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Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ TOY ΚΛΕΦΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 
ΕΙΣ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Εις την βασικήν μελέτην του, «Sur la strophe de la chanson cle- 
ftique», δ καθηγητής κ. Baud Bovy κάμνει μίαν σημαντικήν παρατή- 
ρησιν: Ce n’ est qu’ en Grece que nous avons rencontre un systeme 
ou chaque strophe correspond a un vers et demi du texte poetique» 1. 
To κλέφτικο τραγούδι έχει τδ γνώρισμα τούτο τής μελωδίας, ώς βλέ- 
πομεν εις τάς αναλύσεις πού πλουτίζουν τήν μελέτην τού κ. Baud 
Bovy. Ή μελωδική στροφή 1 1/2 στίχου είναι παλαιά. Εύρίσκεται ήδη 
εις ένα τραγούδι τού Που αίώνος άπδ μια μουσική συλλογή τής Μο
νής Τβήρων πού πρώτον έδημοσιεύθη ύπδ τού Σ. Λάμπρου2. Ή 
μουσική στροφή τού τραγουδιού αυτού είναι ή ιδία μέ τήν βασικήν 
στροφήν τού κλέφτικου τραγουδιού. Πρέπει νά σημειωθή δτι ή μορφή 
αυτή δέν έμεινε μόνον εις τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα, δπου τδ κλέφτι
κο τραγούδι έγεννήθη, άλλα έξηπλώθη καί εις τήν Κρήτην, είς μερικά 
τραγούδια τής τάβλας. Τδ Κρητικό τραγούδι «’Άντρες, γιά ’ντα με 
διώχνετε» παρουσιάζει επίσης τήν βασικήν 1 Χ/2 στροφήν τού κλέφτι
κου τραγουδιού3.

Τδ φαινόμενον τούτο άνοίγει ένα νέον τομέα λαογραφικής έξετά- 
σεως των τραγουδιών τής τάβλας τής Κρήτης, πού είναι παλαιά. Τήν 
πρώτην πληροφορίαν περί τούτων εύρίσκομεν είς τδ Τραγούδι τού 
Δασκαλογιάννη πού κατεγράφη τδ 1786. 'Όταν θρηνή τήν καταστρο
φήν τών Σφακιών δ ριμαδόρος μπάρμπα - Παντζελιδς δέν βλέπει,

και γέρους ασπρομάλληδες νά κάθουνται στην τάβλα, 
νά τρώσι και νά πίνουσι, νά τραγουδούν μεγάλα, 
νά λεν τραγούδια τοϋ σκαμνιού κα'ι τού πολέμου βάλη 
κι ή τάβλα άπού τη μια μερέ ν’ άντιλαλη ώς τήν άλλη 4.

’) S. Baud Bovy, Etudes sur la chanson cleftique (Άθήναι, 1958), 
σ. 19.

2) Νέος Έλλητομνήμων XI (1914), σσ. 423 - 432, Β. Bouvi er, Δημοτι
κά Τραγούδια άπδ χειρόγραφο τής Μονής τών Ίβήρων (Άδήναι, 1960).

3) Τΰ κείμενον τοϋ τραγουδιού εύρίσκομεν είς A. J e a n n a r a k i, Kretas 
Volkslieder (Leipzig, 1876), άρ. 213.

4) Στιχ. 919 - 922, εκδ. Β. Λαούρδα ('Ηράκλειον, 1947).
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Το δτι έχομεν άκριτικά μοτίβα εις τά τραγούδια τής τάβλας σημαίνει 
δτι αύτά είναι ra άρχαιότερα τραγούδια τής Κρήτης. “Έχουν γνωρί
σματα πού τά ξεχωρίζουν άπό τές 'ιστορικές ρίμες. Τραγουδούνται δμα- 
δικώς τριγύρω εις την τάβλα, οπού μία δμάς αρχίζει τδν στίχον καί ή 
άλλη τδν επαναλαμβάνει. “Έχουν επικό - λυρικόν χαρακτήρα, λείπει ή 
ομοιοκαταληξία, καί τά θέματά των είναι μάλλον άκριτικά, μέ εμφα- 
σιν εις τό επικόν ύφος. Σήμερον τραγουδούνται εις τά ορεινά χωριά 
τών Λευκών Όρέων καί τοϋ Ψηλορείτη καί λέγονται «ριζίτικα», 
δηλ. τραγούδια τών χωριών πού είναι είς τάς ρίζας τών βουνών. “Έ
χουν μεγάλην ποικιλίαν μελωδικών άποχρώσεων. Τά κείμενά των θά 
ήσαν εκτενέστερα είς τά παλαιά χρόνια, ώς καί είς τά κλέφτικα τρα
γούδια, άλλά οί τραγουδιστοί τραγουδούν μόνον δλίγους στίχους, συ
νήθως 4-6, καί παίρνουν άλλο τραγούδι μέ άλλον μουσικόν σκοπόν. 
Τά κρητικά τραγούδια τής τάβλας, μέ πολλά άκριτικά στοιχεία τά πε
ρισσότερα, έχουν κοινά χαρακτηριστικά μέ τά κλέφτικα τραγούδια. Ή 
παρατήρησις τοϋ κ. Baud Bovy διά την μελφδικήν συγγένειαν τών 
κλέφτικων τραγουδιών καί τών τραγουδιών τής τάβλας άνοίγει νέον 
τομέα διά έκτενεστέραν έρευναν τού φαινομένου τούτου.

Κατά την λαογραφικήν άποστολήν μου είς την Ελλάδα τό 1952— 
1953 δ φίλος συνεργάτης μου κ. Δημήτριος Πετρόπουλος, συντάκτης 
τού Λαογραφικοΰ “Αρχείου, καί εγώ ήχογραφήσαμεν τά σημαντικώτε- 
ρα ήρωϊκά τραγούδια τής Κρήτης, τά ριζίτικα, καθώς καί χορούς 
καί μαντινάδες. Είς την ήχογράφησιν τών ριζίτικων παρετήρησα δτι 
πολλοί στίχοι καί τυπολογικαί φράσεις, καθώς καί θέματα, εύρίσκον- 
ται επίσης είς τά κλέφτικα τραγούδια. Νομίζων δτι τό φαινόμενον εξη
γείται έκ τής τυπολογίας πού επικρατεί γενικώτερον είς τά μνημεία 
τοϋ ελληνικού προφορικού λόγου, δεν έπέμεινα περισσότερον είς τάς 
παρατηρήσεις μου. Ή μουσικολογική δμως παρατήρησις τού κ. Baud 
Bovy μέ ωθεί νά εξετάσω πάλιν τό φαινόμενον τούτο είς τά τραγού
δια τής τάβλας.

