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Ζ παγθνζκηνπνίεζε, πνπ βηώλνπκε, δελ εθθξάδεηαη κόλν ζηνλ 

ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο αιιά επεξεάδεη όιν ην πνιηηηζκηθό νηθνδόκεκα, δξα 

ηζνπεδσηηθά θαη επηβάιιεη κηα θνηλή πνιηηηζκηθή ζπκπεξηθνξά, απηή ησλ 

ηζρπξώλ νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά (όρη απαξαίηεηα θαη πνιηηηζκηθά) ρσξώλ. 

Ζ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία όκσο απνηειεί παξαθαηαζήθε θαη 

πινύην ηεο αλζξσπόηεηαο. Απαηηείηαη ινηπόλ ε δηαθύιαμε ηεο εζληθήο 

πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, όρη γηα λα πεξηραξαθσζνύλ νη ιανί αιιά γηα λα 

ζπλππάξμνπλ κέζα από ηνλ πινύην ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπο. 

Πξόζθνξνο ηόπνο αλάδεημεο ηνπ ιανγξαθηθνύ πινύηνπ είλαη ην 

ρνιείν θαη νη λένη άλζξσπνη. Ζ ζύληαμε ηνπ Γηαζεκαηηθνύ Δληαίνπ 

Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ γηα ηα ζρνιεία (ΦΔΚ 303 & 304/13-3-

2003 θαη ΦΔΚ 1196/26-8-2003) εηζάγεη ηε δηαζεκαηηθή νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο (Αιαρηώηεο, 2004: 5-36). Οη καζεηέο απνθηνύλ 

γεληθή παηδεία θαη αλαπηύζζνπλ θξηηηθή ζθέςε. Ζ Δπέιηθηε Εώλε (ΦΔΚ 

917/17-6-2001) παξέρεη ην πιαίζην θαη ην ρξόλν γηα νξγάλσζε θαη 

εθπόλεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο (κέζνδνο project). Οη απαηηήζεηο ελόο ζρεδίνπ 

εξγαζίαο, ην γλσζηηθό επίπεδν ησλ καζεηώλ θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην 

ζέκα, πξνζδηνξίδνπλ ηηο δηδαθηηθέο ώξεο πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα εξεπλεηηθή 

δνπιεηά (νκαδηθή ή αηνκηθή) θαη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε ησλ εξσηεκάησλ, ηεο 

κεζόδνπ έξεπλαο, ησλ επξεκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ. Σν πξόγξακκα 

κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζην Οινήκεξν ρνιείν, πνπ πξέπεη «λα δηαζέηεη 

πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα εξεπλεηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο κνξθέο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο, δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ αληηθεηκέλσλ 

θαη ζύλδεζεο ηεο ζρνιηθήο γλώζεο κε θαηαζηάζεηο θαη γεγνλόηα ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο» (Αγγεινπνύινπ,  2004: 51), αθνύ ν ξόινο ηνπ 

δαζθάινπ δελ έγθεηηαη ζην «λα πξνζθέξεη έηνηκεο ιύζεηο, αιιά ζην λα 
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εηζάγεη ην καζεηή ζηελ αλαθαιππηηθή δηαδηθαζία ηεο απηελεξγνύο κάζεζεο 

εμαληιώληαο ηα αμηνπνηήζηκα πιηθνηερληθά κέζα πνπ δηαζέηεη σο ιεηηνπξγηθή 

ππνδνκή (ΦΔΚ 1366 η. Β΄, 18.10.2001)». (Σδαλάθε, 2004: 90). Ζ 

ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ ζα σθεινύζε. 

ηελ παξνύζα κειέηε ζα παξνπζηάζσ κηα πξόηαζε γηα έλα ηέηνην 

πξόγξακκα. Γε ζα παξνπζηάζσ έλα ζρέδην εξγαζίαο ζε όιεο ηηο 

ιεπηνκέξεηέο ηνπ, ζα δώζσ κόλν θάπνηεο γεληθέο θαηεπζύλζεηο θαη ηδέεο. 

Θα ρξεζηκνπνηήζσ ην παξάδεηγκα ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ ηεο 

«Ηθέηηδαο». Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή απνηειεί ε δπλαηόηεηα δηαζεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ, πνπ εκθαλίδεη ηζηνξηθό, ζξεζθεπηηθό, 

θνηλσληνινγηθό, γεσγξαθηθό θαη θηινινγηθό ελδηαθέξνλ. 

