύψεις ανοίγω την ξύλινη πόρτα του σπιτιού μου και βλέπω την αγωνία στα μάτια της.

_ «Που ήσουν;», με ρωτάει. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. 

_ «Ήμουν παρών στην αποκεφάλιση ενός νεομάρτυρα, του Ακακίου. Έβλεπα να τον χτυπάνε και δεν μπορούσα 
να κάνω τίποτα…».

_ «∆εν έκανες τίποτα; Σκέψου να ήσουν εσύ στη θέση του! ∆εν το πιστεύω...», σχεδόν ούρλιαξε.

Λέγαμε τα ίδια και τα ίδια για περίπου μισή ώρα· ίσως να μας είχαν ακούσει και τα παιδιά. Αφού το κλίμα ηρέμησε 
λίγο, πήγα και την έσφιξα στην αγκαλιά μου. 

_ «∆εν έκανα τίποτα, επειδή φοβόμουν για εμάς και τα παιδιά. Συγχώρεσέ με..».

_ «Σε καταλαβαίνω…», μου απάντησε. Εκείνη τη στιγμή μπήκαν μέσα τα παιδιά και αρχίσαμε να τρώμε αμίλητοι το 
βραδινό γεύμα. 

∆εν έχω κανέναν άλλον για να του πω με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές ό,τι συνέβη. Γι’ αυτό και έγραψα 
αυτό το γράμμα, μήπως και βρεθεί στα χέρια κάποιου καλού ανθρώπου. Ίσως εκείνος να μπορέσει να κάνει ό,τι 
δεν μπόρεσα εγώ…

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΙΝΟΣ



Ο νεομάρτυρας Χριστόδουλος γεννήθηκε στη Βάλτα, ένα 
μικρό χωριό της Κασσάνδρας. Σε νεαρή ηλικία 
εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη, για να μάθει την τέχνη 
του ράπτη. Το μαρτύριο του σχετίζεται με κάποιον 
βούλγαρο χριστιανό, που αποφάσισε να αλλαξοπιστήσει. 
Όταν ο Χριστόδουλος το πληροφορήθηκε προσπάθησε να 
τον αποτρέψει. Πήρε έναν σταυρό που είχε αγοράσει από 
τη Χίο και πήγε στο καφενείο όπου θα γινόταν η ομολογία 
και η περιτομή του βούλγαρου χριστιανού. Τον πλησίασε 
και, δείχνοντάς του τον σταυρό, τον προέτρεψε να μην 
προδώσει την πίστη του. Τότε, οι Τούρκοι εξοργίστηκαν, τον 
συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο δικαστήριο, όπου ο 
Χριστόδουλος με παρρησία και τόλμη ομολόγησε την πίστη 
του στον Χριστό. Παρόλες τις προτροπές του δικαστή, ο 
Χριστόδουλος παρέμεινε ανυποχώρητος και γι’ αυτό 
αποφασίστηκε η θανάτωσή του. Έτσι, στις 28 Ιουλίου 
1777 απαγχονίστηκε μπροστά στον Ναό του Αγίου Μηνά. 
Το λείψανό του παρέμεινε επί δύο μέρες στην αγχόνη, 
φέροντας επάνω του τον σταυρό που είχε πάρει μαζί του. 
Κατόπιν χριστιανοί εξαγόρασαν τα λείψανά του για 600 
γρόσια και τον κήδεψαν με τιμή. Η μνήμη του τιμάται στις 
28 Ιουλίου.

Το γράμμα ενός σκλάβου
Παρασκευή Ντίνα και Άννα Παντελίδου (Β2)

Σήμερα ακούγεται στην Πόλη πως ξεκίνησαν τα βασανιστήρια του νεαρού Ακακίου με σκοπό να τον αναγκάσουν να 
αλλαξοπιστήσει. ∆υστυχώς, θα είμαι παρών στο αποκρουστικό αυτό γεγονός, γιατί είμαι υποταγμένος στους 
Τούρκους. Έχω γίνει σκλάβος τους, οπότε είμαι αναγκασμένος να τους ακολουθώ παντού και να εκτελώ τις 
διαταγές τους. Ο λόγος που με θέλουν και εμένα εκεί, είναι για να με τρομοκρατήσουν έτσι ώστε να μην αλλάξω 
στάση απέναντί τους.

[λίγες ώρες μετά]

Περπατάω προς τη ∆ακτυλόπορτα. Είναι υπερβολικά στενό και ασφυκτικό το μέρος. Τον βλέπω, είναι μπροστά μου, 
κοιτάει εμένα και τους υπόλοιπους σκλάβους στα μάτια, ζητώντας απεγνωσμένα για βοήθεια. Κανείς μας δεν μπορεί 
να κάνει κάτι για να τον βοηθήσει. Είναι καταδικασμένος. Ξαφνικά, βγάζει τα τουρκικά ρούχα και μένει με τα ράσα 
του. Είναι μοναχός! Για λίγα δευτερόλεπτα επικρατεί απόλυτη σιωπή. Τότε, δύο μεγαλόσωμοι άντρες τον πλησιάζουν 
και τα βασανιστήριά του ξεκινούν. Τον χτυπούν χωρίς να διστάζουν ούτε στιγμή. Τον κοιτάζω ξανά. Αυτή τη φορά, 
παραδόξως, φαίνεται πιο ήρεμος. Είναι τόσο άδικο αυτό που του κάνουν... Αναρωτιέμαι γιατί. «Μόνο και μόνο επειδή 
πιστεύει σε διαφορετικό Θεό, πρέπει να του φερθούν με τέτοιον άθλιο τρόπο; ∆εν αντέχω άλλο, θέλω να 
βοηθήσω, όμως, δεν μπορώ…».

Το μαρτύριο τελείωσε. Ο Ακάκιος κείτεται νεκρός στο έδαφος. Αρχίζω να απομακρύνομαι. Σκέφτομαι τους γονείς 
του, την οικογένειά του, τους γνωστούς του. «Άραγε πώς να νιώθουν; Το ξέρουν;». Τη σκέψη μου διακόπτει ένας 
άντρας. Μου λέει: «Ήσουν και εσύ μέσα να φανταστώ. Πάλι καλά που πλέον δεν κυκλοφορεί ανάμεσα μας αυτός 
ο προδότης!». Από τα λόγια του καταλαβαίνω πως είναι μουσουλμάνος. Θέλω τόσο πολύ να μιλήσω, να εκφράσω 
και εγώ τη γνώμη μου και να υπερασπιστώ αυτόν τον αθώο άνθρωπο. Όμως, φοβάμαι μήπως με προδώσει στους 
Τούρκους. 

_ «Μήπως, όμως, δεν του άξιζε τέτοια μεταχείριση;», του είπα διστακτικά.
_ «Φυσικά και του άξιζε!», μου απάντησε νευριασμένος. «Η δικιά μας θρησκεία πρέπει να κυριαρχεί και αυτοί που 
είναι αντίθετοι, πρέπει να υποστούν τις συνέπειες», συνέχισε. 

Κάτι στην τελευταία του φράση με έκανε να παγώσω. Ήξερα ότι, αν συνέχιζα αυτήν τη συζήτηση, σίγουρα δεν θα 

έβγαινε σε καλό μου.

_ «Έχεις δίκιο», είπα χωρίς να το πιστεύω.

_ «Φυσικά και έχω! Με φωνάζουν, όμως, πρέπει να φύγω.». 

Ένιωσα μία ανακούφιση, όταν έφυγε από δίπλα μου. Καθώς προχωρούσα προς το σπίτι μου, σκεφτόμουν τη 
γυναίκα μου. «Πώς θα την αντίκριζα και πώς θα της εξηγούσα αυτά που συνέβησαν σήμερα; ∆εν έκανα τίποτα για 
να τον βοηθήσω...». Γεμάτος τύψεις ανοίγω την ξύλινη πόρτα του σπιτιού μου και βλέπω την αγωνία στα μάτια της.

_ «Που ήσουν;», με ρωτάει. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. 

_ «Ήμουν παρών στην αποκεφάλιση ενός νεομάρτυρα, του Ακακίου. Έβλεπα να τον χτυπάνε και δεν μπορούσα 
να κάνω τίποτα…».

_ «∆εν έκανες τίποτα; Σκέψου να ήσουν εσύ στη θέση του! ∆εν το πιστεύω...», σχεδόν ούρλιαξε.

Λέγαμε τα ίδια και τα ίδια για περίπου μισή ώρα· ίσως να μας είχαν ακούσει και τα παιδιά. Αφού το κλίμα ηρέμησε 
λίγο, πήγα και την έσφιξα στην αγκαλιά μου. 

_ «∆εν έκανα τίποτα, επειδή φοβόμουν για εμάς και τα παιδιά. Συγχώρεσέ με..».

_ «Σε καταλαβαίνω…», μου απάντησε. Εκείνη τη στιγμή μπήκαν μέσα τα παιδιά και αρχίσαμε να τρώμε αμίλητοι το 
βραδινό γεύμα. 

∆εν έχω κανέναν άλλον για να του πω με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές ό,τι συνέβη. Γι’ αυτό και έγραψα 
αυτό το γράμμα, μήπως και βρεθεί στα χέρια κάποιου καλού ανθρώπου. Ίσως εκείνος να μπορέσει να κάνει ό,τι 
δεν μπόρεσα εγώ…

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΙΝΟΣ



Μια απλή μαρτυρία για τον 
Νεομάρτυρα Χριστόδουλο

Μίλτος ∆ημητρίου (Β1)

Έτος 1777. Τα χρόνια είναι σκληρά και δύστυχα. Οι Χριστιανοί είναι φοβισμένοι και βασανισμένοι. Από άκρη σ΄ άκρη 
όλη η Ελλάδα είναι υποταγμένη στους Τούρκους. Πριν από λίγες μέρες ήρθα ως πρόσφυγας στη Θεσσαλονίκη. Το 
χωριό μου το έκαψαν οι Τούρκοι και σκότωσαν την οικογένειά μου.

Μια ζεστή μέρα του καλοκαιριού, εκεί που περπατούσα στον δρόμο πηγαίνοντας στην αγορά, χαμένος στη σκέψη μου, 
άκουσα νταούλια να χτυπούν και παρατήρησα πολύ κόσμο να μαζεύεται έξω από ένα καφενείο. Έτσι αποφάσισα να 
πάω να δω τι γίνεται. Πέρασα τον κόσμο και τότε είδα έναν νεαρό να βγάζει από τον κόρφο του έναν ξύλινο σταυρό, 
να τον κρατά ψηλά με το δεξί του χέρι και να ανοίγει δρόμο μέσα στους ξαφνιασμένους Τούρκους. 

«Μα τι γίνεται;», αναρωτήθηκα φωναχτά και τότε μια γριούλα που στεκόταν δίπλα μού απάντησε: «Γίνεται γιορτή, γιατί 
ένας χριστιανός Βούλγαρος ετοιμάζεται να αρνηθεί τον Χριστό και αυτός ο Χριστιανός πετάχτηκε μπροστά στον 
Βούλγαρο και προσπαθεί να τον πείσει να μην τουρκέψει.».

Τότε, όμως, το πλήθος των Τούρκων, που αρχικά παρατηρούσε αμίλητο, όρμησε λυσσασμένο στο νεαρό παλικάρι. Με 
βρισιές και κλοτσιές τον έσπρωξαν έξω και μετά άρχισαν να τον χτυπάνε αλύπητα με ξύλα και ραβδιά. Ένας 
Γενίτσαρος έβγαλε το μαχαίρι του και το κάρφωσε στην πλάτη του παλικαριού. Τα ρούχα του γέμισαν αίμα. Πήγα να 
τον βοηθήσω, αλλά ένας άλλος Γενίτσαρος με χτύπησε και με έριξε στον λιθόστρωτο δρόμο. Έχασα τις αισθήσεις 
μου.

Όταν συνήλθα, ήτανε βράδυ και όλοι είχανε φύγει. Τότε, φοβισμένος, γύρισα γρήγορα στο σπίτι μου και ξάπλωσα 
στο κρεβάτι. Όμως δεν μπορούσα να κοιμηθώ, επειδή σκεφτόμουν τι μπορούσε να έχει πάθει εκείνος ο νεαρός.

Την επόμενη μέρα βγήκα βόλτα για να ηρεμήσω τις σκέψεις μου. Όμως, τελικά, οι χειρότεροί μου φόβοι βγήκαν 
αληθινοί. Στην πύλη του Αγίου Μηνά ήταν κάποιος κρεμασμένος, με καρφωμένο έναν σταυρό στην πλάτη του. Όταν 
πλησίασα, είδα πως ήταν ο νεαρός από το χθεσινό επεισόδιο στο καφενείο. Μπήκα μέσα στην εκκλησία και με δάκρυα 
στα μάτια φώναξα τον ιερέα να με βοηθήσει να τον κατεβάσουμε. Αυτός μου είπε ότι οι Οθωμανοί τούς το έχουν 
απαγορεύσει. «Μα ποιος ήταν αυτός ο νεαρός;», ρώτησα τον ιερέα. «Ήταν ο Χριστόδουλος από την Κασσάνδρα της 
Χαλκιδικής, που έδωσε τη ζωή του για τον Χριστό», μου απάντησε.

Το σώμα του παρέμεινε γυμνό και κρεμασμένο για δύο μέρες. Τελικά, μετά από λίγες μέρες, οι Χριστιανοί αγόρασαν 
το λείψανο του αντί 600 γροσιών και το έθαψαν με τιμές. Μετά από αυτό το συμβάν, πήγαινα κάθε μέρα στον τάφο 
του νεαρού και άφηνα λίγα λουλούδια για την ψυχή του.

Το γράμμα ενός σκλάβου
Παρασκευή Ντίνα και Άννα Παντελίδου (Β2)

Σήμερα ακούγεται στην Πόλη πως ξεκίνησαν τα βασανιστήρια του νεαρού Ακακίου με σκοπό να τον αναγκάσουν να 
αλλαξοπιστήσει. ∆υστυχώς, θα είμαι παρών στο αποκρουστικό αυτό γεγονός, γιατί είμαι υποταγμένος στους 
Τούρκους. Έχω γίνει σκλάβος τους, οπότε είμαι αναγκασμένος να τους ακολουθώ παντού και να εκτελώ τις 
διαταγές τους. Ο λόγος που με θέλουν και εμένα εκεί, είναι για να με τρομοκρατήσουν έτσι ώστε να μην αλλάξω 
στάση απέναντί τους.

[λίγες ώρες μετά]

Περπατάω προς τη ∆ακτυλόπορτα. Είναι υπερβολικά στενό και ασφυκτικό το μέρος. Τον βλέπω, είναι μπροστά μου, 
κοιτάει εμένα και τους υπόλοιπους σκλάβους στα μάτια, ζητώντας απεγνωσμένα για βοήθεια. Κανείς μας δεν μπορεί 
να κάνει κάτι για να τον βοηθήσει. Είναι καταδικασμένος. Ξαφνικά, βγάζει τα τουρκικά ρούχα και μένει με τα ράσα 
του. Είναι μοναχός! Για λίγα δευτερόλεπτα επικρατεί απόλυτη σιωπή. Τότε, δύο μεγαλόσωμοι άντρες τον πλησιάζουν 
και τα βασανιστήριά του ξεκινούν. Τον χτυπούν χωρίς να διστάζουν ούτε στιγμή. Τον κοιτάζω ξανά. Αυτή τη φορά, 
παραδόξως, φαίνεται πιο ήρεμος. Είναι τόσο άδικο αυτό που του κάνουν... Αναρωτιέμαι γιατί. «Μόνο και μόνο επειδή 
πιστεύει σε διαφορετικό Θεό, πρέπει να του φερθούν με τέτοιον άθλιο τρόπο; ∆εν αντέχω άλλο, θέλω να 
βοηθήσω, όμως, δεν μπορώ…».

Το μαρτύριο τελείωσε. Ο Ακάκιος κείτεται νεκρός στο έδαφος. Αρχίζω να απομακρύνομαι. Σκέφτομαι τους γονείς 
του, την οικογένειά του, τους γνωστούς του. «Άραγε πώς να νιώθουν; Το ξέρουν;». Τη σκέψη μου διακόπτει ένας 
άντρας. Μου λέει: «Ήσουν και εσύ μέσα να φανταστώ. Πάλι καλά που πλέον δεν κυκλοφορεί ανάμεσα μας αυτός 
ο προδότης!». Από τα λόγια του καταλαβαίνω πως είναι μουσουλμάνος. Θέλω τόσο πολύ να μιλήσω, να εκφράσω 
και εγώ τη γνώμη μου και να υπερασπιστώ αυτόν τον αθώο άνθρωπο. Όμως, φοβάμαι μήπως με προδώσει στους 
Τούρκους. 

_ «Μήπως, όμως, δεν του άξιζε τέτοια μεταχείριση;», του είπα διστακτικά.
_ «Φυσικά και του άξιζε!», μου απάντησε νευριασμένος. «Η δικιά μας θρησκεία πρέπει να κυριαρχεί και αυτοί που 
είναι αντίθετοι, πρέπει να υποστούν τις συνέπειες», συνέχισε. 

Κάτι στην τελευταία του φράση με έκανε να παγώσω. Ήξερα ότι, αν συνέχιζα αυτήν τη συζήτηση, σίγουρα δεν θα 

έβγαινε σε καλό μου.

_ «Έχεις δίκιο», είπα χωρίς να το πιστεύω.

_ «Φυσικά και έχω! Με φωνάζουν, όμως, πρέπει να φύγω.». 

Ένιωσα μία ανακούφιση, όταν έφυγε από δίπλα μου. Καθώς προχωρούσα προς το σπίτι μου, σκεφτόμουν τη 
γυναίκα μου. «Πώς θα την αντίκριζα και πώς θα της εξηγούσα αυτά που συνέβησαν σήμερα; ∆εν έκανα τίποτα για 
να τον βοηθήσω...». Γεμάτος τύψεις ανοίγω την ξύλινη πόρτα του σπιτιού μου και βλέπω την αγωνία στα μάτια της.