Είς τό ηρωικόν χωριό Άσκύφου τών Σφακιών την 9 Μαΐου 1953 
ήχογραφήσαμεν ένα ριζίτικο τραγούδι. Ή δμάς τών τραγουδιστών, 
πού μάς θύμιζε τούς γέρους ασπρομάλληδες τού τραγουδιού τοϋ Δα- 
σκαλογιάννη, ήσαν άγράμματοι λεβεντο - Σφακιώτες πού τραγουδούν 
ακόμη καί τά παλαιότερα τραγούδια τών Σφακιών. Τό κείμενο τοϋ 
ριζίτικου τραγουδιού είναι το εξής:

Τί έχουν τσή Κρήτης τά βουνά τσα'ι στέκουν βουρκωμένα;
Μηδέ βοριάς τά πλάκωσε, νότος δεν τά πετρώνει, 
μά πέρασεν 6 Γερμανός τσα'ι μαυροψόρεσέν τα.
Τί τό ’θελεν ό βάρβαρος...
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Τό τραγούδι τελειώνει μέ μια μαντινάδα πού κολλιέται εις τά ρι
ζίτικα :

Σφακιανα τραγουδούμενε
έλα, έλα, Σφακιανα τραγονδούμενε
και Σφακιανα μιλούμε
έλα, έλα, και Σφακιανα μιλούμε'
έλα, έλα, για νά διασκεδάζουμε
για. νά διασκεδάζωμε
τσι φίλους πού θωροϋμε.

Ή μελωδία του, ώς κατεγράφη ύπδ τοϋ μουσικού τοϋ Λαογραφικοϋ 
’Αρχείου κ. Σπ. Περιστέρη, είναι ή έξης:

* Υποτ. Τον.

'Ως φαίνεται καθαρά, τοϋτο τδ νεόπλαστον τραγούδι τού τελευ
ταίου πολέμου έχει ώς πρότυπον τδ παλαιότερον ριζίτικο τραγούδι :

Γιατ είναι μαύρα τά βουνά και στέκουν βουρκωμένα,
Μουϊδ’ άνεμος τά πολέμα, μουϊδέ βροχή τά σέρνει 
μόνο διαβαίν’ ό Χάροντας σέρνει τα’ αποθαμένους...5

Τδν ίδιον τύπον εύρίσκομεν επίσης και εις τδ κλέφτικο τραγούδι 
διά τδν Κοντογιάννη (περί τά 1750) τής συλλογής τού Fauriel:

Τ’ έχουν τής Γονρας τά βουνά, και στέκουν μαραμμένα;
Μήνα χαλάζι τά χτυπά; μήνα βαρύς χειμώνας;
1C ουδέ χαλάζι τά χτυπά, κ’ ουδέ βαρύς χειμώνας.
'Ο Κοντογιάννης πολέμα, χειμώνα, καλοκαίρι6.

δ) A. Κ ρ ι ά ρ η, Συλλογή Κρητικών Δημωδών ’Ασμάτων (Άθήνοι, 1920), 
σ. 327.

6) C. Fauriel, Chants Populaires de la Grece Moderne (Paris, 1824), 
I, σ. 90.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:16:05 EEST - 52.90.75.110



J. Notopoulos: 'II έπίδρασις τοϋ κλέφτ. τραγουδιού εις τά τραγούδια Κρήτης 81

Μέ τούς αυτούς τυπικούς στίχους έγιναν καί άλλα κλέφτικα τραδού- 
δια διά τόν Ζαχαράκη, τόν Γυφτάκη καί τδν Κολοκοτρώνη7.

Ό «κλέφτικος» χαρακτήρ τοϋ ριζίτικου τραγουδιού φαίνεται δχι 
μόνον εις το τυπολογικόν προοίμιον, έρώτησιν καί άπάντησιν, άλλα 
καί είς την απουσίαν τής ομοιοκαταληξίας πού διακρίνει τά τραγούδια 
τής τάβλας καί μερικά άλλα παλαιά τραγούδια τής Κρήτης. 'Ως προς 
την σχέσιν τής μελωδίας τού ριζίτικου τραγουδιού μέ την μελιοδίαν 
τοϋ κλέφτικου τραγουδιού δεν έχω την αρμοδιότητα νά κρίνω. Τούτο 
είναι μουσικολαογραφικόν πρόβλημα πού πρέπει νά έξετασΟή βαθύ- 
τερον.

Ή σχέσις μεταξύ τού κλέφτικου τραγουδιού καί τών τραγουδιών 
τής Κρήτης φαίνεται καλύτερα άπυ τά κείμενα τών συλλογών τού 
Γιανναράκη, τοϋ Κριάρη καί άλλων λαογράφων. Ό κατωτέρω πίναξ 
δεικνύει: 1) κλέφτικα τραγούδια πού περιέχονται είς τάς συλλο/άς τοϋ 
Γιανναράκη, τού Κριάρη καί άλλων, 2) κλέφτικα τραγούδια, διά τά 
όποια έχομεν παραλλαγάς από την Κρήτην, 3) κλέφτικα τραγούδια, τά 
οποία έχουν δώσει μοτίβα είς Κρητικά τραγούδια.

1. Τό κλεψτόπονλο Γιανναράκης, άρ. 203, Κριάρης, σ. 342 (εκδ. 1920).
2. Μάνα μ’’ έκακοπάντρεχρες Γιανναράκης, άρ. 235, Πολίτης Έκλ.,

άρ. 105.
3. Τί νά κάμω το καημένο Γιανναράκης, άρ. 242, Κριάρης, σ. 346.
4. Τοϋ Νάννον Γιανναράκης, άρ. 22, Κριάρης, σ. 40.
5. Τών άντρωμένω τ’ άρματα Γιανναράκης, άρ. 183, Πολίτης, 41,

Βλαστός, Ό γάμος έν Κρήτη, σ. 104.
6. Χριστέ, καί νά’σπουν τη φ* λιακή Πετρόπουλος, Α', σ. 239, 99 Α',

Σπανδωνίδη, Κρ. Τρ., 14, άρ. 10.
7. Οϋλοι γλιτίζου τσ'ι εορτές Πετρόπουλος, Α', σ. 240, 99 Β', Σπαν-

δωνίδης, 66, άρ. 69.
8. Συντράμετέ μου, ψιλοί μου Πετρόπουλος, Α', σ. 240, 99 Γ', Λιθο

γραφία, 9, σ. 213.
9. Ή ελευθερίά τοϋ κλέφτου Κριάρης, σ. 243, Γιανναράκης, άρ. 190.

10. Γιάντα τσή κάνουν τση φλ,ακαΐς Γιανναράκης, άρ. 138, Πετρό
πουλος, Α', σ. 252, άρ. 115.

11. Τοϋ ’Όλυμπου και τοϋ Κισάβου Πολίτης, άρ. 23, Γιανναράκης,
άρ. 107, Κριάρης, σ. 218.