Ζ αμηνπνίεζε πνιιώλ παξαιιαγώλ παξέρεη δπλαηόηεηεο νκαδηθήο 

θαη ζπλεξγαηηθήο δνπιεηάο ησλ καζεηώλ. Θα δηαηππώζνπλ ππνζέζεηο, ζα 

θάλνπλ ζπγθξίζεηο, ζα αλαθαιύςνπλ ηα ζηνηρεία πνπ απνπζηάδνπλ ζηηο 

πξνβιεκαηηθέο παξαιιαγέο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ράξηεο, ζα ζπδεηήζνπλ 

θαη ζα κειεηήζνπλ κέζα από βηβιία, άξζξα θαη εγθπθινπαηδείεο αλνηρηά 

ζέκαηα θαη ζα νδεγεζνύλ ζε ζπκπεξάζκαηα. Ζ εξγαζία κπνξεί λα 

απνηειέζεη γηα ηνπο καζεηέο εηζαγσγή ζηελ εξεπλεηηθή επηζηεκνληθή 

κέζνδν, ηεξνπκέλσλ βέβαηα ησλ αλαινγηώλ. 

Αο έξζνπκε ζην ηξαγνύδη. Παξνπζηάδσ κηα παξαιιαγή πνπ 

θαηέγξαςα ην 1998 ζηελ Κάξπαζν. Απνηειείηαη από 17 ηακβηθνύο 

15/ζύιιαβνπο ζηίρνπο, 15 αλνκνηνθαηάιεθηνπο θαη 2 κε νκνηνθαηαιεμία 

(ζη. 16-17). Έρεη ζέκα ηελ θαηαδίσμε κηαο Ρσκηνπνύιαο από έλαλ Σνύξθν. 

Ζ θνπέια θαηαθεύγεη ζην εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. Ο Άγηνο αξρηθά 

ηελ θξύβεη, αιιά αξγόηεξα ηελ παξαδίδεη ζηνλ αιιόθπιν θαη αιιόζξεζθν 

δηώθηε ηεο. Δθείλνο ηελ παληξεύεηαη. 

 

Έλα Σνπξθί, Σνπξθόπνπιν, ηνπ βαζηιηά ην ’γγόλη 

κηα Ρσκηνπνύιαλ αγαπά θαη θείλε δε(λ) ηνλ ζέιεη. 

Η θόξε από ην θόβν ηεο θη από ην(λ) ηξνκαγκό ηεο 

νπίζσ αθήλεη ηα βνπλά θη νκπξόο ηεο ηα ιαγθάδηα 

5  θη ε κνίξα ηεο ηελ ήξημε ζη’ Άη-Γησξγθηνύ ηε(λ) πόξηα. 

«Άη κνπ Γηώξγθ’, αθέληε κνπ, καξκαξνζεκειηώηε, 

ηνύηε ηελ ώξα θξύςε κε, ’πνύ ηνπ Σνπξθηνύ ηα ρέξηα. 

Θα θέξλσ ακάμη ην θεξί θη ακάμη ην ιηβάλη 

θαη κε ηα βνπβαιόπεηζα ζα θνπβαιώ ην ιάδη!». 

10 Δζθίζηεζα ηα κάξκαξα θη ε θόξε κπαίλεη κέζα. 

Να ην Σνπξθί θη ελέθαλε ζην(λ) θάκπν θαβαιάξεο. 

«Άη κνπ Γηώξγθ’, αθέληε κνπ, καξκαξνζεκειηώηε, 
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ηελ θόξελ απνύ κνπ ’θξπςεο, λα κνπ ηε θαλεξώζεηο!». 

Δζθίζηεζα ηα κάξκαξα θη ε θόξε βγήθελ έμσ. 

15 Αξπά ηελ από ηα καιιηά, ζην(λ) θάκπν θαηεβαίλεη. 

«Άθεζ’ κε, Σνύξθ’ απ’ ηα καιιηά θαη πηάζ’ κ’ από ην ρέξη 

έηζη ’ηνλ απνύ ην Θεό, γηα λα ’ηλνύκε ηαίξη!». 
 

Πιεξνθνξήηξηα: Μαγθαθνύια Κσζηάθε  ηνπ Μελά, έηνο γέλλεζεο 1915, Γ΄ 

Γεκνηηθνύ, αγξόηηζζα, Όιπκπνο Καξπάζνπ. 

