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Μαρτίου, ή νέα απογραφή, ή αποστασία τοϋ πασά της Σκόδρας Μαχμούτ Μποσατλή 
πού νίκησε τον τουρκικό στρατό -για τον εξοπλισμό και την μισθοδοσία τοϋ οποίου 
επεβλήθησαν νέοι φόροι και αγγαρείες σέ βάρος των κατοίκων της Όρμύλιας-, ή 
εξουδετέρωση των κλεπτών και ή ηρεμία πού επικράτησε στην περιοχή. Τό μόνο κακό 
ήταν οι αδικίες τοϋ πασά σέ βάρος τών κατοίκων πού αυθαιρετώντας έκλεπτε τήν 
παραγωγή τους, επιβάλλοντας ταυτοχρόνως καί τις συνηθισμένες αγγαρείες. Όμοίως 
καί αυτός ο χρόνος απερνονσε, καθώς καί ο προαπερασμένος, με ταΐς ϊδιαις αγγα-
ρίαις, με την ϊδιαν αδικίαν, με την ϊδιαν ήσνχίαν. μόνον τα δωσίματα ανέβηοαν 
περισσότερον αυτά γράφει ο Γιαννάκης γιά τήν αρχή τοϋ 1836 πού συνεχίσθηκε μέ τήν 
ανυδρία: ενα κανμα τό καλοκαίρι, κλύδωνας (αναταραχή τοϋ καιρού) καί σίφουνας. 
Τό 1837 ήταν ϊδιο μέ τό προηγούμενο μόνον πού ό χειμώνας χαρακτηρίσθηκε από 
ανυδρία καί ζέστη, έκλειψη σελήνης (8 Άπριλ.), πανούκλα στην Θεσσαλονίκη καί 
αγγαρεία τών κατοίκων γιά τήν μεταφορά σιταριού στην δοκιμαζόμενη πόλη. Ό Γιαν
νάκης καταγράφει, ωσαύτως, τά ποσά πού πλήρωσε ή Όρμύλια γιά υποθέσεις καί 
υποχρεώσεις τών Τούρκων γιά κατασκευή γέφυρας στον 'Αξιό, αγώγια, πεσκέσια κ.λπ. 
Τότε αντικαταστάθηκε καί ό πασάς της Θεσσαλονίκης. 

Αυτά ήσαν σέ γενικές γραμμές, κατά τήν άποψη μου, τά κυριότερα σημεία τοϋ 
χρονικού τοϋ Γιαννάκη· ένα χρονικό ανεκτίμητο γιά τήν τοπική ιστορία, τήν ιστορία 
της Μακεδονίας, τά δεινά πού υπέστη ή Χαλκιδική τήν περίοδο 1821-1837. Ό έκ
δοτης κ. Χ. Κ. Παπαστάθης τό εξέδωσε κατά τους καθιερωμένους κανόνες εκδόσεως 
τών μεταβυζαντινών χρόνων καί τό σχολίασε μέ τον δέοντα τρόπο στις σημειώσεις του 
πού ακολουθούν τήν έκδοση του. 

Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 

Θωμάς Κ. Παπαθανασιου, Τά δημοτικά τραγούδια τον Ταξιάρχη Γρεβενών, έκδ. 
Πολιτιστικός Σύλλογος Ταξιάρχη Γρεβενών-έκδ. Κώδικας, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 
227. 

Ό κ. Θ. Κ. Παπαθανασιου είναι φιλόλογος-καθηγητής καταγόμενος άπό τον 
Ταξιάρχη, τό γνωστό κεφαλοχώρι τών Γρεβενών, ασχολούμενος άπό καιρού μέ ιδι
αίτερη ευαισθησία μέ τήν πολιτισμική παράδοση τοϋ τόπου του, τήν οποία έβίωσε άπό 
τά παιδικά του χρόνια καί ή οποία τείνει νά εξαφανισθεί εξ αιτίας τών νέων μορφών 
τρόπου ζωής πού εισέβαλε στην ζωή μας εδώ καί άρκετόν καιρό. Αυτήν τήν πολι
τισμική παράδοση φιλοδόξησε νά περισώσει ό συγγρ. μέ τήν παρούσα έκδοση τών 
δημοτικών τραγουδιών τοϋ χωριού του. Καί αυτήν τήν φιλότιμη προσπάθεια χαιρετί
ζουμε όλοι, μέ πρώτον τον Νομάρχη Γρεβενών κ. Δημ. Β. Ρίγγο, πού προλογίζει καί τήν 
έκδοση τοϋ βιβλίου. Ό συγγρ. εργάσθηκε μέ φιλοτιμία καί μέ ενθουσιασμό γιά τήν 
καταγραφή τών τραγουδιών τοϋ Ταξιάρχη βοηθούμενος άπό τους δικούς του ανθρώ
πους, συγγενείς, φίλους καί συγχωριανούς πού άνέσυραν άπό τήν μνήμη τους τις πα
λαιές καλές εποχές πού τό δημοτικό τραγούδι συνόδευε τις χαρές καί τις λύπες τοϋ 
Ταξιάρχη, όπως, άλλωστε, καί κάθε ελληνικού χωρίου. 

