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Τα δημοτικά τραγούδια είναι γραμμένα, 
όπως δηλώνει άλλωστε και το όνομά τους, 
από τον λαό. Συνδυάζουν την ποίηση, τη 
μουσική και τον χορό και εκφράζουν συλ-
λογικά βιώματα, ιδέες και συναισθήματα. 
Ένας αυτοσχέδιος λαϊκὸς δημιουργός, με στι-
χουργική επιδεξιότητα και αναπτυγμένο 
μουσικό αίσθημα, δημιουργεί από εσωτε-
ρική παρόρμηση κάποιους στίχους, προ-
σαρμοσμένους σε μελωδία γνωστή ή που δη-
μιουργεί ο ίδιος.  

 

Στη συνέχεια επαναλαμβάνει το τραγούδι άλλος, 
προσαρμόζοντάς το στα δικά του συναισθήματα. 
Έτσι τροποποημένο το παραλαμβάνει τρίτος κ.ο.κ. 

Με τον καιρό το όνομα του αρχικού δημιουργού ξεχνιέται 
και το τραγούδι μετουσιώνεται σε πνευματικό προϊόν 
της κοινότητας.  

Πέρα από την έννοια της συλλογικότητας, ότι δηλαδή 
οι άνθρωποι παλιά μαζεύονταν, ενώνονταν σε παρέες 
και τραγουδούσαν όλοι μαζί, εξίσου σημαντικό είναι να 
θυμηθούμε ότι τα δημοτικά τραγούδια συνόδευαν όλες 
τις εκδηλώσεις και τα συναισθήματά τους, ευχάριστα και 
δυσάρεστα. Εκτός από το γλέντι και τη διασκέδαση, το 
δημοτικό τραγούδι είχε και χρηστικό, λειτουργικό και 
τελετουργικό χαρακτήρα. Απλωνόταν σε όλες τις όψεις 
της κοινωνικής ζωής, συνδεόταν με τη λατρεία και δια-
τηρούσε την ιστορική μνήμη. Τραγουδιόταν για να γιορ-
ταστεί ο έρωτας και η αγάπη αλλά και για να αποχαι-
ρετήσουν αυτόν που πάει στα ξένα, να θρηνήσουν για 

κάποιον ή κάτι που έχασαν, να μοιρολογήσουν, να πα-
ρηγορήσουν. Το δημοτικό τραγούδι δε θα πάψει να υφί-
σταται, όσο οι άνθρωποι θα συνεχίζουν να γλεντούν, να 
γιορτάζουν, να παντρεύονται, να νοσταλγούν και να μοι-
ρολογούν... 

Αναλογιζόμενοι όλα τα παραπάνω και έχοντας μελε-
τήσει το δημοτικό τραγούδι «Του γιοφυριού της Άρτας», 
με το οποίο ξεκινάει το «μάθημα» της λογοτεχνίας της 

Γ'΄γυμνασίου, σκεφτήκαμε να προσπαθήσουμε να γρά-
ψουμε κι εμείς τραγούδια για τη γέφυρα του Κερίτη, για 
να τιμήσουμε τη μνήμη της, 3 χρόνια μετά την πτώση 
της, να ξανανιώσουμε όλοι μαζί την αίσθηση της απώ-
λειας και να εκφράσουμε την ελπίδα και την ευχή μας 
πως κάποια μέρα θα είναι και πάλι εκεί... 

 

25.2.2019 – 25.2.2022 

Ένα τραγούδι για  
τη γέφυρα Κερίτη...  
» Οι μαθητές του τμήματος Γ3 του Γυμνασίου Αλικιανού  
  γράφουν δημοτικά τραγούδια για τη λαβωμένη  
  γέφυρα 3 χρόνια από την κατάρρευσή της 
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