_ «Που ήσουν;», με ρωτάει. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. 

_ «Ήμουν παρών στην αποκεφάλιση ενός νεομάρτυρα, του Ακακίου. Έβλεπα να τον χτυπάνε και δεν μπορούσα 
να κάνω τίποτα…».

_ «∆εν έκανες τίποτα; Σκέψου να ήσουν εσύ στη θέση του! ∆εν το πιστεύω...», σχεδόν ούρλιαξε.

Λέγαμε τα ίδια και τα ίδια για περίπου μισή ώρα· ίσως να μας είχαν ακούσει και τα παιδιά. Αφού το κλίμα ηρέμησε 
λίγο, πήγα και την έσφιξα στην αγκαλιά μου. 

_ «∆εν έκανα τίποτα, επειδή φοβόμουν για εμάς και τα παιδιά. Συγχώρεσέ με..».

_ «Σε καταλαβαίνω…», μου απάντησε. Εκείνη τη στιγμή μπήκαν μέσα τα παιδιά και αρχίσαμε να τρώμε αμίλητοι το 
βραδινό γεύμα. 

∆εν έχω κανέναν άλλον για να του πω με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές ό,τι συνέβη. Γι’ αυτό και έγραψα 
αυτό το γράμμα, μήπως και βρεθεί στα χέρια κάποιου καλού ανθρώπου. Ίσως εκείνος να μπορέσει να κάνει ό,τι 
δεν μπόρεσα εγώ…

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΙΝΟΣ

(Β
1

)

(Β
1

)



Το τελευταίο γράμμα
Γιώργος Αντωνιάδης  (Β1)

Θεσσαλονίκη 27 Ιουλίου 1777

Αγαπημένοι μου γονείς,

εδώ στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Καταδικάστηκα σε θάνατο. Αύριο θα γίνει ο 
απαγχονισμός μου. Ένα πράγμα με κρατάει ζωντανό. Η πίστη μου στον παντοδύναμο Θεό θα μου δώσει δύναμη 
να αντιμετωπίσω κάθε δυσκολία. 

Όπως θα γνωρίζετε, ήρθα στη Θεσσαλονίκη για να μάθω την τέχνη της ραπτικής. Παρόλα αυτά, μια άλλη έγνοια 
με βασάνιζε για πολύ καιρό τώρα. Πριν λίγες εβδομάδες, έμαθα πως ένας χριστιανός από τη Βουλγαρία, 
αποφάσισε να εξισλαμιστεί. Αμέσως, η φλόγα της πίστης μου με έκανε να πάρω τον σταυρό που είχα φυλαγμένο 
στον Ναό του Αγίου Αθανασίου και να πάω να τον βρω. 

Προσπάθησα να τον μεταπείσω, να μην αλλάξει την πίστη του και του εξήγησα πως η πράξη του αυτή δεν θα είχε 
κανένα όφελος για τον ίδιο. Του είπα, επιπλέον, πως η πίστη στον Θεό μάς βοηθάει να γνωρίσουμε την αλήθεια, 
διότι ο Χριστός νίκησε τον θάνατο, όχι μόνο ως Θεός αλλά και ως άνθρωπος. Τέλος, του είπα πως ο σκοπός του 
Κυρίου, είναι η σωτηρία κάθε ανθρώπου.

Και εκεί ήταν που συνέβη το κακό. Εκείνη τη στιγμή οι Οθωμανοί Τούρκοι με συνέλαβαν και με πήγαν στο 
δικαστήριο. Η αλήθεια είναι πως ήμουν σίγουρος για αυτήν την κατάληξη και, από μεριάς μου, είχα κάνει την 
προετοιμασία μου. Τελικά το δικαστήριο με καταδίκασε να θανατωθώ αύριο, 28 Ιουλίου, με απαγχονισμό.

Για αυτό σας γράφω, πολυαγαπημένοι μου γονείς, για να σας προειδοποιήσω: Να μην στενοχωριέστε για μένα! 
Ανυπομονώ να βρεθώ στην αληθινή ζωή, δίπλα στον ∆ημιουργό μας. Να είστε πάντοτε αγαπημένοι και να μην 
χάσετε την πίστη σας.

 

Ο γιος σας,

Χριστόδουλος

∆υο λόγια για τον φίλο μου
Γιώργος Γκαρέλης (Β1)

Σε όλες τις εποχές και σε όλες τις συνθήκες υπάρχουν άνθρωποι που υπηρετούν με πίστη και αφοσίωση τις αρχές 
και τις αξίες τους. Ένας από αυτούς ήταν ο φίλος μου και μάρτυρας Χριστόδουλος. Ο Χριστόδουλος ήταν ένας 
απλός ράφτης κι είχε τόσο μεγάλη πίστη στον Χριστό, που προσπάθησε να μην αφήσει ούτε έναν Χριστιανό να 
αλλαξοπιστήσει. Όταν πληροφορήθηκε ότι ένας χριστιανός Βούλγαρος ήθελε να αλλαξοπιστήσει, πήγε στο 
καφενείο όπου θα γινόταν η περιτομή μαζί με τον σταυρό του. Ρισκάροντας τη ζωή του, μπήκε στο καφενείο και 
έδειξε τον σταυρό για να τον αποτρέψει από την προδοσία της πίστης, αλλά ο Βούλγαρος τον αγνόησε. Οι 
Τούρκοι εξοργίστηκαν με τη συμπεριφορά του Χριστόδουλου και, αφού τον συνέλαβαν, τον οδήγησαν στο 
δικαστήριο. 

Στο δικαστήριο, παρά τις προτροπές του δικαστή, ο Χριστόδουλος ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό και έτσι 
αποφασίστηκε η θανάτωσή του. Ο Χριστόδουλος απαγχονίστηκε μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Μηνά στη 
Θεσσαλονίκη. Τα λείψανά του παρέμειναν προς ονειδισμό επί δύο ήμερες και, βλέποντας τα οστά του αγαπητού 
μου φίλου, έπεσα σε βαθύ πένθος. Την επόμενη μέρα πήγα μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς και φίλους του να 
παραλάβουμε το λείψανό του.

Ο αγαπητός μου φίλος Χριστόδουλος προσπάθησε να αποτρέψει τον Βούλγαρο μπροστά σε όλους τους 
φανατικούς μουσουλμάνους, επειδή είχε τόσο πολύ πάθος για την πίστη μέσα του, που παραδέχθηκε τολμηρά και 
χωρίς φόβο την πίστη του εκεί που οι περισσότεροι σώπαιναν. Ήταν και θα είναι ένας ήρωας, που δεν υπολόγισε 
τον θάνατο για χάρη όλων των Χριστιανών. Το όνομά του έχει γραφτεί μαζί με τους υπόλοιπους Χριστιανούς που 
μαρτύρησαν για την πίστη τους.

Το γράμμα ενός σκλάβου
Παρασκευή Ντίνα και Άννα Παντελίδου (Β2)

Σήμερα ακούγεται στην Πόλη πως ξεκίνησαν τα βασανιστήρια του νεαρού Ακακίου με σκοπό να τον αναγκάσουν να 
αλλαξοπιστήσει. ∆υστυχώς, θα είμαι παρών στο αποκρουστικό αυτό γεγονός, γιατί είμαι υποταγμένος στους 
Τούρκους. Έχω γίνει σκλάβος τους, οπότε είμαι αναγκασμένος να τους ακολουθώ παντού και να εκτελώ τις 
διαταγές τους. Ο λόγος που με θέλουν και εμένα εκεί, είναι για να με τρομοκρατήσουν έτσι ώστε να μην αλλάξω 
στάση απέναντί τους.

[λίγες ώρες μετά]

Περπατάω προς τη ∆ακτυλόπορτα. Είναι υπερβολικά στενό και ασφυκτικό το μέρος. Τον βλέπω, είναι μπροστά μου, 
κοιτάει εμένα και τους υπόλοιπους σκλάβους στα μάτια, ζητώντας απεγνωσμένα για βοήθεια. Κανείς μας δεν μπορεί 
να κάνει κάτι για να τον βοηθήσει. Είναι καταδικασμένος. Ξαφνικά, βγάζει τα τουρκικά ρούχα και μένει με τα ράσα 
του. Είναι μοναχός! Για λίγα δευτερόλεπτα επικρατεί απόλυτη σιωπή. Τότε, δύο μεγαλόσωμοι άντρες τον πλησιάζουν 
και τα βασανιστήριά του ξεκινούν. Τον χτυπούν χωρίς να διστάζουν ούτε στιγμή. Τον κοιτάζω ξανά. Αυτή τη φορά, 
παραδόξως, φαίνεται πιο ήρεμος. Είναι τόσο άδικο αυτό που του κάνουν... Αναρωτιέμαι γιατί. «Μόνο και μόνο επειδή 
πιστεύει σε διαφορετικό Θεό, πρέπει να του φερθούν με τέτοιον άθλιο τρόπο; ∆εν αντέχω άλλο, θέλω να 
βοηθήσω, όμως, δεν μπορώ…».

Το μαρτύριο τελείωσε. Ο Ακάκιος κείτεται νεκρός στο έδαφος. Αρχίζω να απομακρύνομαι. Σκέφτομαι τους γονείς 
του, την οικογένειά του, τους γνωστούς του. «Άραγε πώς να νιώθουν; Το ξέρουν;». Τη σκέψη μου διακόπτει ένας 
άντρας. Μου λέει: «Ήσουν και εσύ μέσα να φανταστώ. Πάλι καλά που πλέον δεν κυκλοφορεί ανάμεσα μας αυτός 
ο προδότης!». Από τα λόγια του καταλαβαίνω πως είναι μουσουλμάνος. Θέλω τόσο πολύ να μιλήσω, να εκφράσω 
και εγώ τη γνώμη μου και να υπερασπιστώ αυτόν τον αθώο άνθρωπο. Όμως, φοβάμαι μήπως με προδώσει στους 
Τούρκους. 

_ «Μήπως, όμως, δεν του άξιζε τέτοια μεταχείριση;», του είπα διστακτικά.
_ «Φυσικά και του άξιζε!», μου απάντησε νευριασμένος. «Η δικιά μας θρησκεία πρέπει να κυριαρχεί και αυτοί που 
είναι αντίθετοι, πρέπει να υποστούν τις συνέπειες», συνέχισε. 

Κάτι στην τελευταία του φράση με έκανε να παγώσω. Ήξερα ότι, αν συνέχιζα αυτήν τη συζήτηση, σίγουρα δεν θα 

έβγαινε σε καλό μου.

_ «Έχεις δίκιο», είπα χωρίς να το πιστεύω.

_ «Φυσικά και έχω! Με φωνάζουν, όμως, πρέπει να φύγω.». 

Ένιωσα μία ανακούφιση, όταν έφυγε από δίπλα μου. Καθώς προχωρούσα προς το σπίτι μου, σκεφτόμουν τη 
γυναίκα μου. «Πώς θα την αντίκριζα και πώς θα της εξηγούσα αυτά που συνέβησαν σήμερα; ∆εν έκανα τίποτα για 
να τον βοηθήσω...». Γεμάτος τύψεις ανοίγω την ξύλινη πόρτα του σπιτιού μου και βλέπω την αγωνία στα μάτια της.

_ «Που ήσουν;», με ρωτάει. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. 

_ «Ήμουν παρών στην αποκεφάλιση ενός νεομάρτυρα, του Ακακίου. Έβλεπα να τον χτυπάνε και δεν μπορούσα 
να κάνω τίποτα…».

_ «∆εν έκανες τίποτα; Σκέψου να ήσουν εσύ στη θέση του! ∆εν το πιστεύω...», σχεδόν ούρλιαξε.

Λέγαμε τα ίδια και τα ίδια για περίπου μισή ώρα· ίσως να μας είχαν ακούσει και τα παιδιά. Αφού το κλίμα ηρέμησε 
λίγο, πήγα και την έσφιξα στην αγκαλιά μου. 

_ «∆εν έκανα τίποτα, επειδή φοβόμουν για εμάς και τα παιδιά. Συγχώρεσέ με..».

_ «Σε καταλαβαίνω…», μου απάντησε. Εκείνη τη στιγμή μπήκαν μέσα τα παιδιά και αρχίσαμε να τρώμε αμίλητοι το 
βραδινό γεύμα. 

∆εν έχω κανέναν άλλον για να του πω με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές ό,τι συνέβη. Γι’ αυτό και έγραψα 
αυτό το γράμμα, μήπως και βρεθεί στα χέρια κάποιου καλού ανθρώπου. Ίσως εκείνος να μπορέσει να κάνει ό,τι 
δεν μπόρεσα εγώ…



Γράμμα από τον πατέρα
Απόστολος Βλάχος (Β1)

Αγαπημένε μου γιε, Χριστόδουλε,

όταν ήσουνα μικρός, μου άρεσε να σκέφτομαι τους δρόμους που θα μπορούσες να ακολουθήσεις στη ζωή σου. 
Ποτέ δεν είχα την παραμικρή αμφιβολία για την πίστη που θα ακολουθούσες όταν μεγάλωνες, καθώς, όπως και 
εγώ, έγινες Χριστιανός. Ωστόσο, δεν θα σε έβαζα ποτέ σε ένα δίλημμα σαν αυτό που αντιμετώπισες.

Ως πατέρας, πάντα ήθελα το καλύτερο για τον γιο μου. ∆υστυχώς, η ελευθερία δεν ήταν ένα δώρο που μπορούσα 
να σου προσφέρω... Έτσι μία ήσυχη ζωή, μακριά από τους κακόβουλους Οθωμανούς, ακουγόταν πάντα ωραία. 
∆εν ήταν έκπληξη για εμένα η απόφασή σου να γίνεις ράφτης. Ακόμη θυμάμαι πεντακάθαρα την περηφάνια που 
ένιωθα για σένα, εκφράζοντας τις ανησυχίες σου για τους ανθρώπους που με τη θέλησή τους αλλαξοπιστούσαν. 
∆εν μπορούσα όμως κι εγώ να μην ανησυχώ για σένα, συμβουλεύοντας σε, καλοπροαίρετα πάντα και με 
σεβασμό στη θρησκεία μας, να μην εκφράζεις δημόσια τις θέσεις σου πάνω σε τέτοια θέματα μπροστά στους 
Οθωμανούς.

Αν και έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, θυμάμαι σαν σήμερα τη μέρα που με ενημέρωσες, με μεγάλη σου 
λύπη, την απόφαση ενός γνωστού σου με καταγωγή από τη Βουλγαρία να αλλαξοπιστήσει, για να αποκτήσει τα 
γνωστά προνόμια: κοινωνική θέση και χρήματα. Καθώς πήγες να φύγεις για να τον συναντήσεις, έχοντας έγνοια 
περισσότερο για τον Βούλγαρο παρά για τη ζωή σου, προσπάθησα να σε μεταπείσω. Τα επιχειρήματά σου μου 
άλλαξαν τελείως την οπτική μου γωνία για το θέμα και έτσι, πριν φύγεις, σου έδωσα στο χέρι τον σταυρό που 
είχες πάρει από τη Χίο. Ήξερα ότι θα τα κατάφερνες και τελικά θα απέτρεπες τον Βούλγαρο, μόνο με τον θερμό 
λόγο σου, από το να αλλάξει την πίστη του.

Η έκπληξή μου ήταν τεράστια, όταν πληροφορήθηκα την επόμενη μέρα ότι, όχι μόνο εξόμωσε τελικά ο Βούλγαρος, 
αλλά και εσύ είχες πιαστεί από τους Οθωμανούς και επρόκειτο να δικαστείς. Πλέον το θέμα ήταν αρκετά πιο 
σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, από την πίστη ενός ανθρώπου. Το τι θα έλεγες την επόμενη μέρα στον δικαστή, 
επηρέαζε τη ζωή του γιού μου, τη δική σου ζωή! Σου εξήγησα πολλές φορές, ότι δεν ήταν απαραίτητο να 
αλλαξοπιστήσεις· θα μπορούσες απλά να γίνεις κρυπτοχριστιανός. Εσύ, όμως, μου εξήγησες ότι δεν πρέπει να 
κρύβουμε αυτό που είμαστε, αλλά να είμαστε περήφανοι που το εμφανίζουμε.

Την επόμενη μέρα, μπροστά στον δικαστή, δεν δίστασες ούτε μία φορά να του ομολογήσεις με παρρησία την πίστη 
σου. Μαρτύρησες. Ξέραμε την απόφαση του δικαστή, πριν καν αρχίσει η δίκη: Απαγχονισμός. Η λύπη μου ήταν 
τόση πολλή, που δεν θα μπορέσω ποτέ να την εκφράσω... Ωστόσο, η περηφάνια μου για το παράδειγμα του 
Χριστιανού που έδωσες, ήταν περισσότερη.

Για χρόνια με απασχολούσαν αυτές οι σκέψεις, όμως δεν έβρισκα το κουράγιο να τις γράψω, επειδή νόμιζα ότι 
θα σηματοδοτούσαν το «αντίο». Τώρα όμως ξέρω ότι δεν θα αργήσει πάρα πολύ η στιγμή, που θα σε ξαναδώ. 
Θα ξανασυναντηθούμε...

Ο πατέρας σου

Το γράμμα ενός σκλάβου
Παρασκευή Ντίνα και Άννα Παντελίδου (Β2)

Σήμερα ακούγεται στην Πόλη πως ξεκίνησαν τα βασανιστήρια του νεαρού Ακακίου με σκοπό να τον αναγκάσουν να 
αλλαξοπιστήσει. ∆υστυχώς, θα είμαι παρών στο αποκρουστικό αυτό γεγονός, γιατί είμαι υποταγμένος στους 
Τούρκους. Έχω γίνει σκλάβος τους, οπότε είμαι αναγκασμένος να τους ακολουθώ παντού και να εκτελώ τις 
διαταγές τους. Ο λόγος που με θέλουν και εμένα εκεί, είναι για να με τρομοκρατήσουν έτσι ώστε να μην αλλάξω 
στάση απέναντί τους.