 

Γηαηί ν Άγηνο λα παξαδώζεη ηελ θνπέια ζε έλαλ αιινεζλή θαη 

αιιόζξεζθν; Λείπεη θάηη από ην ηξαγνύδη πνπ εμεγεί ηελ πεξίεξγε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ Αγίνπ; (πδήηεζε ζηελ ηάμε γηα ηελ πξνθνξηθόηεηα, πνπ 

απνηειεί γλώξηζκα ηεο ιατθήο παξάδνζεο, θαζώο ζηελ πξνθνξηθή δηάζσζε 

ησλ αζκάησλ νθείινληαη νη παξαιείςεηο ζηίρσλ θαη ηα λνεκαηηθά ράζκαηα 

πνπ παξαηεξνύληαη ζπρλά). 

Γηαηί ην θνξίηζη δέρεηαη ζην ηέινο ηνπ ηξαγνπδηνύ λα γίλεη ηαίξη ηνπ 

ερζξνύ; (πδήηεζε γηα ηα εκπόδηα πνπ πςώλνπλ εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο 

δηαθνξέο ζηελ επαθή ησλ ιαώλ). 

Αμίδεη λα επηρεηξήζνπκε ηε ρξνλνιόγεζε θαη θαηάηαμε ηνπ 

ηξαγνπδηνύ. Αλ παξαθνινπζήζεη θαλείο ηηο επηζηεκνληθέο εθδόζεηο 

δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ, κπνξεί λα βξεη πνιιέο πξνηάζεηο θαηάηαμεο 

(Πνιίηεο, 1914, Λνπθάηνο, 1992
4
: 94-95). 

Αο μεθηλήζνπκε από ην πξώην εξώηεκα: Ζ θνπέια ηθέηεςε ηνλ Άγην 

λα ηελ θξύςεη ηάδνληάο ηνπ (Αιεμηάδεο, 1987: 253-265) θεξί, ιηβάλη θαη 

ιάδη. Μήπσο ν Σνύξθνο έηαμε ζηνλ Άγην θάηη ζεκαληηθόηεξν, πνπ 

ιεζκνλήζεθε ζηελ παξαιιαγή καο; Ζ ζύγθξηζε κε άιιεο παξαιιαγέο 

θσηίδεη ηα πξάγκαηα: 

«Σζαη έλαο Σνύξθνο ήζσζε ηζαη πιηά πνιιά ηνπ ηάηδεη» (Κάξπαζνο) 

(Αιεμηάδεο, 2001: 138, ζη 12). 

Ο εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα δώζεη έηνηκεο ηηο παξαιιαγέο ή λα 

παξνηξύλεη ηνπο καζεηέο λα ηηο αλαδεηήζνπλ νη ίδηνη από ηελ πξνθνξηθή 

παξάδνζε, από βηβιία ή ζην δηαδίθηπν κε ηε βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή 

πιεξνθνξηθήο (ΦΔΚ 1325/16-9-2003). Αο δνύκε ηη ηάδεη ζηνλ Άγην ν 

Σνύξθνο ζε άιιεο παξαιιαγέο: 

Α) «ην έκπα θάλνκε ρξπζό, ην έβγα ζ’ αζεκέλην, 

θη απάλσ ην θακπαλαξγηό αζήκη θνπθισκέλν» (Κξήηε) (Αθαδεκία 

Αζελώλ, 1962: 4, ζη. 16-17). 

Β) «λα βαθηηζηώ ζηε ράξε ζνπ εγώ θαη ην παηδί κνπ· 
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εκέ λα βγάδνπλ Κσλζηαληή θαη ην παηδί κνπ Γηάλλε» (Λεπθάδα) 

(Αθαδεκία Αζελώλ, 1962: 5, ζη. 20-21). 

Γ) «λα θέξλσ θάζεο ην θεξί θη νθάδεο ην ιηβάλη 

θαη κε ηελ θαξαβόβαξθα λα θνπβαιώ ην ιάδη, 

λα βαθηηζηώ ζηελ ράξε ζνπ λα βγσ θαη η’ όλνκά ζνπ» (Μύθνλνο) 

(Αθαδεκία Αζελώλ, 1962: 5, ζη. 11-13). 