7) G. Ρ a s s ο w, Τραγούδια Ρωμαϊκά (ΆΟήναι, 18G0), LXII-LXIII, Πο
λίτη, Έκλογαί, 53 Β. Νομίζω δτι τό μοτίβο τούτο προήλθεν είς τά κλέφτικα 
άπό άκριτικά τραγούδια, πβ. Άθηνά, 64, (1960), σ. 380.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤ’ β 6
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12. Τον Βασίλη Πολίτης, άρ. 25, Γιανναράκης, άρ. 185, Βλαστός,
Ό γάμος έν Κρήτη, σσ. 102 - 103.

13. Παιδιά, σαν θέτε λεβεντιά Πολίτης, άρ. 32, Βλαστός, Ό γάμος εν
Κρήτη, σ. 103.

14. 'Η λυγερή κλέφτης Γιανναράκης, άρ. 288, Κριάρης, σ. 220.
15. Θέλετε, δέντρα, ανθήσετε Πολίτης, άρ. 36, Γιανναράκης, άρ. 191,

Κριάρης, σ. 199.
16. Οί κλέφτες έπροσκννησαν Πολίτης, άρ. 61 Β', Γιανναράκης, άρ.

203.
17. ”Νά μουν πουλί νά πήγαινα, Pashley, Travels in Crete, II, σσ.

134 - 135.
18. Τί έχουν τσή Κρήτης τά βουνά Βλέπε άνω.
19. Μηλίτσα ποΰ ’σαι ’σ το γρεμνό Κριάρης, σ. 328.

Ό άνωτέρω πίναξ δεικνύει μίαν αρκετά μεγάλην διάδοσιν τοϋ κλέ
φτικου τραγουδιού εις την Κρήτην. Τδ γεγονός ότι εύρίσκομεν ολό
κληρα κλέφτικα τραγούδια είς την Κρήτην κα'ι πολλά μοτίβα τοϋ κλέ
φτικου τραγουδιού είς τά τραγούδια τής τάβλας μέ έκαμε νά ερευνήσω 
άν υπάρχουν άλλα όμοια ίχνη είς την Κρητικήν λαογραφίαν. Ή η
ρωική ρίμα τής Κρήτης, άν και έχει χαρακτηριστικά άντίθετα τοϋ 
κλέφτικου τραγουδιού, όμως δεικνύει μίαν έντονον έπίδρασιν άπό το 
κλέφτικο τραγούδι. Τό ήρωϊκδ θέμα παρουσιάζεται είς την δεκαπεν
τασύλλαβον ρίμαν τής Κρήτης μέ χρονολογικόν ύφος καί δέσιμο' έτσι 
διαφέρει καθαρά άπό τό κλέφτικο τραγούδι 8. Θά μάς φανή λοιπόν 
παράξενον άν άκούσωμεν ότι ή ρίμα τής Κρήτης έχει έπίδρασιν άπό 
τό κλέφτικο τραγούδι. Υπάρχει όμως ή έπίδρασις αυτή καί τούτο 
φαίνεται όχι μόνον είς μερικάς φράσεις διά δένδρα καί πουλιά, διά 
τό «όμορφο παλληκάρι», πού προέρχονται άπό τά κλέφτικα τραγούδια, 
άλλά καί είς τόν θάνατον μερικών ηρώων, όπου ό ριμαδόρος άφήνει 
την πατροπαράδοτον χρονολογικήν τεχνικήν του καί παίρνει ώς πρό
τυπον τόν θάνατον τού κλέφτη. Τοϋ τραγουδιού τού Δασκαλογιάννη 
έχουν καταγραφή δέκα περίπου παραλλαγαί. Τό άρχαιότερον καί πρω
τότυπον κείμενον είναι εκείνο πού έλαβεν ό Legrand άπό τόν Μα- 
νουσσογιαννάκην εκ Νίμβρου9. Είς τόν έπίλογον βλέπομεν πώς δ γέρο 
ριμαδόρος Μπάρμπα - Παντζελιός έτραγούδα κάτω άπό έναν πρίνον 
καί δ ’Αναγνώστης τοϋ Σήφη κατέγραφε τό κείμενον, τό 1786, δεκαέξ 
έτη μετά τήν έπανάστασιν τοϋ Δασκαλογιάννη. Όλαι αί μεταγενέστε-

8) Πβ. Γ. Άιτοστολάκη, Το κλέφτικο τραγούδι (Άθήναι, 1950), 
σελ. 96 κ έ.

8) Ε. Legrand, Recueil de poemes historiques (Paris, 1877), a. 237.
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ραι παραλλαγα'ι είναι συντομώτεραι (ή μεγαλύτερα αριθμεί 85 στί
χους), διότι οί ριμαδόροι περιέκοπτον πολλάς λεπτομέρειας άπό την 
μεγάλην ρίμαν τοϋ Μπάρμπα - Παντζελιοϋ (1034 στίχων) κα'ι ετρα- 
γουδοϋσαν μόνον μερικούς βασικούς στίχους, ώς φαίνεται έπειτα άπδ 
μιαν συστηματικήν άνάλυσιν πού έκαμα εις τάς παραλλαγάς τού τρα
γουδιού. Υπάρχουν μερικαί διαφοραί είς τάς παραλλαγάς, άλλα έν γί
νει δεν υπάρχει άμφιβολία ότι αί μεταγενέστεροι παραλλαγα'ι10 προ
έρχονται προφορικώς άπδ την ρίμαν τού Δασκαλογιάννη, ή όποια διε- 
δόθη μέ αντίγραφα, σαν εκείνα πού βλέπομεν είς τδ τέλος τού Τρα
γουδιού τού Άληδάκη11. Μία όμως άπδ τάς παραλλαγάς τού τραγου
διού 12 διαφέρει σημαντικώς άπδ τάς αλλας, καθώς καί άπδ τδ πρω
τότυπον τραγούδι. Ένώ είς τδ τραγούδι τού Μπάρμπα - Παντζελιοϋ δ 
Δασκαλογιάννης παρουσιάζεται μάλλον ώς ιστορικόν πρόσωπον, πού 
άν και πατριώτης έσφαλε μέ τδ νά έχη άπόλυτον εμπιστοσύνην είς τδν 
Όρλώφ καί τδν Μπέη τής Μάνης, είς την παραλλαγήν τού Ζωγρα- 
φάκη, πού προέρχεται άπδ την Γαύδο, δ Δασκαλογιάννης έμφανίζεται 
ώς άπομονωμένος κλέφτης, ήρως πού πολεμά τούς Τούρκους τρεις μέ
ρες :

κι άμοναχός τσο'ι πολέμα δ Δάσκαλος δ Γιάννης 
κι άμοναχός τσο'ι πολέμα μόνο με τ’ άρματά ντον, 
κι αίμα πίν ώσάν σκύλλα άπού τή μάνιτά ντου.
Άμοναχός τσο'ι πολεμά μόνο με τό σπαθί ντον, 
κι όμπρός κι όπίσω τό πέτα σαν ’λάφι τό κορμί ντου13.