[λίγες ώρες μετά]

Περπατάω προς τη ∆ακτυλόπορτα. Είναι υπερβολικά στενό και ασφυκτικό το μέρος. Τον βλέπω, είναι μπροστά μου, 
κοιτάει εμένα και τους υπόλοιπους σκλάβους στα μάτια, ζητώντας απεγνωσμένα για βοήθεια. Κανείς μας δεν μπορεί 
να κάνει κάτι για να τον βοηθήσει. Είναι καταδικασμένος. Ξαφνικά, βγάζει τα τουρκικά ρούχα και μένει με τα ράσα 
του. Είναι μοναχός! Για λίγα δευτερόλεπτα επικρατεί απόλυτη σιωπή. Τότε, δύο μεγαλόσωμοι άντρες τον πλησιάζουν 
και τα βασανιστήριά του ξεκινούν. Τον χτυπούν χωρίς να διστάζουν ούτε στιγμή. Τον κοιτάζω ξανά. Αυτή τη φορά, 
παραδόξως, φαίνεται πιο ήρεμος. Είναι τόσο άδικο αυτό που του κάνουν... Αναρωτιέμαι γιατί. «Μόνο και μόνο επειδή 
πιστεύει σε διαφορετικό Θεό, πρέπει να του φερθούν με τέτοιον άθλιο τρόπο; ∆εν αντέχω άλλο, θέλω να 
βοηθήσω, όμως, δεν μπορώ…».

Το μαρτύριο τελείωσε. Ο Ακάκιος κείτεται νεκρός στο έδαφος. Αρχίζω να απομακρύνομαι. Σκέφτομαι τους γονείς 
του, την οικογένειά του, τους γνωστούς του. «Άραγε πώς να νιώθουν; Το ξέρουν;». Τη σκέψη μου διακόπτει ένας 
άντρας. Μου λέει: «Ήσουν και εσύ μέσα να φανταστώ. Πάλι καλά που πλέον δεν κυκλοφορεί ανάμεσα μας αυτός 
ο προδότης!». Από τα λόγια του καταλαβαίνω πως είναι μουσουλμάνος. Θέλω τόσο πολύ να μιλήσω, να εκφράσω 
και εγώ τη γνώμη μου και να υπερασπιστώ αυτόν τον αθώο άνθρωπο. Όμως, φοβάμαι μήπως με προδώσει στους 
Τούρκους. 

_ «Μήπως, όμως, δεν του άξιζε τέτοια μεταχείριση;», του είπα διστακτικά.
_ «Φυσικά και του άξιζε!», μου απάντησε νευριασμένος. «Η δικιά μας θρησκεία πρέπει να κυριαρχεί και αυτοί που 
είναι αντίθετοι, πρέπει να υποστούν τις συνέπειες», συνέχισε. 

Κάτι στην τελευταία του φράση με έκανε να παγώσω. Ήξερα ότι, αν συνέχιζα αυτήν τη συζήτηση, σίγουρα δεν θα 

έβγαινε σε καλό μου.

_ «Έχεις δίκιο», είπα χωρίς να το πιστεύω.

_ «Φυσικά και έχω! Με φωνάζουν, όμως, πρέπει να φύγω.». 

Ένιωσα μία ανακούφιση, όταν έφυγε από δίπλα μου. Καθώς προχωρούσα προς το σπίτι μου, σκεφτόμουν τη 
γυναίκα μου. «Πώς θα την αντίκριζα και πώς θα της εξηγούσα αυτά που συνέβησαν σήμερα; ∆εν έκανα τίποτα για 
να τον βοηθήσω...». Γεμάτος τύψεις ανοίγω την ξύλινη πόρτα του σπιτιού μου και βλέπω την αγωνία στα μάτια της.

_ «Που ήσουν;», με ρωτάει. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. 

_ «Ήμουν παρών στην αποκεφάλιση ενός νεομάρτυρα, του Ακακίου. Έβλεπα να τον χτυπάνε και δεν μπορούσα 
να κάνω τίποτα…».

_ «∆εν έκανες τίποτα; Σκέψου να ήσουν εσύ στη θέση του! ∆εν το πιστεύω...», σχεδόν ούρλιαξε.

Λέγαμε τα ίδια και τα ίδια για περίπου μισή ώρα· ίσως να μας είχαν ακούσει και τα παιδιά. Αφού το κλίμα ηρέμησε 
λίγο, πήγα και την έσφιξα στην αγκαλιά μου. 

_ «∆εν έκανα τίποτα, επειδή φοβόμουν για εμάς και τα παιδιά. Συγχώρεσέ με..».

_ «Σε καταλαβαίνω…», μου απάντησε. Εκείνη τη στιγμή μπήκαν μέσα τα παιδιά και αρχίσαμε να τρώμε αμίλητοι το 
βραδινό γεύμα. 

∆εν έχω κανέναν άλλον για να του πω με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές ό,τι συνέβη. Γι’ αυτό και έγραψα 
αυτό το γράμμα, μήπως και βρεθεί στα χέρια κάποιου καλού ανθρώπου. Ίσως εκείνος να μπορέσει να κάνει ό,τι 
δεν μπόρεσα εγώ…

(Β
1

)



Εξομολόγηση
Νικόλας Ιωσηφίδης (Β1)

Χριστόδουλε απ’ την Κασσάνδρα
που μαρτύρησες για έναν άνδρα.

Ειλικρινά συγγνώμη που άδικα σε εκτέλεσα,
όμως την απόφαση του άρχοντά μου εκτέλεσα.

Προσπάθησες, και με το δίκιο σου, τον Βούλγαρο να μην αφήσεις μόνο,
όμως τελικά στο πρόσωπο το δικό σου, είδα το θάρρος αλλά και τον πόνο.

Ήσουν άνθρωπος πιστός, γενναίος και τολμηρός,
όμως γι’ αυτά και τιμωρήθηκες, γιατί φάνηκες εχθρός.

Εγώ ήμουν αυτός που παρέδωσε τα λείψανά σου στους Χριστιανούς,
γιατί είχα τύψεις κάθε μέρα και με “έτρωγε” ο νους.

Ο σταυρός σου που κρατούσες, θύμωσε τους γενιτσάρους
τόσο, που πήραν και τον πέταξαν στον πάτο του πελάγους.

Πήγα εγώ όμως και τον πήρα και τον παρέδωσα στην εκκλησία.
Με ευχαρίστησαν πολύ κι εγώ ζήτησα συγχώρεση για τη δική μου ανοησία.

Έτσι έγινα κι εγώ Χριστιανός και σου είμαι πλέον σαν αδελφός,
αν κι έχω πολύ δρόμο μπροστά μου, ώστε να γίνω σαν εσένα δυνατός.

Ποιος ξέρει, μπορεί να συμβεί το ίδιο πράγμα και σε μένα...
Και τότε εύχομαι, Χριστόδουλε, να έχω την ίδια δύναμη με εσένα.

Το γράμμα ενός σκλάβου
Παρασκευή Ντίνα και Άννα Παντελίδου (Β2)

Σήμερα ακούγεται στην Πόλη πως ξεκίνησαν τα βασανιστήρια του νεαρού Ακακίου με σκοπό να τον αναγκάσουν να 
αλλαξοπιστήσει. ∆υστυχώς, θα είμαι παρών στο αποκρουστικό αυτό γεγονός, γιατί είμαι υποταγμένος στους 
Τούρκους. Έχω γίνει σκλάβος τους, οπότε είμαι αναγκασμένος να τους ακολουθώ παντού και να εκτελώ τις 
διαταγές τους. Ο λόγος που με θέλουν και εμένα εκεί, είναι για να με τρομοκρατήσουν έτσι ώστε να μην αλλάξω 
στάση απέναντί τους.

[λίγες ώρες μετά]

Περπατάω προς τη ∆ακτυλόπορτα. Είναι υπερβολικά στενό και ασφυκτικό το μέρος. Τον βλέπω, είναι μπροστά μου, 
κοιτάει εμένα και τους υπόλοιπους σκλάβους στα μάτια, ζητώντας απεγνωσμένα για βοήθεια. Κανείς μας δεν μπορεί 
να κάνει κάτι για να τον βοηθήσει. Είναι καταδικασμένος. Ξαφνικά, βγάζει τα τουρκικά ρούχα και μένει με τα ράσα 
του. Είναι μοναχός! Για λίγα δευτερόλεπτα επικρατεί απόλυτη σιωπή. Τότε, δύο μεγαλόσωμοι άντρες τον πλησιάζουν 
και τα βασανιστήριά του ξεκινούν. Τον χτυπούν χωρίς να διστάζουν ούτε στιγμή. Τον κοιτάζω ξανά. Αυτή τη φορά, 
παραδόξως, φαίνεται πιο ήρεμος. Είναι τόσο άδικο αυτό που του κάνουν... Αναρωτιέμαι γιατί. «Μόνο και μόνο επειδή 
πιστεύει σε διαφορετικό Θεό, πρέπει να του φερθούν με τέτοιον άθλιο τρόπο; ∆εν αντέχω άλλο, θέλω να 
βοηθήσω, όμως, δεν μπορώ…».

Το μαρτύριο τελείωσε. Ο Ακάκιος κείτεται νεκρός στο έδαφος. Αρχίζω να απομακρύνομαι. Σκέφτομαι τους γονείς 
του, την οικογένειά του, τους γνωστούς του. «Άραγε πώς να νιώθουν; Το ξέρουν;». Τη σκέψη μου διακόπτει ένας 
άντρας. Μου λέει: «Ήσουν και εσύ μέσα να φανταστώ. Πάλι καλά που πλέον δεν κυκλοφορεί ανάμεσα μας αυτός 
ο προδότης!». Από τα λόγια του καταλαβαίνω πως είναι μουσουλμάνος. Θέλω τόσο πολύ να μιλήσω, να εκφράσω 
και εγώ τη γνώμη μου και να υπερασπιστώ αυτόν τον αθώο άνθρωπο. Όμως, φοβάμαι μήπως με προδώσει στους 
Τούρκους. 

_ «Μήπως, όμως, δεν του άξιζε τέτοια μεταχείριση;», του είπα διστακτικά.
_ «Φυσικά και του άξιζε!», μου απάντησε νευριασμένος. «Η δικιά μας θρησκεία πρέπει να κυριαρχεί και αυτοί που 
είναι αντίθετοι, πρέπει να υποστούν τις συνέπειες», συνέχισε. 

Κάτι στην τελευταία του φράση με έκανε να παγώσω. Ήξερα ότι, αν συνέχιζα αυτήν τη συζήτηση, σίγουρα δεν θα 

έβγαινε σε καλό μου.

_ «Έχεις δίκιο», είπα χωρίς να το πιστεύω.

_ «Φυσικά και έχω! Με φωνάζουν, όμως, πρέπει να φύγω.». 

Ένιωσα μία ανακούφιση, όταν έφυγε από δίπλα μου. Καθώς προχωρούσα προς το σπίτι μου, σκεφτόμουν τη 
γυναίκα μου. «Πώς θα την αντίκριζα και πώς θα της εξηγούσα αυτά που συνέβησαν σήμερα; ∆εν έκανα τίποτα για 
να τον βοηθήσω...». Γεμάτος τύψεις ανοίγω την ξύλινη πόρτα του σπιτιού μου και βλέπω την αγωνία στα μάτια της.

_ «Που ήσουν;», με ρωτάει. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. 

_ «Ήμουν παρών στην αποκεφάλιση ενός νεομάρτυρα, του Ακακίου. Έβλεπα να τον χτυπάνε και δεν μπορούσα 
να κάνω τίποτα…».

_ «∆εν έκανες τίποτα; Σκέψου να ήσουν εσύ στη θέση του! ∆εν το πιστεύω...», σχεδόν ούρλιαξε.

Λέγαμε τα ίδια και τα ίδια για περίπου μισή ώρα· ίσως να μας είχαν ακούσει και τα παιδιά. Αφού το κλίμα ηρέμησε 
λίγο, πήγα και την έσφιξα στην αγκαλιά μου. 

_ «∆εν έκανα τίποτα, επειδή φοβόμουν για εμάς και τα παιδιά. Συγχώρεσέ με..».

_ «Σε καταλαβαίνω…», μου απάντησε. Εκείνη τη στιγμή μπήκαν μέσα τα παιδιά και αρχίσαμε να τρώμε αμίλητοι το 
βραδινό γεύμα. 

∆εν έχω κανέναν άλλον για να του πω με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές ό,τι συνέβη. Γι’ αυτό και έγραψα 
αυτό το γράμμα, μήπως και βρεθεί στα χέρια κάποιου καλού ανθρώπου. Ίσως εκείνος να μπορέσει να κάνει ό,τι 
δεν μπόρεσα εγώ…



Το γράμμα ενός σκλάβου
Παρασκευή Ντίνα και Άννα Παντελίδου (Β2)

Σήμερα ακούγεται στην Πόλη πως ξεκίνησαν τα βασανιστήρια του νεαρού Ακακίου με σκοπό να τον αναγκάσουν να 
αλλαξοπιστήσει. ∆υστυχώς, θα είμαι παρών στο αποκρουστικό αυτό γεγονός, γιατί είμαι υποταγμένος στους 
Τούρκους. Έχω γίνει σκλάβος τους, οπότε είμαι αναγκασμένος να τους ακολουθώ παντού και να εκτελώ τις 
διαταγές τους. Ο λόγος που με θέλουν και εμένα εκεί, είναι για να με τρομοκρατήσουν έτσι ώστε να μην αλλάξω 
στάση απέναντί τους.

[λίγες ώρες μετά]

Περπατάω προς τη ∆ακτυλόπορτα. Είναι υπερβολικά στενό και ασφυκτικό το μέρος. Τον βλέπω, είναι μπροστά μου, 
κοιτάει εμένα και τους υπόλοιπους σκλάβους στα μάτια, ζητώντας απεγνωσμένα για βοήθεια. Κανείς μας δεν μπορεί 
να κάνει κάτι για να τον βοηθήσει. Είναι καταδικασμένος. Ξαφνικά, βγάζει τα τουρκικά ρούχα και μένει με τα ράσα 
του. Είναι μοναχός! Για λίγα δευτερόλεπτα επικρατεί απόλυτη σιωπή. Τότε, δύο μεγαλόσωμοι άντρες τον πλησιάζουν 
και τα βασανιστήριά του ξεκινούν. Τον χτυπούν χωρίς να διστάζουν ούτε στιγμή. Τον κοιτάζω ξανά. Αυτή τη φορά, 
παραδόξως, φαίνεται πιο ήρεμος. Είναι τόσο άδικο αυτό που του κάνουν... Αναρωτιέμαι γιατί. «Μόνο και μόνο επειδή 
πιστεύει σε διαφορετικό Θεό, πρέπει να του φερθούν με τέτοιον άθλιο τρόπο; ∆εν αντέχω άλλο, θέλω να 
βοηθήσω, όμως, δεν μπορώ…».

Το μαρτύριο τελείωσε. Ο Ακάκιος κείτεται νεκρός στο έδαφος. Αρχίζω να απομακρύνομαι. Σκέφτομαι τους γονείς 
του, την οικογένειά του, τους γνωστούς του. «Άραγε πώς να νιώθουν; Το ξέρουν;». Τη σκέψη μου διακόπτει ένας 
άντρας. Μου λέει: «Ήσουν και εσύ μέσα να φανταστώ. Πάλι καλά που πλέον δεν κυκλοφορεί ανάμεσα μας αυτός 
ο προδότης!». Από τα λόγια του καταλαβαίνω πως είναι μουσουλμάνος. Θέλω τόσο πολύ να μιλήσω, να εκφράσω 
και εγώ τη γνώμη μου και να υπερασπιστώ αυτόν τον αθώο άνθρωπο. Όμως, φοβάμαι μήπως με προδώσει στους 
Τούρκους. 

_ «Μήπως, όμως, δεν του άξιζε τέτοια μεταχείριση;», του είπα διστακτικά.
_ «Φυσικά και του άξιζε!», μου απάντησε νευριασμένος. «Η δικιά μας θρησκεία πρέπει να κυριαρχεί και αυτοί που 
είναι αντίθετοι, πρέπει να υποστούν τις συνέπειες», συνέχισε. 

Κάτι στην τελευταία του φράση με έκανε να παγώσω. Ήξερα ότι, αν συνέχιζα αυτήν τη συζήτηση, σίγουρα δεν θα 

έβγαινε σε καλό μου.

_ «Έχεις δίκιο», είπα χωρίς να το πιστεύω.

_ «Φυσικά και έχω! Με φωνάζουν, όμως, πρέπει να φύγω.». 

Ένιωσα μία ανακούφιση, όταν έφυγε από δίπλα μου. Καθώς προχωρούσα προς το σπίτι μου, σκεφτόμουν τη 
γυναίκα μου. «Πώς θα την αντίκριζα και πώς θα της εξηγούσα αυτά που συνέβησαν σήμερα; ∆εν έκανα τίποτα για 
να τον βοηθήσω...». Γεμάτος τύψεις ανοίγω την ξύλινη πόρτα του σπιτιού μου και βλέπω την αγωνία στα μάτια της.

_ «Που ήσουν;», με ρωτάει. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. 

_ «Ήμουν παρών στην αποκεφάλιση ενός νεομάρτυρα, του Ακακίου. Έβλεπα να τον χτυπάνε και δεν μπορούσα 
να κάνω τίποτα…».