Γ) «ζνπ ηάδσ ακάμη ηνπ θηξί, ακάμη ηε ζπκληά 

 θη ζηα βνπβαινηόκαξα λα θνπβαλώ ην ιάδη· 

 ζα θθηάζσ θη ηνπ ηέκπινπ ζνπ νύιν καξγαξηηάξη, 

 ζα βαπηηζηώ ζηεκ πόξηα ζνπ Γεώξγεο ην όλνκά κνπ» (Μαθεδνλία) 

(Καςάιεο, 1917: 528, ζη. 8-11). 

Δ) «λα θέξλσ νθάεο ην ηζεξί ηζ’ νθάεο ην ιηάλη, 

 λα (β)αθηηζηώ ζηε ράξε Σζνπ, λα βγάισ η’ όλνκά νπ» (Κάξπαζνο) 

(Αιεμηάδεο, 2001: 131, ζη. 8-10). 

η) «λα θέξλ’ ακάμηη ην θεξί θη ακάμηη ην ιηάλη 

θαη κε ην βνπαιιόπεηζν λα θνπαιώ ην ιάη 

θαη ηελ εηθόλα ζνπ ρξνπζόλ λα ηεπ πεξηθπθιώζσ 

 λα ’αθηηζηώ ζηερ ράξεη ζνπ, λα βgάισ η’ όλνκά ζνπ!» (Κάξπαζνο) 

(Μαθξήο, 2007: 186, ζη. 14-17). 

Σα ηάκαηα ηνπ Σνύξθνπ –πνπ απνπζηάδνπλ από ηε δηθή καο 

παξαιιαγή–, θπξίσο ε ππόζρεζε όηη ζα βαθηηζηεί Χξηζηηαλόο ν ίδηνο θαη ην 

παηδί πνπ ζα απνθηήζεη, πείζνπλ ηνλ Άγην λα ηνπ παξαδώζεη ην θνξίηζη. 

ε θάπνηεο παξαιιαγέο ν δηώθηεο ηεο θνπέιαο είλαη αξαθελόο θη 

όρη Σνύξθνο. 

Α) «αξαθελόο ηήλε ζσξεί από ην κεξνβίγιη» (Κξήηε) (Αθαδεκία 

Αζελώλ, 1962: 4, ζη. 6). 

Β) «αξαθελόο λα θ’ έθηαζε θνληά ζηνλ άτ Γηώξγε» (Λεπθάδα) 

(Αθαδεκία Αζελώλ, 1962: 5, ζη. 17, Πνιίηεο, 1914: αξ. 72, ζη. 19). 

Γ) Ήθζαλ ηα θαη αξαθελνί…» (Καππαδνθία) (Αθαδεκία Αζελώλ, 

1962: 6, ζη. 18). 

ην ηξαγνύδη ζπγρέεηαη ε ζξεζθεπηηθή κε ηελ εζληθή ηαπηόηεηα, θαη 

εμνκνηώλνληαη έηζη νη Σνύξθνη κε ηνπο αξαθελνύο. Ζ ιαλζαζκέλε ρξήζε 

ηεο κεηαβαηηθήο ηδηόηεηαο ησλ Μαζεκαηηθώλ εμεγεί ηε ζύγρπζε: Αλ Α=Β 

θαη Β=Γ, ηόηε Α=Γ. Αλ αξαθελόο=κνπζνπικάλνο θαη 

Σνύξθνο=κνπζνπικάλνο, ηόηε Σνύξθνο=αξαθελόο. Έηζη ν ίδηνο ν 

αιιόθπινο δηώθηεο θέξεηαη λα ιέεη όηη δελ είλαη Σνύξθνο, αθνύ 

βαθηίζηεθε ρξηζηηαλόο: 

«-Γε ζέινπ Σνύξθνπ λα κη ιεο, κήδη Σνπξθί δελ είκη· 
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ζηε ράξε ηνπ βαπηίζηεθα, Γηνπξγήο ηνπ όλνπκά κνπ» (Λέζβνο) 

(Καξαγηάλλεο, 1995: 5, ζη. 20-21). 

Αο κε ιεζκνλνύκε όηη νη δεκνηηθνί ηξαγνπδηζηέο ζπλεζίδνπλ λα 

δαλείδνληαη ζηίρνπο από παιηόηεξα ηξαγνύδηα, θαζώο «εηο ηελ δεκώδε 

πνίεζηλ ζπαλίσο δεκηνπξγείηαη ηη εληειώο λένλ» (Κπξηαθίδεο, 1965
2
: 91). 

Έηζη ηξαγνύδηα γηα αξαθελνύο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα Σνύξθνπο. 