Καί όταν αιχμαλωτίζεται, λέγει πρδς τούς Τούρκους :
Διάλιε τσ’ αποθαμένους σας κ’ εσάς καί τά σπαθιά σας, 
τρεις μέρες σας-έ πολεμώ, κ ήκαψα τή γκαρδιά σας

Έδώ βλέπομε τήν άτμόσφαιραν τού κλέφτικου τραγουδιού καί άκόμη 
τάς επαναλήψεις των σημαντικών λέξεων πού χαρακτηρίζουν τδ λεξι- 
λόγιον καί τήν τέχνην τού κλέφτικου τραγουδιού :

Στη στράτα τώς έπάντηξε δ Δάσκαλως δ Γιάννης, 
δ καπετάνιος τώ Σφακιώ, τσή Κρήτης τό λιοντάρι.

10) Διά τό πρόβλημα τοϋα> πβ Δ. ΓΙ ε τ ρ ό π ο υ λ ο ς «Τοϋ Λασκαλογιάννη 
τά τραγούδια*, Κρητικά Χρονικά Η’ ( 1954), σ. 227 κ. έ., ό οποίος άπανιά είς 
τήν αντίθετον γνώμη τού C. Mango, «Quelques remarquss sur la chanson 
de Daskaloyiannes, Κρητικά Χρονικά IT ( 1954), σ. 44 κ έ.

1ι) ΓΙβ. L e g r a n d, no. 259, 294.
IZ) I. N. Ζωγραφάκης, Γλωσσική υλη έκ Κρήτη; Ό έν Κωνσιαντι- 

νουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογο;, τ. 31 0909), σσ, 145-6 151-5.
18) Πβ. Κρητικά Χρονικά, Η’ (1954), σσ. 49-51.
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Σύρνει το μαχαιράκι του άπ άργυρό φονκάρι, 
καί μέσα τώς έμπήκεν-ε, γιουρούσι τώς-ε κάνει.

Την μεταμόρφωσιν τού ήρωος τής ρίμας εις κλέφτην βλέπομεν επί
σης και εις την ρίμαν τοϋ Χατζημιχάλη (1828)14. Ό ριμαδόρος εισά
γει ένα στίχον πασίγνωστον εις τδ κλέφτικο τραγούδι, διά την στιγμήν 
πού ακούει δ πασάς τδ κίνημα τοϋ ήρωος:

Και ό πασάς ώς τ ακούσε πολλά τοϋ βαροφάνη.

"Οταν άκούη την διαταγήν τοϋ πασά, δ κιαγάς του τδν πληροφορεί 
περί τοϋ Χατζημιχάλη :

Δέ φεύγει, Μουσταφά πασά, γιατ είναι παλληκάρι.
Δεν είν εύτός Λαζόπουλος νά πιάση τη μαδάρα,
Μονό V’ άπού τη Ρούμελη, καί σέρνει παλληκάρια.
Εύτ εϊνιε Βουργαρόπονλα, άτλήδες τιμημένοι.

Οί στίχοι αυτοί έχουν ώς πρότυπον κάποιο κλέφτικο πού αναφέρει τον 
Λαζόπουλον, ίσως τδ τραγούδι των Λαζαίων, τής γνωστής άρματολι- 
κής οικογένειας τοϋ Όλύμπου. Τδ ίδιο μοτίβο έχομεν καί είς άλλους 
διαλόγους ηρωικών τραγουδιών :

Δεν είμαι Πάτρα νά σκιαχθώ, Βοστίτσα νά κιοτεύσω,
5γώ είμ Κορώνη ξακουστή, Μοθώνη παινεμένη, 
μ’ έχω καί Κοοωνόπαιδα, ό'λα παλληκαοάδες...15

Μή γάρ τι είμαι νιόνυφη, νά βγω νά προσκυνήσω;
Γώ είμ’ ο Γιώργης τον Γιαννια, τοϋ πρώτου καπιτάνου...16 17 
”Οσο V ο Γρίβας ζωντανός, Τούρκους δεν προσκυνάει 
έχω παιδιά τής Ρούμελης, παιδιά Ρουμελιωτάκια...11

Είς τδ ίδιο τραγούδι, δταν δ Χατζημιχάλης πρόκειται νά μπή εις 
τήν μάχην όπου έχασε την ζωήν του, τδ ασκέρι του τδν παρακαλεί νά 
μή μπή στδν πόλεμο. Τότες σάν τδν Διάκο δ Χατζημιχάλης άπαντά :

Δίία βυλά έγεννήΟηκα, μία βολά Θ’ άποθάνω 18 
Ή άπάντησίς του Τυμίζει τδ κλέφτικο :

Παιδιά μου Ρωμαιόπονλα, έλλαδοβαφτισμένα,

14) Γ ι α ν ν α ρ ά κ η ς, σ. 63.
1δ) Πετρόπουλος. 'Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια, (Άθήναι, 1958) 

Α', σ. 161.
“) Α ύ τ ό θ ι, σ. 209.
17) Α ύ τό θ ι, σ. 222.
18) Γ ι α ν ν α ρ ά κ η ς, σ. 63.
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σήμερον γεννηθήκαμε, σήμερον Οά χαθούμε. ,.19

τι σήμερα είναι δ θάνατος, τί σήμερα είναι ο χάρος 
σήμερα γεννηθήκαμε, σήμερα να χαθούμε20.

Εις τάς δύο αύτάς ρίμας, τοϋ Δασκαλογιάννη (παραλλαγή Ζωγρα- 
φάκη) καί τοϋ Χατζημιχάλη, πρέπει νά κοιτάξωμεν βαθύτερα την εξω
τερικήν άφομοίωσιν με τδ κλέφτικο τραγούδι. At δύο ρίμες δεικνύουν 
δτι τδ κλέφτικο τραγούδι έζη τόσον ζωηρά είς την Κρήτην κατά τδν 
19ον α’ιώνα, ώστε ό ριμαδόρος άφησε την χρονολογικήν τεχνικήν τής 
ρίμας καί παρουσιάζει τδν ηρώα μέ την δραματικότητα τοϋ κλέφτικου 
τραγουδιοϋ. Επίσης δέ οί άκροαταί θά είχον γνώσιν αρκετήν τοϋ κλέ
φτικου τραγουδιοϋ, ώστε νά εννοούν και νά δέχωνται τήν αλλαγήν 
ΰφους.