Ή παρούσα έκδοση μερίζεται σέ τρία μέρη. Στο πρώτο ό συγγρ. χαρακτηρίζει, 
καί αιτιολογεί τον χαρακτηρισμό, τό ελληνικό δημοτικό τραγούδι ώς πνευματικό 
δημιούργημα* εξετάζει, έτσι, τήν δημιουργία του, τις ρίζες του (άπό τά χρόνια τοϋ 
Όμηρου ακόμη), τό ιστορικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, 
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καθώς ή αρχή του νεοελληνικού τραγουδιού τοποθετείται στις αρχές του 11ου αι., με 
τα ακριτικά τραγούδια* στο πέμπτο κεφάλαιο «Το δημοτικό τραγούδι», ο συγγρ. 
εκφράζει την ανησυχία του εκ του λόγου ότι οι ξένες συνήθειες πού εισέβαλαν στην 
ζωή μας επηρέασαν αρνητικώς τις γνήσιες εκφράσεις της νεοελληνικής ζωής (γέννηση, 
γενέθλια, αρραβώνας, γάμος)· στο έκτο κεφάλαιο ο συγγρ. καταγράφει τα χαρακτηρι
στικά του δημοτικού τραγουδιού: απλότητα, ενάργεια, ακρίβεια, εκφραστική δύναμη, 
τολμηρές προσωποποιήσεις, οπού τα άψυχα και έμψυχα παίρνουν ανθρώπινη λαλιά 
καί δύναμη, συμπάσχουν κ.ά., καθώς και τά άσκοπα ερωτήματα, τήν αρχή τής ισομε
τρίας, οπού κάθε στίχος συνιστά μελωδική ενότητα μέ ολοκληρωμένο νόημα, τον 
χωρισμό τού υποκειμένου από τό ρήμα κ.ά. "Οσο γιά τον στίχο καί τό μέτρο των δη
μοτικών τραγουδιών, ό συγγρ. υπενθυμίζει οτι ό βασικός στίχος τού δημοτικού τρα
γουδιού είναι ό ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος, ό γνωστός ώς πολιτικός, καί ότι τό 
μέτρο τού δημοτικού τραγουδιού δεν στηρίζεται στην προσωδία, άλλα στην σταθερή 
εναλλαγή τονισμένων καί άτονων συλλαβών, όπου κάθε στίχος χωρίζεται σέ δύο ήμι-
στίχια, τό πρώτο οκτασύλλαβο καί τό δεύτερο έπτασύλλαβο. Έκτος άπό τον ιαμβικό 
δεκαπεντασύλλαβο παρατηρούνται καί ό τροχαϊκός έπτασύλλαβος ή οκτασύλλαβος, 
ιαμβικός οκτασύλλαβος κ.ο.κ. Στο επόμενο, βραχύ κατά τήν έκφραση, κεφάλαιο, ό 
συγγρ. επισημαίνει τον ρόλο τής γυναίκας στο δημοτικό τραγούδι: τραγουδά, χορεύει 
κρατεί τήν παράδοση τού δημοτικού τραγουδιού στις εκφάνσεις τού βίου μας, άπό τά 
τραγούδια τής αγάπης, τής ξενιτιάς, τά νανουρίσματα ώς τά μοιρολόγια. Στο ένατο 
κεφάλαιο ό συγγρ. εξηγεί τήν δική του κατάταξη τών τραγουδιών άλλα καί ακολουθεί, 
όμως, τήν κατάταξη τού Ν. Πολίτη μέ κάποιες αλλαγές. Έτσι κατέταξε σέ δέκα έξι 
κατηγορίες τά δημοτικά τραγούδια τού Ταξιάρχη Γρεβενών. Καί ήταν ασφαλώς υπο
χρεωμένος ό συγγρ. νά εξηγήσει τό γλωσσικό ιδίωμα τού Ταξιάρχη πού ανήκει στά βό
ρεια ιδιώματα, βασικά, άλλα καί μέ κάποια άλλα γνωρίσματα, κοινά σέ ιδιώματα τών 
λοιπών περιοχών τής Ελλάδος. Στο ενδέκατο κεφάλαιο ό συγγρ. διαθέτει τον τρόπο 
καταγραφής τών τραγουδιών: γράφτηκαν στο τοπικό γλωσσικό ιδίωμα, χωρίς τήν 
φθογγική καί φωνητική απόδοση καί χωρίς τήν χρήση ξένων στοιχείων τού αλφαβήτου, 
όπως g, i, d, b, u, κ.λπ., παράλειψη πού συμπληρώνεται μέ τό υπόμνημα στο τοπικό 
γλωσσικό ιδίωμα, καί μέ τό γλωσσάρι (βλ. τρίτο μέρος τού βιβλίου). Γιά ενημέρωση 
τού αναγνώστη ό συγγρ. στο δωδέκατο κεφάλαιο γράφει γιά τις εκδόσεις καί συλλο
γές δημοτικών τραγουδιών (Fauriel, Haxthausen, Firmenich, Tomaseo κ.λπ.). 