Γηαηί όκσο ην θνξίηζη δέρεηαη ζην ηέινο ηνπ ηξαγνπδηνύ λα 

παληξεπηεί έλαλ αιινεζλή θαη αιιόζξεζθν; Αζθαιώο άθνπζε ην ηάκα ηνπ 

δηώθηε ηεο, όηη ζα βαθηηζηεί ρξηζηηαλόο. Όκσο ππήξρε θαη άιιν εκπόδην, ν 

ππνςήθηνο ζύδπγνο ήηαλ θαη αιινεζλήο. 

Ο Νηθόιανο Πνιίηεο ζεσξεί όηη ην ηξαγνύδη απηό απνηειεί ηκήκα 

ηνπ έπνπο ηνπ Γηγελή Αθξίηα θαη πεξηγξάθεη ηελ αξπαγή ηεο θόξεο ηνπ 

Βπδαληηλνύ βαζηιηά Αλδξόληθνπ, Δηξήλεο, από ηνλ εκίξε ησλ αξαθελώλ, 

Μνπζνύξ, ηελ νπνία παληξεύηεθε, αθνύ ν ηειεπηαίνο αζπάζηεθε ην 

Χξηζηηαληζκό. Καξπόο ηνπ γάκνπ ήηαλ ν Βαζίιεηνο Γηγελήο Αθξίηαο, πνπ 

γηα ηε δηπιή ηνπ θαηαγσγή απνθαιείηαη Γηγελήο (Πνιίηεο, 1914: αξ. 72). 

Σν ηξαγνύδη αλαθέξεηαη ζε πξαγκαηηθά ηζηνξηθά γεγνλόηα, δειαδή 

ζηελ «πεξίθεκε πξνζρώξεζε ζην βπδαληηλό θξάηνο κηαο νιόθιεξεο 

αξαβηθήο θπιήο, ηεο Banu-Habib, ην 935/40, γηα ηελ νπνία καο δίλνπλ 

πιεξνθνξίεο ηόζν νη βπδαληηλνί όζν θαη νη Άξαβεο ρξνλνγξάθνη» 

(Μεηζάθεο, 1986: 62). 

Αλαηξέρνληαο ζην «κπζηζηόξεκα ηνπ Γηγελή Αθξίηα» θαη ζηηο 

έκκεηξεο παξαιιαγέο ηνπ, βξίζθνπκε ην κνπζνπικάλν δηώθηε ηεο 

ρξηζηηαλήο, ην Μνπζνύξ, λα κηιά γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ. Όπσο ν ίδηνο ιέεη, 

ήηαλ κηθηήο θαηαγσγήο, Έιιελαο θαη Άξαβαο, κε ηελ ειιεληθή θαηαγσγή 

ηνπ λα ππεξηζρύεη, θαζώο ήηαλ Άξαβαο κόλν απ’ ηελ πιεπξά ηεο γηαγηάο 

ηνπ, ηεο θόξεο ηνπ εκίξε ηεο Μειηηηλήο Άκβξσλ. Μεηά ην ζάλαην ηνπ 

παηέξα ηνπ, όηαλ αθόκα ήηαλ βξέθνο, δόζεθε από ηε κεηέξα ηνπ ζε 

Άξαβεο ζπγγελείο, νη νπνίνη ηνλ αλέζξεςαλ (Μεηζάθεο, 1986: 59, ζη. 283-

288, ηεο δηαζθεπήο Grottaferrata, ΗΓ΄ αη.). Σώξα εμεγείηαη γηαηί ην θνξίηζη  

δέρηεθε λα παληξεπηεί ην Μνπζνύξ. 

Απηή ε άπνςε ηνπ Πνιίηε δε βξίζθεη ζύκθσλνπο όινπο ηνπο 

κειεηεηέο, όπσο ην S. Baud-Bovy θαη ην R. Dawkins (Αθαδεκία Αζελώλ, 

1962: 3, ππνζεκ. 1), αθνύ ν ζπζρεηηζκόο ηνπ ηξαγνπδηνύ κε ην αθξηηηθό 

έπνο δε ζηεξίδεηαη ζε μεθάζαξα ζαθή θνηλά ζηνηρεία (Πεηξόπνπινο, 1958: 

5). Έηζη πξνηείλεηαη ε έληαμή ηνπ ζηηο παξαινγέο θη όρη ζηνλ αθξηηηθό 

θύθιν (Μαθξήο, 2007: 182). 