Μπορεί κανείς νά έκτείνη εύκολα τδν δρίζοντα τού προβλήματός 
μας, αν παρατηρήση δτι καί αλλα τραγούδια τής Κρήτης δεικνύουν 
επαφήν μέ τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα. Πολλά στοιχεία, π. χ. άπδ τά 
μοιρολόγια τής Μάνης έμφανίζονται είς τήν Κρήτην 21. Επίσης δέ δταν 
συγκρίνωμεν τά άκριτικά τής Κρήτης μέ τά άκριτικά τής Κύπρου είς 
τά πρώτα εύρίσκομεν συντομίαν, δραματικότητα, δπως π. χ. είς τδ 
«Ό Διγενής Ψυχομαχεί». Τούτο δεικνύει δτι τά άκριτικά τής Κρήτης 
είναι πλησιέστερα πρός τά κλέφτικα22 καί άκριτικά τής ηπειρωτικής 
Ελλάδος, παρά πρδς τά πολύστιχα τής Κύπρου. Τδ πρόβλημα είναι 
άνερεύνητον άκόμη. Έδώ δ σκοπός μου δέν είναι νά εξαντλήσω τδ 
θέμα τής έπιδράσεως τού κλέφτικου τραγουδιού είς τά τραγούδια τής 
Κρήτης, άλλά νά δείξω — μεταχειρίζομαι κοινήν φράσιν τών Κρητι
κών— δτι έδώ «έχουμε πράμα», έχομεν άρκετά κείμενα πού θά μάς 
βγάλουν άπδ τήν πλάνην δτι τδ κλέφτικο τραγούδι είναι μόνον τοπι
κόν φαινόμενον τής ήπειρωτικής Ελλάδος, δτι ή παρατήρησις τοϋ κ. 
Baud Bovy δικαιώνεται άπδ τά κείμενα.

Τδ πρόβλημα πού άνακινώ είναι μέρος τού μεγαλύτερου προβλή- 
τος τής Ελληνικής λαογραφίας, δηλαδή τδ πώς καί πότε τραγούδια 
άπδ ένα γνωστόν μέρος τής Ελλάδος, σάν τδ κλέφτικο, πού άναφέρε- 
ται είς γνωστά ιστορικά πρόσωπα, τούς κλέφτες, έπεξέτειναν τά δρια 
τής τοπικής γενέσεώς των καί κατέληξαν νά γίνουν πανελλήνια. Τδ

19) II ε τ ο ό π ο υ λ ο ς, σ. 161.
20) Ένθ' αν., α. 201.
21) Πολίτης, Έκλογαί, βλ. σημειώματα είς μοιρολόγια άρ. 176, 204, 

207, 214 - 18, 222.
“) Πβ. Κ. Ρωμαίος, «Ή κρητική παραλλαγή τοϋ Θανάτου τοϋ Διγενή», 

Κρητικά Χρονικά, Ζ (1953), σ. 394 κ. έ
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πρόβλημα τούτο έχει αρκετά μελετηθή διά τά άκριτικά τραγούδια, 
αλλά διά τά κλέφτικα, έκτδς τής μουσικολογικής παρατηρήσεως τού κ. 
Baud Bovy, καμμία μελέτη δεν κατέγινε μέ την έξάπλωσίν των από 
την ηπειρωτικήν Ελλάδα εις την Κρήτην, δπου θά ήσαν πολύ εύπρόσ- 
δεκτα, διότι έβραζε και εκεί τδ καζάνι τού ηρωισμού κατά τδν 18ον 
καί 19ον αιώνα, δπως και εις την ήπειρωτικήν Ελλάδα, καί τά τρα
γούδια τής τάβλας είχον παραπλήσια χαρακτηριστικά, ώστε νά επη
ρεαστούν άπδ τά κλέφτικα. Συνήθως επικρατεί ή γνώμη δτι τδ κλέ
φτικο τραγούδι είναι μόνον Έ λ λ α δ ι κ ή ποίησις, δτι «αί νήσοι απα- 
σαι, ή Θράκη καί ή Μικρά ’Ασία έμειναν αμέτοχοι είς αύτήν»23. Ή 
έπίδρασις τού κλέφτικου τραγουδιού είς την Κρήτην μάς κάμνει νά ξα- 
νασκεφθώμεν περί τού Έλλαδικού τοπικισμού τού κλέφτικου τραγου
διού. 'Ως παρατηρεί δ κ. Πετρόπουλος περί τής λαογραφίας μας, «έχου
με χρέος, δχι νά προσπαθήσουμε νά στενεύουμε, άλλά νά βλέπουμε σέ 
δλη την ευρύτητά τους τά δρια τής πνευματικής ζωής τών ανθρώ
πων... Μόνον μέ γνώση τού γεωγραφικού τους πλάτους καί τής ιδιο
μορφίας τών παραλλαγών τους θά μπορούμε νά διακρίνουμε καί νά 
προσδιορίσουμε τά ιδιαίτερα τυχδν τοπικά τους γνωρίσματα καί ν’ α
ξιολογήσουμε την πνευματική καί ηθική συμμετοχή τών άνθρώπων τής 
κάθε περιοχής στη διαμόρφωσί τους»24.

Διά τούτο είς τδ πρόβλημα τούτο δέν αρκεί μόνον νά έξετάσωμεν 
τήν ύπαρξιν τής έπιδράσεως πού άνέφερα πάρα πάνω, άλλά πρέπει νά 
έρευνήσωμεν τδ πώς καί πότε έταξίδευσε τδ κλέφτικο τραγούδι είς τήν 
Κρήτην. Ευτυχώς έχομεν άρκετές ενδείξεις διά τδ πώς τδ κλέφτικο 
τραγούδι άρχισε μιάν πορείαν πού καταλήγει είς τήν Κρήτην. Ένώ 
είς τά τραγούδια τού γάμου, τά νανουρίσματα, τά ερωτικά, τά λατρευ
τικά, πού είναι τώρα πανελλήνια, είναι δύσκολον νά εύρωμεν τδν τό
πον πού έγεννήθηκαν, είς τδ πρόβλημά μας τά ίχνη τής έξαπλώσεως 
καί αί άποδείξεις είναι κάπως καθαραί. Τδ θέμα πού θά προσπαθήσω 
νά Αναπτύξω είναι δτι τδ κλέφτικο τραγούδι ήλθεν είς τήν Κρήτην 
άπδ τήν Πελοπόννησον καί τήν Ρούμελη, ως τούτο φαίνεται: 1) είς 
τδν ’Άγγλον περιηγητήν τής Κρήτης Pashley κατά τδ πρώτον τέταρ
τον τού 19ου αίώνος καί 2) είς τά κείμενα τών ριμών. Αί Αποδείξεις 
θά ήσαν πληρέστεραι άν ήμην είς θέσιν νά εξετάσω τά ιστορικά Αρ
χεία τής Κρήτης, άλλά πρδς τδ παρόν άρκούμαι είς τδν Pashley καί 
τάς ρίμας πού δεικνύουν τήν πορείαν τής έξαπλώσεως.
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23) Σ. Π. Κυριακίδης, Ελληνική Λαογραφία, (’Αθήναι, 1922), σ. 72.
24) Δ. Πετρόπουλος, «Πελοποννησιαπά Δημοτικά Τραγούδια», Πελο- 

ποννησιακή Πρωτοχρονιά, 1959, σ. 50.
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J. Notopoulos: 'Η έπίδρασίς τοϋ κλέφτ. τραγουδιού εις τα τραγούδια Κρήτης 8?