_ «∆εν έκανες τίποτα; Σκέψου να ήσουν εσύ στη θέση του! ∆εν το πιστεύω...», σχεδόν ούρλιαξε.

Λέγαμε τα ίδια και τα ίδια για περίπου μισή ώρα· ίσως να μας είχαν ακούσει και τα παιδιά. Αφού το κλίμα ηρέμησε 
λίγο, πήγα και την έσφιξα στην αγκαλιά μου. 

_ «∆εν έκανα τίποτα, επειδή φοβόμουν για εμάς και τα παιδιά. Συγχώρεσέ με..».

_ «Σε καταλαβαίνω…», μου απάντησε. Εκείνη τη στιγμή μπήκαν μέσα τα παιδιά και αρχίσαμε να τρώμε αμίλητοι το 
βραδινό γεύμα. 

∆εν έχω κανέναν άλλον για να του πω με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές ό,τι συνέβη. Γι’ αυτό και έγραψα 
αυτό το γράμμα, μήπως και βρεθεί στα χέρια κάποιου καλού ανθρώπου. Ίσως εκείνος να μπορέσει να κάνει ό,τι 
δεν μπόρεσα εγώ…

ΑΚΑΚΙΟΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ



Το κοσμικό όνομα του Ακακίου ήταν Αθανάσιος και καταγόταν από το Νεοχώρι (σημερινό 
Ασβεστοχώρι). Όταν ήταν εννέα χρονών, οι γονείς του αναγκάστηκαν να μετακομίσουν στις 
Σέρρες, όπου τον παρέδωσαν σε κάποιον υποδηματοποιό για να του διδάξει την τέχνη του. Εκεί 
όμως αντιμετώπισε πολλά βάσανα, που τον ώθησαν στην εξόμωσή του. Σε αυτή του την 
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Το γράμμα ενός σκλάβου
Παρασκευή Ντίνα και Άννα Παντελίδου (Β2)

Σήμερα ακούγεται στην Πόλη πως ξεκίνησαν τα βασανιστήρια του νεαρού Ακακίου με σκοπό να τον αναγκάσουν να 
αλλαξοπιστήσει. ∆υστυχώς, θα είμαι παρών στο αποκρουστικό αυτό γεγονός, γιατί είμαι υποταγμένος στους 
Τούρκους. Έχω γίνει σκλάβος τους, οπότε είμαι αναγκασμένος να τους ακολουθώ παντού και να εκτελώ τις 
διαταγές τους. Ο λόγος που με θέλουν και εμένα εκεί, είναι για να με τρομοκρατήσουν έτσι ώστε να μην αλλάξω 
στάση απέναντί τους.

[λίγες ώρες μετά]

Περπατάω προς τη ∆ακτυλόπορτα. Είναι υπερβολικά στενό και ασφυκτικό το μέρος. Τον βλέπω, είναι μπροστά μου, 
κοιτάει εμένα και τους υπόλοιπους σκλάβους στα μάτια, ζητώντας απεγνωσμένα για βοήθεια. Κανείς μας δεν μπορεί 
να κάνει κάτι για να τον βοηθήσει. Είναι καταδικασμένος. Ξαφνικά, βγάζει τα τουρκικά ρούχα και μένει με τα ράσα 
του. Είναι μοναχός! Για λίγα δευτερόλεπτα επικρατεί απόλυτη σιωπή. Τότε, δύο μεγαλόσωμοι άντρες τον πλησιάζουν 
και τα βασανιστήριά του ξεκινούν. Τον χτυπούν χωρίς να διστάζουν ούτε στιγμή. Τον κοιτάζω ξανά. Αυτή τη φορά, 
παραδόξως, φαίνεται πιο ήρεμος. Είναι τόσο άδικο αυτό που του κάνουν... Αναρωτιέμαι γιατί. «Μόνο και μόνο επειδή 
πιστεύει σε διαφορετικό Θεό, πρέπει να του φερθούν με τέτοιον άθλιο τρόπο; ∆εν αντέχω άλλο, θέλω να 
βοηθήσω, όμως, δεν μπορώ…».

Το μαρτύριο τελείωσε. Ο Ακάκιος κείτεται νεκρός στο έδαφος. Αρχίζω να απομακρύνομαι. Σκέφτομαι τους γονείς 
του, την οικογένειά του, τους γνωστούς του. «Άραγε πώς να νιώθουν; Το ξέρουν;». Τη σκέψη μου διακόπτει ένας 
άντρας. Μου λέει: «Ήσουν και εσύ μέσα να φανταστώ. Πάλι καλά που πλέον δεν κυκλοφορεί ανάμεσα μας αυτός 
ο προδότης!». Από τα λόγια του καταλαβαίνω πως είναι μουσουλμάνος. Θέλω τόσο πολύ να μιλήσω, να εκφράσω 
και εγώ τη γνώμη μου και να υπερασπιστώ αυτόν τον αθώο άνθρωπο. Όμως, φοβάμαι μήπως με προδώσει στους 
Τούρκους. 

_ «Μήπως, όμως, δεν του άξιζε τέτοια μεταχείριση;», του είπα διστακτικά.
_ «Φυσικά και του άξιζε!», μου απάντησε νευριασμένος. «Η δικιά μας θρησκεία πρέπει να κυριαρχεί και αυτοί που 
είναι αντίθετοι, πρέπει να υποστούν τις συνέπειες», συνέχισε. 

Κάτι στην τελευταία του φράση με έκανε να παγώσω. Ήξερα ότι, αν συνέχιζα αυτήν τη συζήτηση, σίγουρα δεν θα 

έβγαινε σε καλό μου.

_ «Έχεις δίκιο», είπα χωρίς να το πιστεύω.

_ «Φυσικά και έχω! Με φωνάζουν, όμως, πρέπει να φύγω.». 

Ένιωσα μία ανακούφιση, όταν έφυγε από δίπλα μου. Καθώς προχωρούσα προς το σπίτι μου, σκεφτόμουν τη 
γυναίκα μου. «Πώς θα την αντίκριζα και πώς θα της εξηγούσα αυτά που συνέβησαν σήμερα; ∆εν έκανα τίποτα για 
να τον βοηθήσω...». Γεμάτος τύψεις ανοίγω την ξύλινη πόρτα του σπιτιού μου και βλέπω την αγωνία στα μάτια της.

_ «Που ήσουν;», με ρωτάει. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. 

_ «Ήμουν παρών στην αποκεφάλιση ενός νεομάρτυρα, του Ακακίου. Έβλεπα να τον χτυπάνε και δεν μπορούσα 
να κάνω τίποτα…».

_ «∆εν έκανες τίποτα; Σκέψου να ήσουν εσύ στη θέση του! ∆εν το πιστεύω...», σχεδόν ούρλιαξε.

Λέγαμε τα ίδια και τα ίδια για περίπου μισή ώρα· ίσως να μας είχαν ακούσει και τα παιδιά. Αφού το κλίμα ηρέμησε 
λίγο, πήγα και την έσφιξα στην αγκαλιά μου. 

_ «∆εν έκανα τίποτα, επειδή φοβόμουν για εμάς και τα παιδιά. Συγχώρεσέ με..».

_ «Σε καταλαβαίνω…», μου απάντησε. Εκείνη τη στιγμή μπήκαν μέσα τα παιδιά και αρχίσαμε να τρώμε αμίλητοι το 
βραδινό γεύμα. 

∆εν έχω κανέναν άλλον για να του πω με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές ό,τι συνέβη. Γι’ αυτό και έγραψα 
αυτό το γράμμα, μήπως και βρεθεί στα χέρια κάποιου καλού ανθρώπου. Ίσως εκείνος να μπορέσει να κάνει ό,τι 
δεν μπόρεσα εγώ…

ΑΚΑΚΙΟΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ
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κοιτάει εμένα και τους υπόλοιπους σκλάβους στα μάτια, ζητώντας απεγνωσμένα για βοήθεια. Κανείς μας δεν μπορεί 
να κάνει κάτι για να τον βοηθήσει. Είναι καταδικασμένος. Ξαφνικά, βγάζει τα τουρκικά ρούχα και μένει με τα ράσα 
του. Είναι μοναχός! Για λίγα δευτερόλεπτα επικρατεί απόλυτη σιωπή. Τότε, δύο μεγαλόσωμοι άντρες τον πλησιάζουν 
και τα βασανιστήριά του ξεκινούν. Τον χτυπούν χωρίς να διστάζουν ούτε στιγμή. Τον κοιτάζω ξανά. Αυτή τη φορά, 
παραδόξως, φαίνεται πιο ήρεμος. Είναι τόσο άδικο αυτό που του κάνουν... Αναρωτιέμαι γιατί. «Μόνο και μόνο επειδή 
πιστεύει σε διαφορετικό Θεό, πρέπει να του φερθούν με τέτοιον άθλιο τρόπο; ∆εν αντέχω άλλο, θέλω να 
βοηθήσω, όμως, δεν μπορώ…».

Το μαρτύριο τελείωσε. Ο Ακάκιος κείτεται νεκρός στο έδαφος. Αρχίζω να απομακρύνομαι. Σκέφτομαι τους γονείς 
του, την οικογένειά του, τους γνωστούς του. «Άραγε πώς να νιώθουν; Το ξέρουν;». Τη σκέψη μου διακόπτει ένας 
άντρας. Μου λέει: «Ήσουν και εσύ μέσα να φανταστώ. Πάλι καλά που πλέον δεν κυκλοφορεί ανάμεσα μας αυτός 
ο προδότης!». Από τα λόγια του καταλαβαίνω πως είναι μουσουλμάνος. Θέλω τόσο πολύ να μιλήσω, να εκφράσω 
και εγώ τη γνώμη μου και να υπερασπιστώ αυτόν τον αθώο άνθρωπο. Όμως, φοβάμαι μήπως με προδώσει στους 
Τούρκους. 

_ «Μήπως, όμως, δεν του άξιζε τέτοια μεταχείριση;», του είπα διστακτικά.
_ «Φυσικά και του άξιζε!», μου απάντησε νευριασμένος. «Η δικιά μας θρησκεία πρέπει να κυριαρχεί και αυτοί που 
είναι αντίθετοι, πρέπει να υποστούν τις συνέπειες», συνέχισε. 

Κάτι στην τελευταία του φράση με έκανε να παγώσω. Ήξερα ότι, αν συνέχιζα αυτήν τη συζήτηση, σίγουρα δεν θα 

Απολογητικό γράμμα από τον δήμιο
Αθηνά Κουρούδη και Φοίβη Κουρτίδου (Β2)

Αξιότιμοι γονείς του Ακακίου,

σας στέλνω αυτό το γράμμα, για να σας πω πώς νιώθω για την πράξη μου, όταν αποκεφάλισα τον γιο σας. 
Ήταν 30 Απριλίου του 1816, όταν μου ανακοίνωσαν ότι έπρεπε να εκτελέσω αυτόν τον άξιο άνθρωπο. 
Προσπάθησα να επιμείνω στην άρνησή μου, όμως με απείλησαν λέγοντάς μου ότι θα σκοτώσουν τη γυναίκα και 
το παιδί μου. Έτσι δεν είχα άλλη επιλογή... 

Σαν έφτασε η μέρα της θανάτωσης, ήταν Πρωτομαγιά θυμάμαι, τα συναισθήματά μου ήταν ανάμεικτα. Όσο 
περνούσε η ώρα, η καρδιά μου χτυπούσε όλο και πιο δυνατά. Σκεφτόμουν πως ήταν άδικο αυτός ο άνθρωπος 
να χάσει τη ζωή του. Είχα σκεφτεί πολλές φορές να το σκάσω, να φύγω μακριά, γιατί θα κουβαλούσα τον 
θάνατο αυτού του ανθρώπου σε όλη μου τη ζωή. Αλλά το τίμημα σε μια τέτοια επιλογή θα ήταν η οικογένειά 
μου. Περπατούσα και περιπλανιόμουν στους δρόμους της Πόλης για ώρες βυθισμένος στις σκέψεις αυτές. Οι 
ώρες λιγόστεύαν και το άγχος μεγάλωνε· ήμουν σε απόγνωση... 

Πήγα στον χώρο της εκτέλεσης, στη ∆ακτυλόπορτα. Εκεί βρισκόταν ήδη δεμένος χεροπόδαρα ο Ακάκιος, ένας 
ακόμα μονάχος και κάποιοι Τούρκοι αγάδες με υψηλή θέση στην κοινωνία. Τοποθέτησαν τον Ακάκιο και εγώ 
ήμουν αυτός που έπρεπε να πάρω τη ζωή του με το σπαθί μου. Οι σκέψεις μου ήταν μπερδεμένες, αλλά μια 
σκέψη επικρατούσε στο μυαλό μου εκείνη τη στιγμή: ότι, με το που θα σκότωνα τον Ακάκιο, θα είχα τύψεις για 
μια ζωή. Χωρίς να το καταλάβω, έβαλα τα χέρια μου στη τσέπη από το πανωφόρι μου και ακούμπησα ένα μικρό 
χάρτινο αντικείμενο. Ήταν η φωτογραφία της οικογένειάς μου. Αγγίζοντάς την, μου θύμισε πόσο πολύ τους 
αγαπώ και ότι ποτέ δεν θα μπορούσα να τους χάσω από τη ζωή μου. Έκλεισα τα μάτια και το ξίφος μου έκοψε 
στα δυο τον Ακάκιο. Όταν τελείωσαν όλα, μετέφεραν το νεκρό σώμα του Ακακίου σε ένα χαμόσπιτο και μου 
είπαν ότι είναι η ώρα να αποχωρίσω. Μετανιώνω κάθε λεπτό για την πράξη μου, αλλά ακόμα και τώρα δεν ξέρω 
αν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς... 

Σας ζητάω συγγνώμη από τα βάθη της ψυχής μου, μία τέτοια πράξη ξέρω ότι δεν συγχωρείται, αλλά ελπίζω 
εσείς να μπορέσετε κάποτε να με συγχωρέσετε...

Με συντριβή και συμπόνια,

ο εκτελεστής του γιου σας

έβγαινε σε καλό μου.

_ «Έχεις δίκιο», είπα χωρίς να το πιστεύω.

_ «Φυσικά και έχω! Με φωνάζουν, όμως, πρέπει να φύγω.». 

Ένιωσα μία ανακούφιση, όταν έφυγε από δίπλα μου. Καθώς προχωρούσα προς το σπίτι μου, σκεφτόμουν τη 
γυναίκα μου. «Πώς θα την αντίκριζα και πώς θα της εξηγούσα αυτά που συνέβησαν σήμερα; ∆εν έκανα τίποτα για 
να τον βοηθήσω...». Γεμάτος τύψεις ανοίγω την ξύλινη πόρτα του σπιτιού μου και βλέπω την αγωνία στα μάτια της.

_ «Που ήσουν;», με ρωτάει. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. 

_ «Ήμουν παρών στην αποκεφάλιση ενός νεομάρτυρα, του Ακακίου. Έβλεπα να τον χτυπάνε και δεν μπορούσα 
να κάνω τίποτα…».

_ «∆εν έκανες τίποτα; Σκέψου να ήσουν εσύ στη θέση του! ∆εν το πιστεύω...», σχεδόν ούρλιαξε.

Λέγαμε τα ίδια και τα ίδια για περίπου μισή ώρα· ίσως να μας είχαν ακούσει και τα παιδιά. Αφού το κλίμα ηρέμησε 
λίγο, πήγα και την έσφιξα στην αγκαλιά μου. 

_ «∆εν έκανα τίποτα, επειδή φοβόμουν για εμάς και τα παιδιά. Συγχώρεσέ με..».

_ «Σε καταλαβαίνω…», μου απάντησε. Εκείνη τη στιγμή μπήκαν μέσα τα παιδιά και αρχίσαμε να τρώμε αμίλητοι το 
βραδινό γεύμα. 

∆εν έχω κανέναν άλλον για να του πω με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές ό,τι συνέβη. Γι’ αυτό και έγραψα 
αυτό το γράμμα, μήπως και βρεθεί στα χέρια κάποιου καλού ανθρώπου. Ίσως εκείνος να μπορέσει να κάνει ό,τι 
δεν μπόρεσα εγώ…

ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΙΝΟΣ

(Β
2

)



Το γράμμα ενός σκλάβου
Παρασκευή Ντίνα και Άννα Παντελίδου (Β2)

Σήμερα ακούγεται στην Πόλη πως ξεκίνησαν τα βασανιστήρια του νεαρού Ακακίου με σκοπό να τον αναγκάσουν να 
αλλαξοπιστήσει. ∆υστυχώς, θα είμαι παρών στο αποκρουστικό αυτό γεγονός, γιατί είμαι υποταγμένος στους 
Τούρκους. Έχω γίνει σκλάβος τους, οπότε είμαι αναγκασμένος να τους ακολουθώ παντού και να εκτελώ τις 
διαταγές τους. Ο λόγος που με θέλουν και εμένα εκεί, είναι για να με τρομοκρατήσουν έτσι ώστε να μην αλλάξω 
στάση απέναντί τους.

[λίγες ώρες μετά]

Περπατάω προς τη ∆ακτυλόπορτα. Είναι υπερβολικά στενό και ασφυκτικό το μέρος. Τον βλέπω, είναι μπροστά μου, 
κοιτάει εμένα και τους υπόλοιπους σκλάβους στα μάτια, ζητώντας απεγνωσμένα για βοήθεια. Κανείς μας δεν μπορεί 
να κάνει κάτι για να τον βοηθήσει. Είναι καταδικασμένος. Ξαφνικά, βγάζει τα τουρκικά ρούχα και μένει με τα ράσα 
του. Είναι μοναχός! Για λίγα δευτερόλεπτα επικρατεί απόλυτη σιωπή. Τότε, δύο μεγαλόσωμοι άντρες τον πλησιάζουν 
και τα βασανιστήριά του ξεκινούν. Τον χτυπούν χωρίς να διστάζουν ούτε στιγμή. Τον κοιτάζω ξανά. Αυτή τη φορά, 
παραδόξως, φαίνεται πιο ήρεμος. Είναι τόσο άδικο αυτό που του κάνουν... Αναρωτιέμαι γιατί. «Μόνο και μόνο επειδή 
πιστεύει σε διαφορετικό Θεό, πρέπει να του φερθούν με τέτοιον άθλιο τρόπο; ∆εν αντέχω άλλο, θέλω να 
βοηθήσω, όμως, δεν μπορώ…».