Τό δεύτερο μέρος, όπου κατατίθεται καί ή πρωτογενής έρευνα τού συγγρ., κατα
λαμβάνει καί τις περισσότερες σελίδες τού βιβλίου (σσ. 32-232). Αρχίζει μέ τήν ενό
τητα τά «Ιστορικά»: τό πρώτο εΐναι μοιρολόγι γιά τήν "Αλωση πού τραγουδιέται τήν 
τρίτη μέρα τού Πάσχα στο μοναστήρι τών Ταξιαρχών, ακολουθούν τά τραγούδια γιά 
τον αγωνιστή Θ. Ζιάκα (μέσα 19ου αι.), καί τού καπετάν Λουκά* ακολουθούν τά 
«Ακριτικά» μέ τον ονομαστό καπετάν Ζήδρο (Ζήντρο), αρχές καί μέσα τού 18ου αι., 
πού μολονότι ιστορικό, τό θέμα του ομοιάζει μέ ακριτικό, ένώ τό ύπ' αριθμ. 11 τρα
γουδιέται καί χορεύεται μέ αργό βηματισμό μοιρολογιού τήν Τρίτη τού Πάσχα στην 
μονή τών Ταξιαρχών. Στά «κλέφτικα» ό συγγρ. καταγράφει τά ύπ' αριθμ. 12-28 δη
μοτικά τραγούδια* σχολιάζονται τά ύπ' αριθμ. 14 (γιά τους κλέφτες τού Βάλτου 
Ακαρνανίας), 20 (γιά τον άρματωλό Κίτσιο), 21 (γιά τον Κατσαντώνη), 23 (γιά τους 
Λαζαίους), 24 (γιά τον Τότσκα), 25 (γιά τον προεστό τού Άσπροπόταμου Δημάκη), 27 
(γιά τον Θύμιο Βλαχάβα), 28 (γιά τον καπετάνιο Παπαγεώργη τών Γρεβενών). Στις 
«Παραλογές» ό συγγρ. καταγράφει τά ύπ' αριθμ. 29-48 τραγούδια: τού νεκρού αδελ
φού, τής Εύδους (Ευδοκίας) κ.ά., μέ τήν σημείωση ότι τά ύπ' αριθμ. 40-41 τράγου-
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διοϋνται την Κυριακή των Βαΐων. Στα «θρησκευτικά», οπού τά υπ' αριθμ. 74-78, κα
ταγράφει ένα το οποίο λέγεται και χορεύεται από τις γυναίκες τοϋ Ταξιάρχη στην μονή 
τήν τρίτη ήμερα τοϋ Πάσχα μαζί μέ άλλα τραγούδια. Στην κατηγορία «Κάλαντα» περι
λαμβάνονται τά υπ' αριθμ. 54-72 ει ναι τά τραγούδια πού τραγουδιούνται στο σπίτι 
του παπα (αριθμ. 57), στον καλοστεκούμενο νοικοκύρη (αριθμ. 61), στην οικοδέ
σποινα (αριθμ. 62), στο σπίτι τοϋ τσέλιγκα (αριθμ. 63), στο νιόπαντρο ζευγάρι (αριθμ. 
64) κ.λπ. Στα τραγούδια της «αγάπης» περιλαμβάνονται τά ύπ' αριθμ. 73-81 και σ' 
αυτά της «ξενιτιάς», τά υπ' αριθμ. 82-90. Στην ένατη κατηγορία εΐναι τά «σουμπετιά-
τικα» τραγούδια, πού προέρχονται από τήν λέξη σουμπέτι=συμπόσιο* πρόκειται γιά τά 
τραγούδια της τάβλας ή τοϋ τραπεζιού και εδώ είναι τά ύπ' αριθμ. 91-104 και τά 12 
γυρίσματα τών σουμπετιάτικων. Στην δέκατη κατηγορία καταγράφονται τά «μοιρολό
για», τά ύπ' αριθμ. 105-123, οπού περιλαμβάνονται και εκείνα πού έχουν θέμα τον 
αποχωρισμό, τήν φυλακή, τήν βαριά αρρώστια, το όνειρο, τήν σκλαβιά. Τά χορευτικά 
μερίζονται σε γενικά, χορευτικά, λιανοτράγουδα, αποκριάτικα, πασχαλιάτικα, πρό
κειται γιά τά ύπ' αριθμ. 124-209, πού τά περισσότερα χορεύονται τήν 'Αποκριά στον 
Φανό και πού ο συγγρ. χαρακτηρίζει τραγούδια της αγάπης, τραγούδια ερωτικά τά 
όποια βρίσκονται κοντά στην διονυσιακή έκφραση. Ό συγγρ. θεωρεί οτι άπό τά κα
λύτερα σε μελωδία και θεματική σύλληψη εΐναι τά πασχαλιάτικα τραγούδια πού 
τραγουδιούνται και χορεύονται άπό τις γυναίκες στις μεγάλες μέρες τοϋ κύκλου της 
Πασχαλιάς ιδιαίτερα στά χωριά της ανατολικής πλευράς τών Γρεβενών. Στά τρα
γούδια αυτά ή αγάπη, ή ξενιτιά, ή αρρώστια, ή φυλακή και ό θάνατος είναι άπό τά πιο 
αγαπητά θέματα. Ό κύκλος τών τραγουδιών αυτών έκλεινε τήν Κυριακή τοϋ Θωμά, 
άφοϋ άπό τήν επομένη άρχιζαν οι αγροτικές εργασίες και ό χορευτικός κύκλος έκλει
νε, και αυτός, μέ τό εύθυμοσατιρικό τραγούδι πού υπενθύμιζε αυτό ακριβώς μέ κά
ποιον αυτοσαρκασμό. Ή δωδέκατη κατηγορία «της αρραβώνας και τοϋ γάμου» μερί
ζεται σέ τραγούδια: α) της «αρραβώνας» (τά ύπ' αριθμ. 210-221), και β) τοϋ «γάμου» 
(τά ύπ' αριθμ. 222-245), οπού περιγράφονται τά συνήθη θέματα μέ τά προζύμια, τήν 
περιποίηση της νύφης, τον χορό κ.λπ. Τά τραγούδια της φυλακής περιγράφουν τήν 
ζωή καί τά βάσανα τών φυλακισμένων, ενώ στην ϊδια κατηγορία περιλαμβάνονται και 
εκείνα πού αναφέρονται στους ληστές (τά «ληστρικά»). Έδώ περιλαμβάνονται τά ύπ' 
αριθμ. 246-249. 'Ακολουθούν τά γνωμικά τραγούδια (αριθμ. 250-258), πού διαι
ρούνται σ' αυτά της πιρπιρούνας και τοϋ θερισμοϋ καί πού συνδέονται αύτονοήτως 
μέ τήν αγροτική ζωή πού τις διάφορες πτυχές της τραγούδησε ό λαός μας. Τέλος, στην 
δέκατη έκτη κατηγορία καταγράφονται τά παιδικά μέ τις τρεις ομάδες: Τά νανου
ρίσματα, τά ταχταρίσματα-ποδαρίσματα, τά διασκεδαστικά. 