Ό Pashley άναφέρει την συνάντησιν είς τδ σπίτι τοϋ έξαδέλφου 
τοϋ στενοϋ του φίλου Καπετάν Μανία με δύο κλέφτες·' «We arrived 
at the village of Hdghios Konstanlinos about four miles from P6lis 
and took up our quarters in the house of the cousin 0/ Captain Ma
nias....during the evening two warriors or kle flits, bg whichever 
name it is right to call them, amused themselves and their hearers 
by recounting several events of the war, especially exploits in which 
they had themselves a share»25 26

Θετικωτέραν εΐδησιν περί τής έμφανίσεως τοϋ κλέφτικου τραγου
διού εύρίσκομεν είς την περιγραφήν ένδς Ρουμελιώτη κλέφτη, δ οποίος 
έτραγούδησε κλέφτικο διά τδ Μεσολόγγι: «Before ί left the island, 
I heard, from a Rournelidte, a song grounded on sim ilar rumours, 
[that Missolonghi had fallen], which were spread, by the Turks and 
tlieir friends, elsewhere in Crete :

Νά ’ μονν πουλ'ι να πέταγα, νά πήγαινα στ άψηλον 
νά Οώροννα τή Ρούμελη, το δόλιο Μεσολόγγι 
πώς πολεμά με την Τονρκιά, με τέσσαρονς Πασάδες, 
πέφτουν οι μπάλλες σαν βροχή, οι μπόμπες σαν χαλάζι, 
κι αυτά τά λιανοτούφεκα σαν άμμο τής θαλάσσης, 
τοϋ λέγαν νά παραδοθή, τοϋ λέγαν νά προσκννήση 
κι αυτό γυρεύει πόλεμον, θέλει νά πολεμήση 2β.

Βλέπομεν εδώ ότι δ Pashley ήκουσεν είς την Κρήτην γνήσιον Ρου
μελιώτικο τραγούδι, ένα άπδ τά παλαιότερα κείμενα πού έχουν κατα
γραφή. Είς τδν Pashley επίσης εύρίσκομεν όχι μόνον την παρουσίαν 
κλεφτών είς την Κρήτην, αλλά καί μίαν σπουδαίαν εΐδησιν περί Κρη- 
τών πού έλαβον μέρος είς τδν Μορέα κατά την έπανάστασιν τού Όρ- 
λώφ τδ 1769. «I inquire whether any Askyfidte remembers the 
events of the Russian invasion of Morea in 1769, when nearly a 
thousand Sfakians left their homes to fight against thelTurks, and 
when the Cretan Turks, taking advantage of the absence, exacted 
a heavy penalty from those whom-they had left behind them, for 
the part they took, f am told that, among the five men seized and 
massacred here, there was an old man Andhrulios Papadhdkis, 
who was one of Lambro’s Capitanee, and still possessed, at the 
time of his death, Lambro’s pistols and some of his clothes.He was 
mentioned in the Greek song which celebrated Lambro’s exploits27».

25) R. Pashley, Travels in Crete, (Cambridge, 1837), A", σ. 96.
26) Ένύ’ άν., B', σσ. 134 - 135. To κείμενο τοϋ Pashley ε/ει διορύωύή.
27) Ένθ’ άν., Β', σ. 179.
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Εις αυτήν την εΐδησιν βλέπομεν δτι σχεδόν χίλιοι Σφακιανοί έπήγαν 
ώς έθελονταί είς τόν Μορέαν κατά την έπανάστασιν τού Ορλώφ. Δεν 
υπερβαίνει τα όρια τής πιθανότητος, εάν ύποθέσωμεν ότι κατά την 
διαμονήν των είς τόν Μορέαν ήλθον είς επαφήν με τό κλέφτικο τρα
γούδι. Εκτός απ’ αυτό βλέπομεν ότι 6 γέρο Παπαδάκης, πού έσφαξαν 
οί Τούρκοι πρός έκδίκησιν διά την αποστολήν τών εθελοντών, ήτο 
ένας καπετάνιος τοϋ Λάμπρου Κατσώνη. ’Όχι μόνον έκληρονόμησεν 
ό Παπαδάκης τΙς μπιστόλες τοϋ Λάμπρου καί ρούχα του, άλλά γίνε
ται μνεία του καί είς ένα κλέφτικο τραγούδι διά τόν Λάμπρον. Τάο 
στενάς σχέσεις τοϋ Μορέα μέ τήν Κρήτην κατ’ αυτήν τήν εποχήν βλέ
πομεν επίσης καί είς τό τραγούδι τού Δασκαλογιάννη:

ΎΗτον ό Μπέης τση Βλαχίας κι ό Μπέης ’πού τη Μάνη
κουρφοκουβέντες ε’ίχασι μέ τό Δασκαλογιάννη 28.

Αί στεναί σχέσεις μεταξύ των επίσης άναφέρονται είς τα λόγια τού 
Πασά πρός τόν Δασκαλογιάννη, πού παρεδόθη διά νά σώση τούς Σφα- 
κιανούς:

Πάλι ξαναρωτά τόνε: «Πέ μου, Δασκαλογιάννη,
ποιους φίλους είχες στο Μωρία και μπιστικούς στη Μάνη;» 29

’Έτσι εύρίσκομεν είς τόν Pashley καί είς τό τραγούδι τοϋ Δασκαλο- 
γιάννη, ότι στεναί ήσαν αί σχέσεις μεταξύ Κρήτης καί Μόριά κατά 
τάς επαναστάσεις τοϋ Όρλώφ καί Δασκαλογιάννη (1769- 70).