Το μαρτύριο τελείωσε. Ο Ακάκιος κείτεται νεκρός στο έδαφος. Αρχίζω να απομακρύνομαι. Σκέφτομαι τους γονείς 
του, την οικογένειά του, τους γνωστούς του. «Άραγε πώς να νιώθουν; Το ξέρουν;». Τη σκέψη μου διακόπτει ένας 
άντρας. Μου λέει: «Ήσουν και εσύ μέσα να φανταστώ. Πάλι καλά που πλέον δεν κυκλοφορεί ανάμεσα μας αυτός 
ο προδότης!». Από τα λόγια του καταλαβαίνω πως είναι μουσουλμάνος. Θέλω τόσο πολύ να μιλήσω, να εκφράσω 
και εγώ τη γνώμη μου και να υπερασπιστώ αυτόν τον αθώο άνθρωπο. Όμως, φοβάμαι μήπως με προδώσει στους 
Τούρκους. 

_ «Μήπως, όμως, δεν του άξιζε τέτοια μεταχείριση;», του είπα διστακτικά.
_ «Φυσικά και του άξιζε!», μου απάντησε νευριασμένος. «Η δικιά μας θρησκεία πρέπει να κυριαρχεί και αυτοί που 
είναι αντίθετοι, πρέπει να υποστούν τις συνέπειες», συνέχισε. 

Κάτι στην τελευταία του φράση με έκανε να παγώσω. Ήξερα ότι, αν συνέχιζα αυτήν τη συζήτηση, σίγουρα δεν θα 

Ένας Άνθρωπος με άλφα κεφαλαίο
Ευφροσύνη Καραπιπέρη και Ελεάνα Μπλόσκα (Β2)

Ο οσιομάρτυς Ακάκιος, που ήταν από το Νεοχώρι,
αλλαξοπίστησε μικρός για να ‘χει τροφή και σπίτι.

Έφυγε όμως από ’κει λόγω συκοφαντίας,
γυρνώντας πίσω ξανά στη Θεσσαλονίκη.

Κατάλαβε το λάθος του και πήγε στο Άγιον Όρος,
όπου προετοιμάστηκε για το μαρτύριο με τη βοήθεια του γέροντος Ακακίου.

Εκεί εκάρη μοναχός με πάμπολλες ευλογίες
και μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 10 του Απριλίου.

Ομολογώντας λοιπόν την πίστη του, άρχισε ο βασανισμός,
αλλά δεν κλονίστηκε από τις κολακείες των εχθρών.

Ήταν άνθρωπος ανδρείος, μα και ταπεινός,
μέχρι βάρβαρα να του στερήσει τη ζωή το ξίφος των Οθωμανών.

Χαρακτηρίζονταν ως Άνθρωπος με άλφα κεφαλαίο
Πιστός για τη ζωή μα και για την πατρίδα.

Ήταν γενναίος και δεν υπέκυψε στον πόνο του μαρτυρίου.
Η μνήμη του γιορτάζεται την πρώτη μέρα του Μαΐου.έβγαινε σε καλό μου.

_ «Έχεις δίκιο», είπα χωρίς να το πιστεύω.

_ «Φυσικά και έχω! Με φωνάζουν, όμως, πρέπει να φύγω.». 

Ένιωσα μία ανακούφιση, όταν έφυγε από δίπλα μου. Καθώς προχωρούσα προς το σπίτι μου, σκεφτόμουν τη 
γυναίκα μου. «Πώς θα την αντίκριζα και πώς θα της εξηγούσα αυτά που συνέβησαν σήμερα; ∆εν έκανα τίποτα για 
να τον βοηθήσω...». Γεμάτος τύψεις ανοίγω την ξύλινη πόρτα του σπιτιού μου και βλέπω την αγωνία στα μάτια της.

_ «Που ήσουν;», με ρωτάει. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. 

_ «Ήμουν παρών στην αποκεφάλιση ενός νεομάρτυρα, του Ακακίου. Έβλεπα να τον χτυπάνε και δεν μπορούσα 
να κάνω τίποτα…».

_ «∆εν έκανες τίποτα; Σκέψου να ήσουν εσύ στη θέση του! ∆εν το πιστεύω...», σχεδόν ούρλιαξε.

Λέγαμε τα ίδια και τα ίδια για περίπου μισή ώρα· ίσως να μας είχαν ακούσει και τα παιδιά. Αφού το κλίμα ηρέμησε 
λίγο, πήγα και την έσφιξα στην αγκαλιά μου. 

_ «∆εν έκανα τίποτα, επειδή φοβόμουν για εμάς και τα παιδιά. Συγχώρεσέ με..».

_ «Σε καταλαβαίνω…», μου απάντησε. Εκείνη τη στιγμή μπήκαν μέσα τα παιδιά και αρχίσαμε να τρώμε αμίλητοι το 
βραδινό γεύμα. 

∆εν έχω κανέναν άλλον για να του πω με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές ό,τι συνέβη. Γι’ αυτό και έγραψα 
αυτό το γράμμα, μήπως και βρεθεί στα χέρια κάποιου καλού ανθρώπου. Ίσως εκείνος να μπορέσει να κάνει ό,τι 
δεν μπόρεσα εγώ…

ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΙΝΟΣ



Το γράμμα ενός σκλάβου
Παρασκευή Ντίνα και Άννα Παντελίδου (Β2)

Σήμερα ακούγεται στην Πόλη πως ξεκίνησαν τα βασανιστήρια του νεαρού Ακακίου με σκοπό να τον αναγκάσουν να 
αλλαξοπιστήσει. ∆υστυχώς, θα είμαι παρών στο αποκρουστικό αυτό γεγονός, γιατί είμαι υποταγμένος στους 
Τούρκους. Έχω γίνει σκλάβος τους, οπότε είμαι αναγκασμένος να τους ακολουθώ παντού και να εκτελώ τις 
διαταγές τους. Ο λόγος που με θέλουν και εμένα εκεί, είναι για να με τρομοκρατήσουν έτσι ώστε να μην αλλάξω 
στάση απέναντί τους.

[λίγες ώρες μετά]

Περπατάω προς τη ∆ακτυλόπορτα. Είναι υπερβολικά στενό και ασφυκτικό το μέρος. Τον βλέπω, είναι μπροστά μου, 
κοιτάει εμένα και τους υπόλοιπους σκλάβους στα μάτια, ζητώντας απεγνωσμένα για βοήθεια. Κανείς μας δεν μπορεί 
να κάνει κάτι για να τον βοηθήσει. Είναι καταδικασμένος. Ξαφνικά, βγάζει τα τουρκικά ρούχα και μένει με τα ράσα 
του. Είναι μοναχός! Για λίγα δευτερόλεπτα επικρατεί απόλυτη σιωπή. Τότε, δύο μεγαλόσωμοι άντρες τον πλησιάζουν 
και τα βασανιστήριά του ξεκινούν. Τον χτυπούν χωρίς να διστάζουν ούτε στιγμή. Τον κοιτάζω ξανά. Αυτή τη φορά, 
παραδόξως, φαίνεται πιο ήρεμος. Είναι τόσο άδικο αυτό που του κάνουν... Αναρωτιέμαι γιατί. «Μόνο και μόνο επειδή 
πιστεύει σε διαφορετικό Θεό, πρέπει να του φερθούν με τέτοιον άθλιο τρόπο; ∆εν αντέχω άλλο, θέλω να 
βοηθήσω, όμως, δεν μπορώ…».

Το μαρτύριο τελείωσε. Ο Ακάκιος κείτεται νεκρός στο έδαφος. Αρχίζω να απομακρύνομαι. Σκέφτομαι τους γονείς 
του, την οικογένειά του, τους γνωστούς του. «Άραγε πώς να νιώθουν; Το ξέρουν;». Τη σκέψη μου διακόπτει ένας 
άντρας. Μου λέει: «Ήσουν και εσύ μέσα να φανταστώ. Πάλι καλά που πλέον δεν κυκλοφορεί ανάμεσα μας αυτός 
ο προδότης!». Από τα λόγια του καταλαβαίνω πως είναι μουσουλμάνος. Θέλω τόσο πολύ να μιλήσω, να εκφράσω 
και εγώ τη γνώμη μου και να υπερασπιστώ αυτόν τον αθώο άνθρωπο. Όμως, φοβάμαι μήπως με προδώσει στους 
Τούρκους. 

_ «Μήπως, όμως, δεν του άξιζε τέτοια μεταχείριση;», του είπα διστακτικά.
_ «Φυσικά και του άξιζε!», μου απάντησε νευριασμένος. «Η δικιά μας θρησκεία πρέπει να κυριαρχεί και αυτοί που 
είναι αντίθετοι, πρέπει να υποστούν τις συνέπειες», συνέχισε. 

Κάτι στην τελευταία του φράση με έκανε να παγώσω. Ήξερα ότι, αν συνέχιζα αυτήν τη συζήτηση, σίγουρα δεν θα 

έβγαινε σε καλό μου.

_ «Έχεις δίκιο», είπα χωρίς να το πιστεύω.

_ «Φυσικά και έχω! Με φωνάζουν, όμως, πρέπει να φύγω.». 

Ένιωσα μία ανακούφιση, όταν έφυγε από δίπλα μου. Καθώς προχωρούσα προς το σπίτι μου, σκεφτόμουν τη 
γυναίκα μου. «Πώς θα την αντίκριζα και πώς θα της εξηγούσα αυτά που συνέβησαν σήμερα; ∆εν έκανα τίποτα για 
να τον βοηθήσω...». Γεμάτος τύψεις ανοίγω την ξύλινη πόρτα του σπιτιού μου και βλέπω την αγωνία στα μάτια της.

_ «Που ήσουν;», με ρωτάει. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. 

_ «Ήμουν παρών στην αποκεφάλιση ενός νεομάρτυρα, του Ακακίου. Έβλεπα να τον χτυπάνε και δεν μπορούσα 
να κάνω τίποτα…».

_ «∆εν έκανες τίποτα; Σκέψου να ήσουν εσύ στη θέση του! ∆εν το πιστεύω...», σχεδόν ούρλιαξε.

Λέγαμε τα ίδια και τα ίδια για περίπου μισή ώρα· ίσως να μας είχαν ακούσει και τα παιδιά. Αφού το κλίμα ηρέμησε 
λίγο, πήγα και την έσφιξα στην αγκαλιά μου. 

_ «∆εν έκανα τίποτα, επειδή φοβόμουν για εμάς και τα παιδιά. Συγχώρεσέ με..».

_ «Σε καταλαβαίνω…», μου απάντησε. Εκείνη τη στιγμή μπήκαν μέσα τα παιδιά και αρχίσαμε να τρώμε αμίλητοι το 
βραδινό γεύμα. 

∆εν έχω κανέναν άλλον για να του πω με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές ό,τι συνέβη. Γι’ αυτό και έγραψα 
αυτό το γράμμα, μήπως και βρεθεί στα χέρια κάποιου καλού ανθρώπου. Ίσως εκείνος να μπορέσει να κάνει ό,τι 
δεν μπόρεσα εγώ…

ΑΛΕΞΑΝ∆Ρ
ΟΣ∆ΕΡΒΙΣΗΣ

ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΙΝΟΣ



Ο Αλέξανδρος ήταν παιδί μιας φτωχής οικογένειας, που 
έμενε στην περιοχή της Λαοδηγίας ή Λαγωδιανής 
(σημερινή Λαοδηγήτρια) στη Θεσσαλονίκη. Πιεζόμενος 
από την κακόβουλη επιθυμία κάποιου Τούρκου, 
φυγαδεύτηκε στη Σμύρνη για να σωθεί. Όμως, κατά τη 
διαμονή του στη Σμύρνη, ή διά βίας ή διά απάτης, 
αλλαξοπίστησε κι έγινε Μουσουλμάνος. Ύστερα από 
μερικά χρονιά, έχοντας λάβει το αξίωμα του δερβίση, 
πήγε να προσκυνήσει τον τάφο του Μωάμεθ στη Μέκκα 
και άρχισε να μεταλαμπαδεύει τον Ισλαμισμό σε πόλεις 
και χωριά. Έπειτα από καιρό, όμως, αρχίζουν τα αισθήματα 
του Χριστιανισμού να ανθίζουν και πάλι μέσα του κι έτσι 
δεν διστάζει να κατακρίνει τη συμπεριφορά των Τούρκων 
ως δερβίσης. Αργότερα, επιστρέφει στη γενέτειρά του, 
χωρίς να δίνει στοιχεία αναγνώρισης. Ύστερα από 10 
χρόνια, καταφτάνει στη Χίο, όπου συμμετέχει σε μια 
χριστιανική ακολουθία, ενώ δεν παραλείπει να επιτιμά 
τους Τούρκους, γεγονός που προκαλεί την οργή τους. Η 
διαμονή του στη Χίο ήταν σύντομη, αφού γεννήθηκε μέσα 
του η επιθυμία να περάσει στη Σμύρνη, στον τόπο που 
αλλαξοπίστησε, για να ομολογήσει εκεί την πίστη του στον 
Χριστό. Μετά από πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες των 
Τούρκων να τον επαναφέρουν στο Ισλάμ, αποφασίστηκε η 
αποκεφάλισή του. Ήταν 26 Μαΐου 1794.

Το γράμμα ενός σκλάβου
Παρασκευή Ντίνα και Άννα Παντελίδου (Β2)

Σήμερα ακούγεται στην Πόλη πως ξεκίνησαν τα βασανιστήρια του νεαρού Ακακίου με σκοπό να τον αναγκάσουν να 
αλλαξοπιστήσει. ∆υστυχώς, θα είμαι παρών στο αποκρουστικό αυτό γεγονός, γιατί είμαι υποταγμένος στους 
Τούρκους. Έχω γίνει σκλάβος τους, οπότε είμαι αναγκασμένος να τους ακολουθώ παντού και να εκτελώ τις 
διαταγές τους. Ο λόγος που με θέλουν και εμένα εκεί, είναι για να με τρομοκρατήσουν έτσι ώστε να μην αλλάξω 
στάση απέναντί τους.

[λίγες ώρες μετά]

Περπατάω προς τη ∆ακτυλόπορτα. Είναι υπερβολικά στενό και ασφυκτικό το μέρος. Τον βλέπω, είναι μπροστά μου, 
κοιτάει εμένα και τους υπόλοιπους σκλάβους στα μάτια, ζητώντας απεγνωσμένα για βοήθεια. Κανείς μας δεν μπορεί 
να κάνει κάτι για να τον βοηθήσει. Είναι καταδικασμένος. Ξαφνικά, βγάζει τα τουρκικά ρούχα και μένει με τα ράσα 
του. Είναι μοναχός! Για λίγα δευτερόλεπτα επικρατεί απόλυτη σιωπή. Τότε, δύο μεγαλόσωμοι άντρες τον πλησιάζουν 
και τα βασανιστήριά του ξεκινούν. Τον χτυπούν χωρίς να διστάζουν ούτε στιγμή. Τον κοιτάζω ξανά. Αυτή τη φορά, 
παραδόξως, φαίνεται πιο ήρεμος. Είναι τόσο άδικο αυτό που του κάνουν... Αναρωτιέμαι γιατί. «Μόνο και μόνο επειδή 
πιστεύει σε διαφορετικό Θεό, πρέπει να του φερθούν με τέτοιον άθλιο τρόπο; ∆εν αντέχω άλλο, θέλω να 
βοηθήσω, όμως, δεν μπορώ…».

Το μαρτύριο τελείωσε. Ο Ακάκιος κείτεται νεκρός στο έδαφος. Αρχίζω να απομακρύνομαι. Σκέφτομαι τους γονείς 
του, την οικογένειά του, τους γνωστούς του. «Άραγε πώς να νιώθουν; Το ξέρουν;». Τη σκέψη μου διακόπτει ένας 
άντρας. Μου λέει: «Ήσουν και εσύ μέσα να φανταστώ. Πάλι καλά που πλέον δεν κυκλοφορεί ανάμεσα μας αυτός 
ο προδότης!». Από τα λόγια του καταλαβαίνω πως είναι μουσουλμάνος. Θέλω τόσο πολύ να μιλήσω, να εκφράσω 
και εγώ τη γνώμη μου και να υπερασπιστώ αυτόν τον αθώο άνθρωπο. Όμως, φοβάμαι μήπως με προδώσει στους 
Τούρκους. 

_ «Μήπως, όμως, δεν του άξιζε τέτοια μεταχείριση;», του είπα διστακτικά.
_ «Φυσικά και του άξιζε!», μου απάντησε νευριασμένος. «Η δικιά μας θρησκεία πρέπει να κυριαρχεί και αυτοί που 
είναι αντίθετοι, πρέπει να υποστούν τις συνέπειες», συνέχισε. 

Κάτι στην τελευταία του φράση με έκανε να παγώσω. Ήξερα ότι, αν συνέχιζα αυτήν τη συζήτηση, σίγουρα δεν θα 

έβγαινε σε καλό μου.

_ «Έχεις δίκιο», είπα χωρίς να το πιστεύω.

_ «Φυσικά και έχω! Με φωνάζουν, όμως, πρέπει να φύγω.». 