Τό δεύτερο μέρος τοϋ βιβλίου κλείνει μέ τήν βιβλιογραφία καί τό ευρετήριο τοϋ 
τίτλου τοϋ τραγουδιού - αριθμό τραγουδιού. Στο τρίτο, καί μικρότερο, μέρος της 
μελέτης ό συγγρ. παραθέτει τό Γλωσσάρι (σσ. 199-231), τό όποιο, μέ τήν βοήθεια της 
βιβλιογραφίας, συνιστά άπό τά ενδιαφέροντα τμήματα της μελέτης. 

Γενικώς, ή μελέτη τοϋ κ. Θ. Κ. Παπαθανασιου εΐναι μία σημαντική συμβολή γιά 
τήν γνωριμία μας μέ τήν δημοτική παράδοση τοϋ Νομοϋ Γρεβενών, άφοϋ ό συγγρ. ερ
γάσθηκε μέ φιλότιμη διάθεση, καί εκμεταλλευόμενος πρόσωπα πού τήν έβίωσαν στο 
παρελθόν, αλλά καί άπό τήν δική του εμπειρία, αυτήν δηλ. πού μπόρεσε νά διασώσει 
μέ τό βιβλίο του αυτό, τά δημοτικά τραγούδια τοϋ χωριού του, τοϋ Ταξιάρχη 
Γρεβενών. 

Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 
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