Καθ’ όλας τάς επαναστάσεις τής Κρήτης άπό τό 1821 μέχρι τής 
άπελευθερώσεώς της εξακολουθούν νά υπάρχουν σχέσεις μέ τήν ηπει
ρωτικήν Ελλάδα, αί όποϊαι σχέσεις άρχίζουν καθαρά νά έμφανίζων- 
ται μέ τάς επαναστάσεις τοϋ Ορλώφ καί Δασκαλογιάννη. Έχομεν 
δηλαδή ένα κυκλικόν φαινόμενον—βοήθεια άπό τήν ηπειρωτικήν Ελ
λάδα κατά τάς επαναστάσεις τών Κρητών έπειτα δέ άπό τάς αποτυ
χίας τών επαναστατών ή Ελλάς γίνεται καταφύγιον Κρητών καπετα- 
ναίων καί θυμάτων τών Τούρκων. Όχι μόνον εϋρισκον καταφύγιον 
οί Κρήτες, άλλά καί πολλοί καταφυγόντες είς τήν Ελλάδα άπετέλουν 
ισχυρά σώματα και επολεμουν με τους άρχηγούς των εναντίον τών 
Αιγυπτίων τοϋ Ίμπραήμ Πασά. Ή άποβίβασις τού Χατζή Μιχάλη Τα- 
λιάνη είς τήν Κρήτην τό 1828 μέ Ρουμελιώτικα παλληκάρια καί ή 
εισαγωγή άνταρτών πού έφεραν είς τήν Κρήτην τόν κλεφτοπόλεμον30,
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28) Στίχοι 7 - 8.
2“) Ένθ' άν. στίχοι 761 - 762.

) Σ. Α. - ανθουδίδης, Επίτομος Ιστορία τής Κρήτης, (Άθήναι, 
1909), σ. 136.
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είναι ενα από τά ρεύματα τής έπιδράσεως τής ηπειρωτικής Ελλάδος. 
Ή διαμονή Κρητών δπλαρχηγών είς την Ελλάδα θά τούς εφερε είς 
έπαφήν μέ τδ κλέφτικο τραγούδι και όταν έπανήρχοντο είς την Κρή
την, διά νά σηκώσουν έπανάστασιν, θά έφερον μαζύ τους τά κλέφτι
κα τραγούδια πού άπαντώμεν είς τήν συλλογήν τοϋ Γιανναράκη, καί 
θά τούς ήρεσκον αί ρίμες μέ κλέφτικα μοτίβα. Επίσης δε δ δεκαπεν
τασύλλαβος στίχος τοϋ κλέφτικου καί τοϋ τραγουδιοϋ τής τάβλας θά 
διευκόλυνε τόν συνδυασμόν τοϋ κλέφτικου μέ τά τραγούδια τής τά
βλας.

Επειδή δεν είναι δ σκοπός μου νά εξετάσω τάς λεπτομέρειας τών 
ιστορικών σχέσεων τής Κρήτης καί Ελλάδος καθ’ δλας τάς επανα
στάσεις, θ’ άρκέση να έξετάσωμεν μερικάς άπόψεις τού ιστορικού προ
βλήματος πού εύρίσκομεν είς τάς ήρωϊκάς ρίμας της Κρήτης. Είς τήν 
ρίμα «Τ’ άνελώματα τοϋ 182 1» βλέπω τά στοιχεία πού άνέ- 
φερα παραπάνω:

Φεύγουνε Χριστιανοί μερκοι είς τό Μωρία καί πάσι,
Ποΰ ’τον ακόμη πόλεμος νά βροϋν ψωμί νά φάσι.
Μπαίνουν κ’ εντονσουντ ίζοννταν δεν είχανε όρπίδα'
«Έλάστε νά μισέψωμε νά πάμε ’σ την πατρίδα».
Είκοσιοχτώ βρεθήκανε όμορφα παλληκάρια,
’Αδύνατοι καί γλήγοροι ώσά θεριά μεγάλα.
"Εναν καΐκι βριστούνε, μπαίνουν κ έπορπατοϋσα,
’Σ τήν Κρήτη ξεβαρκάρανε κ επήραν τη Γραμποϋσα31.

Είς τήν περιοδείαν τής Κρήτης δ Pashley ήκουσε είς διάφορα μέρη 
τής νήσου τραγούδια διά τόν Χατζημιχάλη, τόν άρχηγόν Ρουμελιώτι
κου τάγματος εθελοντών πού άπέθανεν ήρωϊκώς είς τήν μάχην εξω 
άπό τό Φραγκοκάστελλο τό 1828 32. Εΐδομεν παραπάνω πώς τό τρα
γούδι περιγράφει τόν θάνατόν του μέ κλέφτικο ύφος. Είς τήν εισαγω
γήν τοϋ τραγουδιού δ ποιητής μάς πληροφορεί:

”Εκατσαν οί Γραμπουσιανοί κ’ έγράψαν άρτζιχάλι 
Κ’ είς τό Μωριά τό μπέψανε νάρθ’ ό Χατζή Μιχάλης.
’Έπεμψαν γράμμα τοϋ Χατζή, κείνου τοϋ Μωραΐτη,
Νά σνμμαζώξη άλογα νά κατεβή ’σ τήν Κρήτη.
’λ τ’ Άνάπλι μονομέρισε εξήντα πέντ άτλίδες 
’Σ τήν Κρήτη για νά κατεβή όποϋνι οί Μισιρλίδες.
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81) Γ ι α ν ν α ρ ά κ η ς, σ. 37.
8!!) Pashley, Β', α. 135.
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Άπής τσοί μονομέρισε τσοί βάνει ’σ τά καράβια,
Έδιάλεξεν τσή Ρούμελης τ’ δμορφα παλληκάρια33 34.

’Άλλην ένδειξιν των ιστορικών φαινομένων που εξηγούν την επίδρα- 
σιν τοΰ κλέφτικου τραγουδιού εις την Κρήτην εύρίσκομεν εις τό τρα
γούδι τού Χαιρέτη (1840). Έδώ έχομεν τυπικήν εικόνα Κρητός οπλαρ
χηγού εις τδν Μόριά πού περιμένει κατάλληλον ευκαιρίαν διά έπανά- 
στασιν :

’Σ τά χίλια οχτακόσια έτος εις τά σαράντα 
’Πού το Μωρία ξεκίνησε γεϊς τιμημένος άντρας 
Συνταγματάρχης ητονε ’ς τοΰ νέου Βασιλέα,
Δεν ήτο γνωστικώτερος εις ονλον τό Μωρέα.
Μιαν ταχυνή σηκώνεται, μιάν εορτή μεγάλη,
Tool χαζινέδες τ’ άνοιξε καί κράζει καί τό Χάλη.

— Φίλε μ’ αγαπημένε μου, συμπατριώτη Χάλη,
Την Κρήτη την πατρίδα μας γιάντα την τρώνε άλλοι;
’Έλα νά συφωνήσωμε οί δυο μια συμφωνία 
Νά δώσωμε ’ς τσοί Κρητικούς κ εμείς μια λευτεριά si.