Ένιωσα μία ανακούφιση, όταν έφυγε από δίπλα μου. Καθώς προχωρούσα προς το σπίτι μου, σκεφτόμουν τη 
γυναίκα μου. «Πώς θα την αντίκριζα και πώς θα της εξηγούσα αυτά που συνέβησαν σήμερα; ∆εν έκανα τίποτα για 
να τον βοηθήσω...». Γεμάτος τύψεις ανοίγω την ξύλινη πόρτα του σπιτιού μου και βλέπω την αγωνία στα μάτια της.

_ «Που ήσουν;», με ρωτάει. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. 

_ «Ήμουν παρών στην αποκεφάλιση ενός νεομάρτυρα, του Ακακίου. Έβλεπα να τον χτυπάνε και δεν μπορούσα 
να κάνω τίποτα…».

_ «∆εν έκανες τίποτα; Σκέψου να ήσουν εσύ στη θέση του! ∆εν το πιστεύω...», σχεδόν ούρλιαξε.

Λέγαμε τα ίδια και τα ίδια για περίπου μισή ώρα· ίσως να μας είχαν ακούσει και τα παιδιά. Αφού το κλίμα ηρέμησε 
λίγο, πήγα και την έσφιξα στην αγκαλιά μου. 

_ «∆εν έκανα τίποτα, επειδή φοβόμουν για εμάς και τα παιδιά. Συγχώρεσέ με..».

_ «Σε καταλαβαίνω…», μου απάντησε. Εκείνη τη στιγμή μπήκαν μέσα τα παιδιά και αρχίσαμε να τρώμε αμίλητοι το 
βραδινό γεύμα. 

∆εν έχω κανέναν άλλον για να του πω με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές ό,τι συνέβη. Γι’ αυτό και έγραψα 
αυτό το γράμμα, μήπως και βρεθεί στα χέρια κάποιου καλού ανθρώπου. Ίσως εκείνος να μπορέσει να κάνει ό,τι 
δεν μπόρεσα εγώ…
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Το γράμμα ενός σκλάβου
Παρασκευή Ντίνα και Άννα Παντελίδου (Β2)

Σήμερα ακούγεται στην Πόλη πως ξεκίνησαν τα βασανιστήρια του νεαρού Ακακίου με σκοπό να τον αναγκάσουν να 
αλλαξοπιστήσει. ∆υστυχώς, θα είμαι παρών στο αποκρουστικό αυτό γεγονός, γιατί είμαι υποταγμένος στους 
Τούρκους. Έχω γίνει σκλάβος τους, οπότε είμαι αναγκασμένος να τους ακολουθώ παντού και να εκτελώ τις 
διαταγές τους. Ο λόγος που με θέλουν και εμένα εκεί, είναι για να με τρομοκρατήσουν έτσι ώστε να μην αλλάξω 
στάση απέναντί τους.

[λίγες ώρες μετά]

Περπατάω προς τη ∆ακτυλόπορτα. Είναι υπερβολικά στενό και ασφυκτικό το μέρος. Τον βλέπω, είναι μπροστά μου, 
κοιτάει εμένα και τους υπόλοιπους σκλάβους στα μάτια, ζητώντας απεγνωσμένα για βοήθεια. Κανείς μας δεν μπορεί 
να κάνει κάτι για να τον βοηθήσει. Είναι καταδικασμένος. Ξαφνικά, βγάζει τα τουρκικά ρούχα και μένει με τα ράσα 
του. Είναι μοναχός! Για λίγα δευτερόλεπτα επικρατεί απόλυτη σιωπή. Τότε, δύο μεγαλόσωμοι άντρες τον πλησιάζουν 
και τα βασανιστήριά του ξεκινούν. Τον χτυπούν χωρίς να διστάζουν ούτε στιγμή. Τον κοιτάζω ξανά. Αυτή τη φορά, 
παραδόξως, φαίνεται πιο ήρεμος. Είναι τόσο άδικο αυτό που του κάνουν... Αναρωτιέμαι γιατί. «Μόνο και μόνο επειδή 
πιστεύει σε διαφορετικό Θεό, πρέπει να του φερθούν με τέτοιον άθλιο τρόπο; ∆εν αντέχω άλλο, θέλω να 
βοηθήσω, όμως, δεν μπορώ…».

Το μαρτύριο τελείωσε. Ο Ακάκιος κείτεται νεκρός στο έδαφος. Αρχίζω να απομακρύνομαι. Σκέφτομαι τους γονείς 
του, την οικογένειά του, τους γνωστούς του. «Άραγε πώς να νιώθουν; Το ξέρουν;». Τη σκέψη μου διακόπτει ένας 
άντρας. Μου λέει: «Ήσουν και εσύ μέσα να φανταστώ. Πάλι καλά που πλέον δεν κυκλοφορεί ανάμεσα μας αυτός 
ο προδότης!». Από τα λόγια του καταλαβαίνω πως είναι μουσουλμάνος. Θέλω τόσο πολύ να μιλήσω, να εκφράσω 
και εγώ τη γνώμη μου και να υπερασπιστώ αυτόν τον αθώο άνθρωπο. Όμως, φοβάμαι μήπως με προδώσει στους 
Τούρκους. 

_ «Μήπως, όμως, δεν του άξιζε τέτοια μεταχείριση;», του είπα διστακτικά.
_ «Φυσικά και του άξιζε!», μου απάντησε νευριασμένος. «Η δικιά μας θρησκεία πρέπει να κυριαρχεί και αυτοί που 
είναι αντίθετοι, πρέπει να υποστούν τις συνέπειες», συνέχισε. 

Κάτι στην τελευταία του φράση με έκανε να παγώσω. Ήξερα ότι, αν συνέχιζα αυτήν τη συζήτηση, σίγουρα δεν θα 

έβγαινε σε καλό μου.

_ «Έχεις δίκιο», είπα χωρίς να το πιστεύω.

_ «Φυσικά και έχω! Με φωνάζουν, όμως, πρέπει να φύγω.». 

Ένιωσα μία ανακούφιση, όταν έφυγε από δίπλα μου. Καθώς προχωρούσα προς το σπίτι μου, σκεφτόμουν τη 
γυναίκα μου. «Πώς θα την αντίκριζα και πώς θα της εξηγούσα αυτά που συνέβησαν σήμερα; ∆εν έκανα τίποτα για 
να τον βοηθήσω...». Γεμάτος τύψεις ανοίγω την ξύλινη πόρτα του σπιτιού μου και βλέπω την αγωνία στα μάτια της.

_ «Που ήσουν;», με ρωτάει. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. 

_ «Ήμουν παρών στην αποκεφάλιση ενός νεομάρτυρα, του Ακακίου. Έβλεπα να τον χτυπάνε και δεν μπορούσα 
να κάνω τίποτα…».

_ «∆εν έκανες τίποτα; Σκέψου να ήσουν εσύ στη θέση του! ∆εν το πιστεύω...», σχεδόν ούρλιαξε.

Λέγαμε τα ίδια και τα ίδια για περίπου μισή ώρα· ίσως να μας είχαν ακούσει και τα παιδιά. Αφού το κλίμα ηρέμησε 
λίγο, πήγα και την έσφιξα στην αγκαλιά μου. 

_ «∆εν έκανα τίποτα, επειδή φοβόμουν για εμάς και τα παιδιά. Συγχώρεσέ με..».

_ «Σε καταλαβαίνω…», μου απάντησε. Εκείνη τη στιγμή μπήκαν μέσα τα παιδιά και αρχίσαμε να τρώμε αμίλητοι το 
βραδινό γεύμα. 

∆εν έχω κανέναν άλλον για να του πω με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές ό,τι συνέβη. Γι’ αυτό και έγραψα 
αυτό το γράμμα, μήπως και βρεθεί στα χέρια κάποιου καλού ανθρώπου. Ίσως εκείνος να μπορέσει να κάνει ό,τι 
δεν μπόρεσα εγώ…

Η ιστορία της ζωής μου με δυο λόγια
Κωνσταντίνος Χειροπέδης (Β3)

Γεια σας. Ονομάζομαι Αλέξανδρος και, όπως όλοι οι άνθρωποι άλλωστε, έκανα ένα σοβαρό λάθος –νέος όπως 
ήμουν– που μου άλλαξε όλη τη ζωή και με οδήγησε νωρίς στον θάνατο. Θα αναρωτηθείτε: «Ποιο σοβαρό λάθος 
μπορεί να οδηγήσει ένα άτομο στην εκτέλεση;». Λοιπόν, σας απαντώ: «Η θρησκεία!». Εξηγούμαι αμέσως, 
διηγούμενος την ιστορία της ζωής μου με δυο λόγια.

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη σε μια δύσκολη εποχή για όλη τη χώρα, την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας. Με φρόντισαν –και έκαναν τα πάντα, για να διατηρήσουν τη σωφροσύνη μου– δύο υπέροχοι 
γονείς, που –απ’ την τεράστια αγάπη τους για εμένα– με φυγάδευσαν στη Σμύρνη, για να πάρω τον σωστό 
δρόμο. Όμως, εγώ έκανα το μεγαλύτερο λάθος που μπορούσα να κάνω και αλλαξοπίστησα. Τούρκεψα και έγινα 
δερβίσης, με την πεποίθηση ότι αυτό που έκανα ήταν σωστό.

Αλλά μετάνιωσα και άρχισε να αναδύεται μέσα μου η αγάπη για τον ένα και μοναδικό Θεό. Άρχισα να 
απεχθάνομαι τις βιαιότητες των Οθωμανών, καθώς και τους διωγμούς τους εις βάρος των χριστιανών. Έζησα 
χρόνια με την εμφάνιση του δερβίση, αλλά μέσα μου ήμουν Χριστιανός. Έδειχνα την αγανάκτησή μου, μιλώντας 
περιφρονητικά ως δερβίσης στους Τούρκους, δημιουργώντας τους προβληματισμό και δυσανασχέτηση. Γύρισα 
στην πατρίδα μου, τη Θεσσαλονίκη, γιατί είχα την ανάγκη να δω τον τόπο που γεννήθηκα και να περιπλανηθώ 
σε τόπους γνώριμους για μένα. Μετά πήγα στη Χίο, για να προσευχηθώ σε μια ακολουθία της Εκκλησίας μας, 
και λίγο αργότερα στη Σμύρνη, αποφασισμένος να μαρτυρήσω για την πίστη μου και να υποστώ τις συνέπειες 
που, όπως γνωρίζετε, ήταν ο αποκεφαλισμός μου το 1794. Ήταν κάτι, που το έκανα με μεγάλη περηφάνεια και 
εσωτερική γαλήνη, σκεπτόμενος ότι με αυτόν τον τρόπο εξιλεώθηκα για το νεανικό μου λάθος.
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Το γράμμα ενός σκλάβου
Παρασκευή Ντίνα και Άννα Παντελίδου (Β2)

Σήμερα ακούγεται στην Πόλη πως ξεκίνησαν τα βασανιστήρια του νεαρού Ακακίου με σκοπό να τον αναγκάσουν να 
αλλαξοπιστήσει. ∆υστυχώς, θα είμαι παρών στο αποκρουστικό αυτό γεγονός, γιατί είμαι υποταγμένος στους 
Τούρκους. Έχω γίνει σκλάβος τους, οπότε είμαι αναγκασμένος να τους ακολουθώ παντού και να εκτελώ τις 
διαταγές τους. Ο λόγος που με θέλουν και εμένα εκεί, είναι για να με τρομοκρατήσουν έτσι ώστε να μην αλλάξω 
στάση απέναντί τους.

[λίγες ώρες μετά]

Περπατάω προς τη ∆ακτυλόπορτα. Είναι υπερβολικά στενό και ασφυκτικό το μέρος. Τον βλέπω, είναι μπροστά μου, 
κοιτάει εμένα και τους υπόλοιπους σκλάβους στα μάτια, ζητώντας απεγνωσμένα για βοήθεια. Κανείς μας δεν μπορεί 
να κάνει κάτι για να τον βοηθήσει. Είναι καταδικασμένος. Ξαφνικά, βγάζει τα τουρκικά ρούχα και μένει με τα ράσα 
του. Είναι μοναχός! Για λίγα δευτερόλεπτα επικρατεί απόλυτη σιωπή. Τότε, δύο μεγαλόσωμοι άντρες τον πλησιάζουν 
και τα βασανιστήριά του ξεκινούν. Τον χτυπούν χωρίς να διστάζουν ούτε στιγμή. Τον κοιτάζω ξανά. Αυτή τη φορά, 
παραδόξως, φαίνεται πιο ήρεμος. Είναι τόσο άδικο αυτό που του κάνουν... Αναρωτιέμαι γιατί. «Μόνο και μόνο επειδή 
πιστεύει σε διαφορετικό Θεό, πρέπει να του φερθούν με τέτοιον άθλιο τρόπο; ∆εν αντέχω άλλο, θέλω να 
βοηθήσω, όμως, δεν μπορώ…».

Το μαρτύριο τελείωσε. Ο Ακάκιος κείτεται νεκρός στο έδαφος. Αρχίζω να απομακρύνομαι. Σκέφτομαι τους γονείς 
του, την οικογένειά του, τους γνωστούς του. «Άραγε πώς να νιώθουν; Το ξέρουν;». Τη σκέψη μου διακόπτει ένας 
άντρας. Μου λέει: «Ήσουν και εσύ μέσα να φανταστώ. Πάλι καλά που πλέον δεν κυκλοφορεί ανάμεσα μας αυτός 
ο προδότης!». Από τα λόγια του καταλαβαίνω πως είναι μουσουλμάνος. Θέλω τόσο πολύ να μιλήσω, να εκφράσω 
και εγώ τη γνώμη μου και να υπερασπιστώ αυτόν τον αθώο άνθρωπο. Όμως, φοβάμαι μήπως με προδώσει στους 
Τούρκους. 

_ «Μήπως, όμως, δεν του άξιζε τέτοια μεταχείριση;», του είπα διστακτικά.
_ «Φυσικά και του άξιζε!», μου απάντησε νευριασμένος. «Η δικιά μας θρησκεία πρέπει να κυριαρχεί και αυτοί που 
είναι αντίθετοι, πρέπει να υποστούν τις συνέπειες», συνέχισε. 

Κάτι στην τελευταία του φράση με έκανε να παγώσω. Ήξερα ότι, αν συνέχιζα αυτήν τη συζήτηση, σίγουρα δεν θα 

έβγαινε σε καλό μου.

_ «Έχεις δίκιο», είπα χωρίς να το πιστεύω.

_ «Φυσικά και έχω! Με φωνάζουν, όμως, πρέπει να φύγω.». 

Ένιωσα μία ανακούφιση, όταν έφυγε από δίπλα μου. Καθώς προχωρούσα προς το σπίτι μου, σκεφτόμουν τη 
γυναίκα μου. «Πώς θα την αντίκριζα και πώς θα της εξηγούσα αυτά που συνέβησαν σήμερα; ∆εν έκανα τίποτα για 
να τον βοηθήσω...». Γεμάτος τύψεις ανοίγω την ξύλινη πόρτα του σπιτιού μου και βλέπω την αγωνία στα μάτια της.

_ «Που ήσουν;», με ρωτάει. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. 

_ «Ήμουν παρών στην αποκεφάλιση ενός νεομάρτυρα, του Ακακίου. Έβλεπα να τον χτυπάνε και δεν μπορούσα 
να κάνω τίποτα…».

_ «∆εν έκανες τίποτα; Σκέψου να ήσουν εσύ στη θέση του! ∆εν το πιστεύω...», σχεδόν ούρλιαξε.

Λέγαμε τα ίδια και τα ίδια για περίπου μισή ώρα· ίσως να μας είχαν ακούσει και τα παιδιά. Αφού το κλίμα ηρέμησε 
λίγο, πήγα και την έσφιξα στην αγκαλιά μου. 

_ «∆εν έκανα τίποτα, επειδή φοβόμουν για εμάς και τα παιδιά. Συγχώρεσέ με..».

_ «Σε καταλαβαίνω…», μου απάντησε. Εκείνη τη στιγμή μπήκαν μέσα τα παιδιά και αρχίσαμε να τρώμε αμίλητοι το 
βραδινό γεύμα. 

∆εν έχω κανέναν άλλον για να του πω με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές ό,τι συνέβη. Γι’ αυτό και έγραψα 
αυτό το γράμμα, μήπως και βρεθεί στα χέρια κάποιου καλού ανθρώπου. Ίσως εκείνος να μπορέσει να κάνει ό,τι 
δεν μπόρεσα εγώ…

Περιμένοντας την ανατολή του ηλίου
Σταμάτης Συμεωνίδης (Β3)

Αγαπημένοι μου γονείς,

σας γράφω σήμερα για τελευταία φορά στη ζωή μου, διότι –από ό,τι φαίνεται– θα μου την αφαιρέσουν. Ελπίζω 
να σταθείτε δυνατοί και να διαβάσετε όλο το γράμμα, για να καταλάβετε πως δεν μετανιώνω για καμία από τις 
πράξεις που θα με οδηγήσουν σήμερα τα μεσάνυκτα στον θάνατο. Θέλω μόνο να ξέρετε πως ο γιος σας 
γεννήθηκε χριστιανός και μαρτύρησε για τον Κύριό του. 

Όλα ξεκίνησαν από εκείνη τη μαύρη ημέρα, που χρειάστηκε να με φυγαδέψετε στη Σμύρνη, εξαιτίας της 
τυραννίας που είχαν επιβάλει οι Τούρκοι. ∆εν πέρασε πολύς καιρός και ένας Τούρκος, άγνωστος για εμένα, 
ασκώντας πάνω μου βία με ανάγκασε να αλλαξοπιστήσω. Η ζωή μου εξελίχθηκε ευχάριστα, καθώς μετέπειτα 
έλαβα και το αξίωμα του δερβίση, και έφτασα στο σημείο να προσκυνάω τον χώρο ταφής του Μωάμεθ και να 
προσπαθώ να μεταλαμπαδεύσω τον Μωαμεθανισμό. Αλλά, ποτέ δεν ξέχασα πως γεννήθηκα χριστιανός. Έτσι 
άρχισα να αμφισβητώ την πίστη στο Ισλάμ και να κατακρίνω τους πιστούς της. 