Τέλος δέ ένα μοιρολόγι τής Μάνης μάς ενθυμίζει:

Τίγαρε δέ σκοτώΟηνα 
στην Κρήτη, δταν παήσασι 
εκεί στον κλεφτοπόλεμο ;35

Εις δλα τά κείμενα αυτά βλέπομεν τά ίχνη τής πορείας τού κλέ
φτικου τραγουδιού πρδς την Κρήτην. Πολλάκις είναι δύσκολον νά 
έρευνήσωμεν την άρχικήν προέλευσιν ενός τραγουδιού' έδώ δμως έχο
μεν σαφή ένδειξιν περί τού δρόμου πού Ακολουθεί. Ή Κρήτη είχε 
συνεχώς σχέσεις με την χώραν τού κλέφτικου τραγουδιού άπδ τδν 18ον 
αιώνα. Τδ ! κλέφτικο τραγούδι εις την Κρήτη παρουσιάζεται μέ τάς 
εξής μορφάς :

1) ’Άρτια κλέφτικα τραγούδια έτραγουδούντο άπδ τδν λαόν, ως 
δεικνύουν αί συλλογαί μας. Την άκμήν τής έπιδράσεως τού κλέφτικου, 
βασιζόμενος εις τάς πληροφορίας τού Pashley καί εις τδ κλέφτικο 
ύφος εις τάς ρίμας τού Δασκαλογιάννη καί Χατζή - Μιχάλη, τοποθε
τώ εις τδ πρώτον τέταρτον τού 19ου αίώνος. Τότε είναι ή περίοδος 
κατά την όποιαν κλέφτες έπεσκέπτοντο την Κρήτην καί οί Κρήτες κα
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33) Γ ι α ν ν α Q ά κ η ς, σ. 61.
34) Έν&’ άν., σ. 79.
35) Πετρόπουλος, Β', α. 264.
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πετάνιοι έζων μέ τους κλεφτάς. "Οταν ίδρύθη τδ Βασίλειον είς την 
Ελλάδα και οί κλέφτες έχασαν την θέσιν των, είχον επαφήν είς τά 
συμβούλια είς ’Αθήνας μέ τούς Κρήτας πού διηύθυνον τάς ένεργείας 
των Κρητικών επαναστάσεων. Μέ την άπελευθέρωσιν τής Κρήτης 
έχάθη τδ κλέφτικο τραγούδι ως άρτιο τραγούδι είς την Κρήτην. Μό
νον έζησε ζυμωμένο είς τά τραγούδια τής τάβλας. Είς τδ 1953 δεν 
ήκουσα κανένα δλόκληρο τραγούδι είς την περιοδείαν μου.

2) Μέ ποιες μελωδίες έτραγουδοϋντο τά κλέφτικα είς την Κρήτη 
δεν γνωρίζομεν, διότι δέν υπάρχει καμμιά μουσική καταγραφή κλέφτι
κων είς την Κρήτην. Τδ μόνον μουσικόν ίχνος είναι ή μελωδία ή 
περιέχουσα 1 1/2 στίχους είς μερικά τραγούδια τής τάβλας. Θά χρεια- 
σθή ειδική μελέτη τής μελωδίας τού τραγουδιού τής τάβλας διά νά 
μπορέσουμε νά έχωμεν γνώμην.

3) Τδ κλέφτικο τραγούδι δέν άντικατέστησε τήν ηρωικήν ρίμαν 
τής Κρήτης, άλλά άφησε τά ίχνη τής έπιδράσεώς του είς μερικά προ
οίμια, τυπικάς φράσεις καί είς τδ κλέφτικο ύφος, δπως είς τάς δύο 
παραπάνω ρίμας.

4) Τδ κλέφτικο τραγούδι είχε τήν μεγαλυτέραν έπίδρασιν είς τά 
τραγούδια τής τάβλας πού σώζονται σήμερα ώς ριζίτικα τραγούδια. Ή 
έπίδρασις εξηγείται άπδ τά ακόλουθα : α') τδ κλέφτικο καί τδ τραγούδι 
τής τάβλας είναι επικό - λυρικά είς χαρακτήρα καί έχουν τήν μελωδίαν 
τήν δποίαν χαρακτηρίζουν αί επαναλήψεις καί τά τσακίσματα' β') ό δε
καπεντασύλλαβος ανευ δμοιοκαταληξίας έβοήθησε τήν έπίδρασιν’ γ') ό 
βουνήσιος Κρητικός ξεκουράζεται έπειτα άπδ τάς μακράς ρίμας μέ τδ 
τραγούδι τής τάβλας πού τραγουδιέται δμαδικώς. Ή άγάπη τής ποικι
λίας, πού βλέπομεν είς τά ριζίτικα, έκαμε τά σύντομα κλέφτικα νά είσ- 
δύσουν είς τά μοτίβα τών ριζίτικων τραγουδιών. Ή άγάπη τού Κρητικού 
πρδς δμαδικδν άσμα μετέβαλε τά άκριτικά άπδ μακρά διηγηματικά είς 
μικρό τραγούδι καί έτσι βλέπομεν τά άκριτικά νά γίνωνται τραγούδια 
τής τάβλας. Σήμερα τά άκριτικά τραγούδια τραγουδιούνται μόνον ώς 
τραγούδια τής τάβλας καί δι’ αυτό προσεγγίζουν πρδς τδ κλέφτικο τρα
γούδι. Είς τήν μεταμόρφωσιν τού άκριτικού είς τραγούδι τής τάβλας 
έβοήθησε τδ κλέφτικο, άλλά κατά πόσον, μόνον οί μουσικολόγοι θα 
έξακριβώσουν. Τδ μόνον πού δ λαογράφος μπορεί νά είπή είναι δτι τδ 
άκριτικά τραγούδι πού είναι τδ βασικόν στοιχεϊον είς τά κλέφτικα καί 
είς τά τραγούδια τής τάβλας συνδέεται μέ τδ πρόβλημα. Πώς καί πότε 
έπέδρασε μπορεί νά έξακριβωθή μόνον δταν γίνη μιά βασική λααγραφι- 
κή καί μουσικολογική μελέτη τού τραγουδιού τής τάβλας τής Κρήτης. 
Τδ κλέφτικο τραγούδι άρκετά έχει έξετασθή, ένώ τδ τραγούδι τής τά
βλας άκόμη είναι άνεξέταστον. Ή παρατήρησις τού κ. Baud Bovy, κα
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θώς καί αί άνω σκέψεις μου, ελπίζω να ευκολύνουν την έξέτασιν τού
του τού νέου τομέως τής Κρητικής λαογραφίας, είς τόν όποιον εμφανί
ζονται άμυδρά τά στοιχεία πού τόν τοπικόν 'Έλληνα μεταβάλλουν είς 
παν - Έλλήνιον. Αυτός ήτο μια φορά δ ρόλος τοϋ 'Ομηρικού έπους καί 
έπειτα τοϋ άκριτικοϋ τραγουδιού. Τό δέ κλέφτικο τραγούδι, πού άντικα- 
τέστησε τό άκριτικόν, έξηκολού-θησεν κάπως τέτοιον ρόλον, συνδέον 
τά δύο ηρωικά πνεύματα τοϋ κλέφτη καί τοϋ Κρητικού ήρωος.
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