Κάποια στιγμή, τα αισθήματα που είχα μέσα μου για τον Χριστιανισμό, έγιναν πολύ έντονα και με οδήγησαν πίσω 
στη γενέτειρά μου· όμως, δεν εμπιστεύθηκα σε κανέναν την αληθινή μου ταυτότητα. Έπειτα από 10 ολόκληρα 
χρόνια σκέψης, αποφάσισα να επισκεφτώ τη Χίο, με σκοπό να παρακολουθήσω μια ακολουθία στην εκκλησία, 
παρόλο που ακόμα κατείχα το αξίωμα του δερβίση. Ο λόγος που επιθυμούσα αυτή την επίσκεψη, ήταν για να 
αποτρέψω βίαιες επιθέσεις κατά των χριστιανών. Καθ’ όλη τη διαμονή μου η συμπεριφορά μου ως προς τους 
Τούρκους ήταν απαξιωτική, γεγονός το οποίο τους ενόχλησε και δεν προσπάθησαν να το κρύψουν.

Ύστερα από όλα αυτά, ένιωσα αρκετά δυνατός ώστε να επισκεφτώ το μέρος που αλλαξοπίστησα και να 
ομολογήσω την πίστη μου στον ένα και μοναδικό Κύριό μου, τον Χριστό. Μόλις αυτό έπεσε στην αντίληψη των 
Τούρκων, μου έδωσαν την ευκαιρία να το ξανασκεφτώ, μιας και ακόμα είχα το αξίωμα του δερβίση. Εγώ, όμως, 
είχα πάρει την απόφασή μου. Οπότε βρίσκομαι τώρα εδώ, σε ένα δωμάτιο, περιμένοντας την ανατολή του ηλίου, 
για να μπορέσω επιτέλους να αντικρίσω από κοντά τον Κύριό μου...

Με αγάπη

ο γιος σας Αλέξανδρος
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Το γράμμα ενός σκλάβου
Παρασκευή Ντίνα και Άννα Παντελίδου (Β2)

Σήμερα ακούγεται στην Πόλη πως ξεκίνησαν τα βασανιστήρια του νεαρού Ακακίου με σκοπό να τον αναγκάσουν να 
αλλαξοπιστήσει. ∆υστυχώς, θα είμαι παρών στο αποκρουστικό αυτό γεγονός, γιατί είμαι υποταγμένος στους 
Τούρκους. Έχω γίνει σκλάβος τους, οπότε είμαι αναγκασμένος να τους ακολουθώ παντού και να εκτελώ τις 
διαταγές τους. Ο λόγος που με θέλουν και εμένα εκεί, είναι για να με τρομοκρατήσουν έτσι ώστε να μην αλλάξω 
στάση απέναντί τους.

[λίγες ώρες μετά]

Περπατάω προς τη ∆ακτυλόπορτα. Είναι υπερβολικά στενό και ασφυκτικό το μέρος. Τον βλέπω, είναι μπροστά μου, 
κοιτάει εμένα και τους υπόλοιπους σκλάβους στα μάτια, ζητώντας απεγνωσμένα για βοήθεια. Κανείς μας δεν μπορεί 
να κάνει κάτι για να τον βοηθήσει. Είναι καταδικασμένος. Ξαφνικά, βγάζει τα τουρκικά ρούχα και μένει με τα ράσα 
του. Είναι μοναχός! Για λίγα δευτερόλεπτα επικρατεί απόλυτη σιωπή. Τότε, δύο μεγαλόσωμοι άντρες τον πλησιάζουν 
και τα βασανιστήριά του ξεκινούν. Τον χτυπούν χωρίς να διστάζουν ούτε στιγμή. Τον κοιτάζω ξανά. Αυτή τη φορά, 
παραδόξως, φαίνεται πιο ήρεμος. Είναι τόσο άδικο αυτό που του κάνουν... Αναρωτιέμαι γιατί. «Μόνο και μόνο επειδή 
πιστεύει σε διαφορετικό Θεό, πρέπει να του φερθούν με τέτοιον άθλιο τρόπο; ∆εν αντέχω άλλο, θέλω να 
βοηθήσω, όμως, δεν μπορώ…».

Το μαρτύριο τελείωσε. Ο Ακάκιος κείτεται νεκρός στο έδαφος. Αρχίζω να απομακρύνομαι. Σκέφτομαι τους γονείς 
του, την οικογένειά του, τους γνωστούς του. «Άραγε πώς να νιώθουν; Το ξέρουν;». Τη σκέψη μου διακόπτει ένας 
άντρας. Μου λέει: «Ήσουν και εσύ μέσα να φανταστώ. Πάλι καλά που πλέον δεν κυκλοφορεί ανάμεσα μας αυτός 
ο προδότης!». Από τα λόγια του καταλαβαίνω πως είναι μουσουλμάνος. Θέλω τόσο πολύ να μιλήσω, να εκφράσω 
και εγώ τη γνώμη μου και να υπερασπιστώ αυτόν τον αθώο άνθρωπο. Όμως, φοβάμαι μήπως με προδώσει στους 
Τούρκους. 

_ «Μήπως, όμως, δεν του άξιζε τέτοια μεταχείριση;», του είπα διστακτικά.
_ «Φυσικά και του άξιζε!», μου απάντησε νευριασμένος. «Η δικιά μας θρησκεία πρέπει να κυριαρχεί και αυτοί που 
είναι αντίθετοι, πρέπει να υποστούν τις συνέπειες», συνέχισε. 

Κάτι στην τελευταία του φράση με έκανε να παγώσω. Ήξερα ότι, αν συνέχιζα αυτήν τη συζήτηση, σίγουρα δεν θα 

έβγαινε σε καλό μου.

_ «Έχεις δίκιο», είπα χωρίς να το πιστεύω.

_ «Φυσικά και έχω! Με φωνάζουν, όμως, πρέπει να φύγω.». 

Ένιωσα μία ανακούφιση, όταν έφυγε από δίπλα μου. Καθώς προχωρούσα προς το σπίτι μου, σκεφτόμουν τη 
γυναίκα μου. «Πώς θα την αντίκριζα και πώς θα της εξηγούσα αυτά που συνέβησαν σήμερα; ∆εν έκανα τίποτα για 
να τον βοηθήσω...». Γεμάτος τύψεις ανοίγω την ξύλινη πόρτα του σπιτιού μου και βλέπω την αγωνία στα μάτια της.

_ «Που ήσουν;», με ρωτάει. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. 

_ «Ήμουν παρών στην αποκεφάλιση ενός νεομάρτυρα, του Ακακίου. Έβλεπα να τον χτυπάνε και δεν μπορούσα 
να κάνω τίποτα…».

_ «∆εν έκανες τίποτα; Σκέψου να ήσουν εσύ στη θέση του! ∆εν το πιστεύω...», σχεδόν ούρλιαξε.

Λέγαμε τα ίδια και τα ίδια για περίπου μισή ώρα· ίσως να μας είχαν ακούσει και τα παιδιά. Αφού το κλίμα ηρέμησε 
λίγο, πήγα και την έσφιξα στην αγκαλιά μου. 

_ «∆εν έκανα τίποτα, επειδή φοβόμουν για εμάς και τα παιδιά. Συγχώρεσέ με..».

_ «Σε καταλαβαίνω…», μου απάντησε. Εκείνη τη στιγμή μπήκαν μέσα τα παιδιά και αρχίσαμε να τρώμε αμίλητοι το 
βραδινό γεύμα. 

∆εν έχω κανέναν άλλον για να του πω με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές ό,τι συνέβη. Γι’ αυτό και έγραψα 
αυτό το γράμμα, μήπως και βρεθεί στα χέρια κάποιου καλού ανθρώπου. Ίσως εκείνος να μπορέσει να κάνει ό,τι 
δεν μπόρεσα εγώ…

Γράμμα σε έναν φίλο
Αλέξανδρος Παυλίδης (Β3)

Σμύρνη, 25 Μαΐου 1974

Αγαπημένε μου φίλε ∆ημήτριε,

βρίσκομαι εδώ και μια βδομάδα στις φυλακές της Σμύρνης. Οι Τούρκοι έχουν προσπαθήσει να με μεταπείσουν 
ήδη δυο φορές. Σήμερα θα οδηγηθώ ξανά στο κριτήριο, για να με ανακρίνουν και να κάνουν μια ακόμη 
προσπάθεια. Αλλά όχι, δεν θα υποκύψω, δεν θα αλλαξοπιστήσω, γιατί ξέρω ποιος είναι ο ένας και μοναδικός 
αληθινός Θεός. 

Για να είμαι ειλικρινής, στην αρχή, όταν με είχαν συλλάβει εκείνη την ημέρα, μια βδομάδα πριν την Πεντηκοστή, 
φοβόμουν· φοβόμουν πολύ... Μετά όμως κατάλαβα πως ο Θεός δεν θα τους αφήσει να με βλάψουν, αφού 
γνωρίζει πως, από δερβίσης και λάτρης της μουσουλμανικής θρησκείας, μετανόησα όταν συνειδητοποίησα πόσο 
πολύτιμη ήταν για μένα η πίστη στον Χριστό, που τόσο επιπόλαια είχα αρνηθεί.

Λογικά, αυτή είναι η τελευταία φορά που λαμβάνεις γράμμα από εμένα... Γι’ αυτό, θέλω να σου ζητήσω μία χάρη. 
Θέλω να συνεχίσεις το έργο μου και να διαδίδεις τον Χριστιανισμό σε όλους τους λαούς και όλες τις χώρες 
του κόσμου. Και να μην ανησυχείς, γιατί όσο εσύ βοηθάς τον Θεό, όταν έρθει η ώρα της κρίσης σου, θα σε 
βοηθήσει και Αυτός.

Με αγάπη,

Αλέξανδρος



Το γράμμα ενός σκλάβου
Παρασκευή Ντίνα και Άννα Παντελίδου (Β2)

Σήμερα ακούγεται στην Πόλη πως ξεκίνησαν τα βασανιστήρια του νεαρού Ακακίου με σκοπό να τον αναγκάσουν να 
αλλαξοπιστήσει. ∆υστυχώς, θα είμαι παρών στο αποκρουστικό αυτό γεγονός, γιατί είμαι υποταγμένος στους 
Τούρκους. Έχω γίνει σκλάβος τους, οπότε είμαι αναγκασμένος να τους ακολουθώ παντού και να εκτελώ τις 
διαταγές τους. Ο λόγος που με θέλουν και εμένα εκεί, είναι για να με τρομοκρατήσουν έτσι ώστε να μην αλλάξω 
στάση απέναντί τους.

[λίγες ώρες μετά]

Περπατάω προς τη ∆ακτυλόπορτα. Είναι υπερβολικά στενό και ασφυκτικό το μέρος. Τον βλέπω, είναι μπροστά μου, 
κοιτάει εμένα και τους υπόλοιπους σκλάβους στα μάτια, ζητώντας απεγνωσμένα για βοήθεια. Κανείς μας δεν μπορεί 
να κάνει κάτι για να τον βοηθήσει. Είναι καταδικασμένος. Ξαφνικά, βγάζει τα τουρκικά ρούχα και μένει με τα ράσα 
του. Είναι μοναχός! Για λίγα δευτερόλεπτα επικρατεί απόλυτη σιωπή. Τότε, δύο μεγαλόσωμοι άντρες τον πλησιάζουν 
και τα βασανιστήριά του ξεκινούν. Τον χτυπούν χωρίς να διστάζουν ούτε στιγμή. Τον κοιτάζω ξανά. Αυτή τη φορά, 
παραδόξως, φαίνεται πιο ήρεμος. Είναι τόσο άδικο αυτό που του κάνουν... Αναρωτιέμαι γιατί. «Μόνο και μόνο επειδή 
πιστεύει σε διαφορετικό Θεό, πρέπει να του φερθούν με τέτοιον άθλιο τρόπο; ∆εν αντέχω άλλο, θέλω να 
βοηθήσω, όμως, δεν μπορώ…».

Το μαρτύριο τελείωσε. Ο Ακάκιος κείτεται νεκρός στο έδαφος. Αρχίζω να απομακρύνομαι. Σκέφτομαι τους γονείς 
του, την οικογένειά του, τους γνωστούς του. «Άραγε πώς να νιώθουν; Το ξέρουν;». Τη σκέψη μου διακόπτει ένας 
άντρας. Μου λέει: «Ήσουν και εσύ μέσα να φανταστώ. Πάλι καλά που πλέον δεν κυκλοφορεί ανάμεσα μας αυτός 
ο προδότης!». Από τα λόγια του καταλαβαίνω πως είναι μουσουλμάνος. Θέλω τόσο πολύ να μιλήσω, να εκφράσω 
και εγώ τη γνώμη μου και να υπερασπιστώ αυτόν τον αθώο άνθρωπο. Όμως, φοβάμαι μήπως με προδώσει στους 
Τούρκους. 

_ «Μήπως, όμως, δεν του άξιζε τέτοια μεταχείριση;», του είπα διστακτικά.
_ «Φυσικά και του άξιζε!», μου απάντησε νευριασμένος. «Η δικιά μας θρησκεία πρέπει να κυριαρχεί και αυτοί που 
είναι αντίθετοι, πρέπει να υποστούν τις συνέπειες», συνέχισε. 

Κάτι στην τελευταία του φράση με έκανε να παγώσω. Ήξερα ότι, αν συνέχιζα αυτήν τη συζήτηση, σίγουρα δεν θα 

έβγαινε σε καλό μου.

_ «Έχεις δίκιο», είπα χωρίς να το πιστεύω.

_ «Φυσικά και έχω! Με φωνάζουν, όμως, πρέπει να φύγω.». 

Ένιωσα μία ανακούφιση, όταν έφυγε από δίπλα μου. Καθώς προχωρούσα προς το σπίτι μου, σκεφτόμουν τη 
γυναίκα μου. «Πώς θα την αντίκριζα και πώς θα της εξηγούσα αυτά που συνέβησαν σήμερα; ∆εν έκανα τίποτα για 
να τον βοηθήσω...». Γεμάτος τύψεις ανοίγω την ξύλινη πόρτα του σπιτιού μου και βλέπω την αγωνία στα μάτια της.

_ «Που ήσουν;», με ρωτάει. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. 

_ «Ήμουν παρών στην αποκεφάλιση ενός νεομάρτυρα, του Ακακίου. Έβλεπα να τον χτυπάνε και δεν μπορούσα 
να κάνω τίποτα…».

_ «∆εν έκανες τίποτα; Σκέψου να ήσουν εσύ στη θέση του! ∆εν το πιστεύω...», σχεδόν ούρλιαξε.

Λέγαμε τα ίδια και τα ίδια για περίπου μισή ώρα· ίσως να μας είχαν ακούσει και τα παιδιά. Αφού το κλίμα ηρέμησε 
λίγο, πήγα και την έσφιξα στην αγκαλιά μου. 

_ «∆εν έκανα τίποτα, επειδή φοβόμουν για εμάς και τα παιδιά. Συγχώρεσέ με..».

_ «Σε καταλαβαίνω…», μου απάντησε. Εκείνη τη στιγμή μπήκαν μέσα τα παιδιά και αρχίσαμε να τρώμε αμίλητοι το 
βραδινό γεύμα. 

∆εν έχω κανέναν άλλον για να του πω με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές ό,τι συνέβη. Γι’ αυτό και έγραψα 
αυτό το γράμμα, μήπως και βρεθεί στα χέρια κάποιου καλού ανθρώπου. Ίσως εκείνος να μπορέσει να κάνει ό,τι 
δεν μπόρεσα εγώ…

Γράμμα στον μικρό αδελφό
Βασίλης Παύλου (Β3)

Μικρέ μου αδερφέ, 

ξέρω πως πάει καιρός από την τελευταία φορά που μιλήσαμε. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για όλα τα χρόνια που 
περάσαμε μαζί. Λογικά έχεις μάθει τα νέα μου από τους γονείς μας ή από άλλους κοινούς μας γνωστούς. 
Ακολούθησα τον σωστό δρόμο και βγήκα κερδισμένος. Τώρα, όμως, αυτός ο δρόμος έφτασε στο τέλος του, στον 
προορισμό του. 

Ακόμα θυμάμαι, όταν ήμασταν μικροί· αχώριστοι, πάντα και παντού μαζί στα σοκάκια της Άνω πόλης και στον 
περίβολο του Ναού της Παναγίας της Λαγουδιανής. Έκανα πολλά πράγματα στη ζωή και έχω αμέτρητες εμπειρίες 
από όλα τα γεγονότα που έζησα. Θα τις πάρω μαζί μου στην αυριανή δική μου. Θα ήθελα να ακολουθήσεις τον ίδιο 
δρόμο, για να βγεις και εσύ νικητής. Θα ήθελα ποτέ να μην με ξεχάσεις και εγώ, ως αντάλλαγμα, θα σε βοηθάω 
από εκεί πάνω σε κάθε επιλογή που θα κάνεις στη ζωή σου. Πάντα να θυμάσαι πως είναι η δική σου ζωή και όχι η 
δική μου. Για αυτό, οπότε νιώσεις πως έχεις κάνει τη σωστή επιλογή, να την υποστηρίξεις, γιατί έτσι θα βγεις 
κερδισμένος. Κι αν αποδειχτεί λάθος, πάλι κάτι ωφέλιμο θα βρεις να πάρεις από αυτήν. 

Επειδή τελειώνει χρόνος μου, κάπου εδώ σε χαιρετώ οριστικά... Έχε γεια!

Ο μεγάλος, κι ελπίζω, καλός αδερφός σου

Αλέξανδρος [πρώην δερβίσης]
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Το γράμμα ενός σκλάβου
Παρασκευή Ντίνα και Άννα Παντελίδου (Β2)

Σήμερα ακούγεται στην Πόλη πως ξεκίνησαν τα βασανιστήρια του νεαρού Ακακίου με σκοπό να τον αναγκάσουν να 
αλλαξοπιστήσει. ∆υστυχώς, θα είμαι παρών στο αποκρουστικό αυτό γεγονός, γιατί είμαι υποταγμένος στους 
Τούρκους. Έχω γίνει σκλάβος τους, οπότε είμαι αναγκασμένος να τους ακολουθώ παντού και να εκτελώ τις 
διαταγές τους. Ο λόγος που με θέλουν και εμένα εκεί, είναι για να με τρομοκρατήσουν έτσι ώστε να μην αλλάξω 
στάση απέναντί τους.

[λίγες ώρες μετά]

Περπατάω προς τη ∆ακτυλόπορτα. Είναι υπερβολικά στενό και ασφυκτικό το μέρος. Τον βλέπω, είναι μπροστά μου, 
κοιτάει εμένα και τους υπόλοιπους σκλάβους στα μάτια, ζητώντας απεγνωσμένα για βοήθεια. Κανείς μας δεν μπορεί 
να κάνει κάτι για να τον βοηθήσει. Είναι καταδικασμένος. Ξαφνικά, βγάζει τα τουρκικά ρούχα και μένει με τα ράσα 
του. Είναι μοναχός! Για λίγα δευτερόλεπτα επικρατεί απόλυτη σιωπή. Τότε, δύο μεγαλόσωμοι άντρες τον πλησιάζουν 
και τα βασανιστήριά του ξεκινούν. Τον χτυπούν χωρίς να διστάζουν ούτε στιγμή. Τον κοιτάζω ξανά. Αυτή τη φορά, 
παραδόξως, φαίνεται πιο ήρεμος. Είναι τόσο άδικο αυτό που του κάνουν... Αναρωτιέμαι γιατί. «Μόνο και μόνο επειδή 
πιστεύει σε διαφορετικό Θεό, πρέπει να του φερθούν με τέτοιον άθλιο τρόπο; ∆εν αντέχω άλλο, θέλω να 
βοηθήσω, όμως, δεν μπορώ…».

Το μαρτύριο τελείωσε. Ο Ακάκιος κείτεται νεκρός στο έδαφος. Αρχίζω να απομακρύνομαι. Σκέφτομαι τους γονείς 
του, την οικογένειά του, τους γνωστούς του. «Άραγε πώς να νιώθουν; Το ξέρουν;». Τη σκέψη μου διακόπτει ένας 
άντρας. Μου λέει: «Ήσουν και εσύ μέσα να φανταστώ. Πάλι καλά που πλέον δεν κυκλοφορεί ανάμεσα μας αυτός 
ο προδότης!». Από τα λόγια του καταλαβαίνω πως είναι μουσουλμάνος. Θέλω τόσο πολύ να μιλήσω, να εκφράσω 
και εγώ τη γνώμη μου και να υπερασπιστώ αυτόν τον αθώο άνθρωπο. Όμως, φοβάμαι μήπως με προδώσει στους 
Τούρκους. 

_ «Μήπως, όμως, δεν του άξιζε τέτοια μεταχείριση;», του είπα διστακτικά.
_ «Φυσικά και του άξιζε!», μου απάντησε νευριασμένος. «Η δικιά μας θρησκεία πρέπει να κυριαρχεί και αυτοί που 
είναι αντίθετοι, πρέπει να υποστούν τις συνέπειες», συνέχισε. 

Κάτι στην τελευταία του φράση με έκανε να παγώσω. Ήξερα ότι, αν συνέχιζα αυτήν τη συζήτηση, σίγουρα δεν θα 

έβγαινε σε καλό μου.

_ «Έχεις δίκιο», είπα χωρίς να το πιστεύω.

_ «Φυσικά και έχω! Με φωνάζουν, όμως, πρέπει να φύγω.». 

Ένιωσα μία ανακούφιση, όταν έφυγε από δίπλα μου. Καθώς προχωρούσα προς το σπίτι μου, σκεφτόμουν τη 
γυναίκα μου. «Πώς θα την αντίκριζα και πώς θα της εξηγούσα αυτά που συνέβησαν σήμερα; ∆εν έκανα τίποτα για 
να τον βοηθήσω...». Γεμάτος τύψεις ανοίγω την ξύλινη πόρτα του σπιτιού μου και βλέπω την αγωνία στα μάτια της.

_ «Που ήσουν;», με ρωτάει. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. 

_ «Ήμουν παρών στην αποκεφάλιση ενός νεομάρτυρα, του Ακακίου. Έβλεπα να τον χτυπάνε και δεν μπορούσα 
να κάνω τίποτα…».

_ «∆εν έκανες τίποτα; Σκέψου να ήσουν εσύ στη θέση του! ∆εν το πιστεύω...», σχεδόν ούρλιαξε.

Λέγαμε τα ίδια και τα ίδια για περίπου μισή ώρα· ίσως να μας είχαν ακούσει και τα παιδιά. Αφού το κλίμα ηρέμησε 
λίγο, πήγα και την έσφιξα στην αγκαλιά μου. 

_ «∆εν έκανα τίποτα, επειδή φοβόμουν για εμάς και τα παιδιά. Συγχώρεσέ με..».

_ «Σε καταλαβαίνω…», μου απάντησε. Εκείνη τη στιγμή μπήκαν μέσα τα παιδιά και αρχίσαμε να τρώμε αμίλητοι το 
βραδινό γεύμα. 

∆εν έχω κανέναν άλλον για να του πω με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές ό,τι συνέβη. Γι’ αυτό και έγραψα 
αυτό το γράμμα, μήπως και βρεθεί στα χέρια κάποιου καλού ανθρώπου. Ίσως εκείνος να μπορέσει να κάνει ό,τι 
δεν μπόρεσα εγώ…



Ο Μιχαήλ Μαυρουδής γεννήθηκε στις αρχές του 16ου αιώνα 
στα Άγραφα. Οι γονείς του από μικρό παιδί τού έμαθαν να 
αγαπάει τον Θεό και να σέβεται τις εντολές Του. Όταν 
ενηλικιώθηκε, μετανάστευσε στην Θεσσαλονίκη όπου ξεκίνησε 
να δουλεύει ως αρτοποιός. Μιλώντας με μωαμεθανό γνωστό 
του, έπεσε στην παγίδα να μιλήσει ελεύθερα και να εκφράσει 
τις χριστιανικές του απόψεις, οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψή 
του. Έτσι, ήρθε σε δίλημμα: αν θα διαλέξει τη θρησκεία του ή 
τη ζωή του. Ο μωαμεθανός δικαστής έδωσε εντολή να 
ραβδίσουν τον Μιχαήλ και να τον οδηγήσουν στη φυλακή 
ενόψει της εκτέλεσής του. Ο έπαρχος της πόλης οδήγησε τον 
Μιχαήλ στον τόπο του μαρτυρίου, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος 
Οθωμανών που περικύκλωσε τον μάρτυρα χλευάζοντάς τον. 
Οδηγήθηκε στην πυρά γυμνός και υπέμεινε το φρικτό μαρτύριό 
του, μένοντας σταθερός στην πίστη του. Κάηκε σαν λαμπάδα και 
παρέδωσε την ψυχή του στις 21 Μαρτίου του 1544 έξω από 
την Εκκλησία της Υπαπαντής, απέναντι από την Καμάρα. Εικόνες 
και τοιχογραφίες του σώζονται σε διάφορους ναούς και μονές 
της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.Μ
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Οι σκέψεις μιας περαστικής
Μαριάννα Χρηστίδου (Β3)

Ήτανε Μάρτης κι εγώ δεν θα έχανα με τίποτα την ευκαιρία να κάνω την απογευματινή μου βόλτα, για να χαρώ 
την άνοιξη που επιτέλους ήρθε, όταν πέρασα από την Καμάρα. Εκεί αντίκρισα έναν άνδρα τυρανισμένο, να παλεύει 
με τον χρόνο και να καίγεται σαν το κερί στην πυρά. Αναρωτήθηκα τι είχε κάνει, αλλά γρήγορα μάντεψα τον 
λόγο. Ήταν γνωστό πως η έντονη λογοκρισία που επικρατούσε, ευθυνόταν για το τραγικό γεγονός. Εγώ, ένας 
από τους πολλούς περαστικούς, αποφάσισα να μην μιλήσω, να μην ρωτήσω για να μάθω τι συμβαίνει και... να 
σιωπάσω. 

Την επόμενη μέρα, κατά την καθημερινή μου μετακίνηση, έριξα μια ματιά έξω από την εκκλησία της Υπαπαντής. 
Κανένας δεν ήταν πια εκεί και η φωτιά είχε σβήσει. Τότε, με κατέκλυσε μια αβάσταχτη αίσθηση ενοχής και πλήθος 
αναπάντητα και βασανιστικά ερωτήματα γέμισαν το μυαλό μου. Έτσι, ρώτησα μια γνωστή μου που διατηρούσε το 
μικρό της παντοπωλείο εκεί, κάπου πίσω από την Καμάρα. Μου εξήγησε την κατάσταση, μου είπε και το όνομά του: 
Μιχαήλ από τα Άγραφα, που δούλευε στον διπλανό φούρνο. Κι εγώ, ως Οθωμανή, ένιωσα μεγάλη ντροπή, χωρίς 
φυσικά να ξαφνιαστώ από τα γεγονότα. 

Επέστρεψα σπίτι μου και μπήκα σε σκέψεις. Οι ενοχές για τη σιωπή μου με έπνιγαν. Η αδικία που διαπράχθηκε και 
το πώς εγώ την αγνόησα, λόγω της θέσης μου, με γέμιζαν ανασφάλειες. Ενοχές που δεν θα φύγουν ποτέ από 
πάνω μου και πάντα θα με βαραίνουν. 
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Γράμμα ενός μουσουλμάνου στη μητέρα του
Νίκος Στυλιανού (Β3)

Καλησπέρα μητέρα,

σήμερα, καθώς γυρνούσα από την αγορά, πέρασα από την Καμάρα για να κάνω μια βόλτα, κι αυτό που είδα με 
στιγμάτισε. Έξω από την εκκλησία ετοιμάζονταν να κάψουν έναν άντρα που, αν δεν κάνω λάθος, δούλευε στον 
φούρνο δίπλα στην Καμάρα. Γύρω του ήταν μαζεμένοι μουσουλμάνοι και δεν επέτρεπαν στους χριστιανούς να 
πλησιάσουν. Τον έβριζαν και τον χλεύαζαν. Πλησίασα και ρώτησα τι συμβαίνει. Τότε κάποιος μου εξήγησε ότι 
ετοιμάζονταν να κάψουν τον άντρα, επειδή δεν απαρνήθηκε την πίστη του. Πάγωσα. Αυτό που συνέβαινε ήταν 
παράλογο και ακραίο. Ακόμα και εγώ, που είμαι μουσουλμάνος, δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που γινόταν. 
Προσπάθησα να κάνω κάτι, αλλά δεν τα κατάφερα. Μου είπαν ότι, αν συνέχιζα, την επόμενη μέρα θα βρισκόμουν 
εγώ στη θέση αυτού του άντρα. Έφυγα τρομοκρατημένος και, στον δρόμο μου προς το σπίτι, σκεφτόμουν πόσο 
άδικη ήταν αυτή η πράξη. Είμαστε με τα καλά μας; Καίμε και σκοτώνουμε ανθρώπους, επειδή έχουν διαφορετικές 
απόψεις από εμάς;

Ελπίζω να με καταλαβαίνεις... 

Με αγάπη
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Το τελευταίο γράμμα
Κυριακή Τσαπακίδου (Β3)

Θεσσαλονίκη, 20 Μαρτίου 1544

Αγαπητή μητέρα,

εύχομαι εσύ και ο πατέρας να είστε καλά και υγιείς. Σου γράφω αυτήν την επιστολή, για να σας ενημερώσω ότι 
σήμερα καταδικάστηκα σε θάνατο λόγω της πίστεώς μου. Για ποιον λόγο, το γράφω αμέσως.

Στις 17 Μαρτίου βρισκόμουν στο αρτοπωλείο μου και εξυπηρετούσα τον Ιμπραήμ τον μωαμεθανό, που ήρθε για 
να αγοράσει ψωμί. Του εξέφρασα τις απόψεις μου για τη μωαμεθανική θρησκεία, λέγοντάς του ότι είναι ψεύτικη 
και ότι η μόνη αληθινή θρησκεία είναι ο Χριστιανισμός. Αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης ήταν να 
συλληφθώ και να οδηγηθώ στον δικαστή της πόλεως. Από εκεί δόθηκε η εντολή να ραβδιστώ και να οδηγηθώ 
στη φυλακή. Χθες το βράδυ είδα τον Χριστό μπροστά στα μάτια μου και με τα λόγια του με έκανε να είμαι 
σίγουρος και έτοιμος για την απόφασή μου να υπερασπιστώ τη θρησκεία μας και να μην προδώσω την πίστη μας. 
Μου έδωσε κουράγιο και δύναμη να συνεχίσω τον αγώνα μου, για να μάθουν όλοι ότι η θρησκεία μας είναι ότι 
πιο αληθινό υπάρχει στον κόσμο. 

∆εν θέλω κανένας άνθρωπος να βιώσει αυτά που έζησα. ∆εν θέλω κανένας άνθρωπος να κατακρίνεται και να 
χλευάζεται για τις απόψεις του και τα πιστεύω του. Θέλω κάθε άνθρωπος να νιώθει ελεύθερος και να μην 
κρύβεται, φοβούμενος ότι θα τον σκοτώσουν. Για αυτόν τον λόγο, αποφάσισα να θυσιαστώ, ελπίζοντας σε έναν 
κόσμο καλύτερο, δικαιότερο, σε έναν κόσμο που θα κυριαρχεί η αγάπη του Θεού μας.

Μην στεναχωριέστε, θα είμαι πάντα δίπλα σας. Είμαι περήφανος που είστε γονείς μου και μου μάθατε τη σημασία 
της αγάπης στον Θεό.

Με αγάπη και ευγνωμοσύνη,

ο γιος σας Μιχαήλ
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Ο πύρινος δρόμος της γαλήνιας αναζήτησης
Ευτυχία Τολίδη (Β3)

Αγαπημένη μου μητέρα, 

Σου γράφω αυτήν την επιστολή, για να σε ευχαριστήσω που μου μετέδωσες από παιδί ακόμα την αγάπη προς τον 
Θεό και τον σεβασμό προς τις εντολές Του. Σε παρακαλώ να μην στεναχωριέσαι για ό,τι μου συμβεί και να 
δεχτείς με χαρά τη δοκιμασία που μου χάρισε ο Θεός για τη σωτηρία της ψυχής μου. Με συνεχή προσευχή, ο 
Θεός θα απαλύνει τον πόνο σου. Θέλω να δείξεις δύναμη ψυχής και εμπιστοσύνη στο θέλημά Του. 

Εγώ, μητέρα μου, όπως γνωρίζεις έζησα ενάρετα και πάντα προσπαθούσα να ακολουθώ τις εντολές του Θεού. 
∆εν έχω τίποτα να φοβηθώ και νιώθω εξοικειωμένος με τον θάνατο... Απλά, σου γράφω για να σε χαιρετήσω, 
τώρα που ξεκινώ για το μακρύ μου ταξίδι, που θα με οδηγήσει σε έναν καλύτερο τόπο κοντά στον Θεό. Θα ήθελα 
να με αποχαιρετίσεις με χαρά και ικανοποίηση και να αισθάνεσαι περήφανη για τον γιο σου, που έμεινε 
σταθερός στις αρχές του και δεν δείλιασε ούτε για μια στιγμή· δεν πρόδωσε τα πιστεύω του.

Μην σταματήσεις να λες «∆όξα τω Θεώ!». Μην ξεχνάς ό,τι είπε και ο μακάριος Ιώβ, όταν έχασε όλα του τα 
παιδιά: «Ο Κύριος μου τα έδωσε, ο Κύριος μου τα πήρε. Όπως φάνηκε καλό στον Κύριο, έτσι κι έγινε. Ας είναι 
τ' όνομά Του δοξασμένο παντοτινά!» .

Μητέρα, να θυμάσαι ότι αυτή η δοκιμασία με φέρνει πιο κοντά Του· ό,τι έγινε κι ό,τι γίνει θα είναι για το καλό 
μου. Έτσι να αντιμετωπίσεις τον μαρτυρικό μου θάνατο. Μην αφήσεις τα κατώτερα αισθήματα να σε 
αποπροσανατολίσουν, όσο ανθρώπινα κι αν είναι αυτά. Είναι ευλογία που θα πεθάνω για την πίστη μου στον Θεό! 
Να συνεχίσεις να εκκλησιάζεσαι, να εξομολογείσαι, να κοινωνείς και να προσεύχεσαι για μένα που δεν θα 
μπορώ πια να προσευχηθώ. 

Θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένη ότι θα με χλευάσουν... Ίσως με χτυπήσουν και στη συνέχεια με ρίξουν στην 
πυρά. Μην χάσεις ούτε στιγμή την πίστη σου στον Θεό και μην λιγοψυχήσεις. Θα υπομείνω το μαρτύριο, που θα 
με φέρει πιο κοντά στον αιώνιο Πατέρα μου· θα μείνω ακλόνητος στην πίστη μου. 

Σε αποχαιρετώ, αγαπημένη μου μητέρα, και εύχομαι να συναντηθούμε πάλι στην αγκαλιά του ουράνιου Πατέρα 
μας... 

Με αγάπη

Ο γιός σου Μιχαήλ
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