 Ζ άγλνηα ησλ δεκνηηθώλ ηξαγνπδηζηώλ γηα όια απηά, ηνπο έθαλε λα 

θαηεγνξνύλ ηνλ Άγην θαη λα ηνλ εκθαλίδνπλ σο παξαδόπηζην πξνδόηε. 
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Α) «Καη κε ην ζηόκα ηνπ ’ιεγε, δελ είδα ’γσ θνξάζη 

 θαη κε ηα κάζηα ηνπ ’δεηρλε ζηα κάξκαξα απνθάησ» (Κξήηε) 

(Πεξάθεο, 1972: 78, ζη. 18-19). 

πλήζσο ην ηξαγνύδη ηειεηώλεη κε ηελ επίπιεμε (θαηάξα) ηεο 

θνπέιαο ζηνλ Άγην: 

Α) «Γελ είδα Άγην δίβνπιν σζάλ ηνλ άτ Γηώξγε, 

λα παξαδίδε θαη Ρσκηά εηο ησλ Σνύξθσλ ηα ρέξηα» (Μύθνλνο) 

(Αθαδεκία Αζελώλ, 1962: 6, ζη. 18-19). 

Β)  «Ιδέ ηνπλ ςεύηελ άγηνπλ, άγηνπλ ή πξνδόηελ, 

 λα θαλεξώλεη ηε Ρνπκληά ζηα Σνύξθηθα ηα ρέξγηα» (Μαθεδνλία) 

(Καςάιεο, 1917: 528, ζη. 16-17). 

Γ) -«Άγηε Ψεινξείηε κνπ, θαη λα γνξγνραιάζεο· 

ην έκπα ζνπ, ην έβγα ζνπ, ζηαιίζηξα ησλ πξνβάησ 

θη απάλσ ζην θακπαλαξγηό ε θνίηε ησ γ-θνξάθσ» (Κξήηε) 

(Αθαδεκία Αζελώλ, 1962: 4, ζη. 22-24). 

Γ) -«’Πν κέζα ’πνπ ην ηεξό γαάξνη λα θνηηάηδνπ 

ηζαη πάλσ ’πνπ ην ηεξό θνξάθνη λα θσλάηδνπ» (Κάξπαζνο) 

(Αιεμηάδεο, 2001: 138, ζη. 18-19). 

Δ) «Παπάεο ηζαη γξακκαηηηζνί, πνύ ην ’βξεηε γξακκέλν, 

λα παίξ’ ν Σνύξθνο ηε Ρσκηά ηζαη λα ’λ’ ζπκπαζεκέλν;» (Κάξπαζνο) 

(Αιεμηάδεο, 2001: 131, ζη. 15-16, ην ίδην: 144, ζη. 14-15, Μαθξήο, 2007: 

186, ζη. 22-23). 

Σώξα νη καζεηέο κπνξνύλ λα ζρνιηάζνπλ ηηο θαηεγνξίεο πνπ 

απεπζύλνπλ νη δεκνηηθνί ηξαγνπδηζηέο ζηνλ Άγην (πξνδόηεο, δίβνπινο, 

ςεύηεο θ.ά.) θαη λα απνθαζίζνπλ αλ είλαη δηθαηνινγεκέλεο. 

Αλ απνδερηνύκε ηελ άπνςε ηνπ Πνιίηε, όηη ην ηξαγνύδη ηεο 

«Ηθέηηδαο» αλήθεη ζηα αθξηηηθά, πξέπεη λα δεκηνπξγήζεθε ηνλ 9
ν
 κ.Χ. 

αηώλα. Αλ ν πξσηαγσληζηήο είλαη Σνύξθνο, ην ηξαγνύδη είλαη αζθαιώο 

κεηαγελέζηεξν. 

Σν πξόγξακκα κπνξεί λα πινπνηεζεί από καζεηέο ησλ Δ΄ θαη η΄ 

ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ (πνπ έρνπλ δηδαρζεί ηε Βπδαληηλή Ηζηνξία) ή από 

καζεηέο πνπ θνηηνύλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Ο εθπαηδεπηηθόο ζα κπνξνύζε λα επηιέμεη κηα πξνβιεκαηηθή 

παξαιιαγή, ε νπνία παξέρεη δπλαηόηεηεο γηα λα δηαηππσζνύλ απνξίεο, 

εξσηήκαηα θαη ππνζέζεηο. Μεγάιν πιήζνο παξαιιαγώλ κπνξνύλ λα 

αληιεζνύλ από ιανγξαθηθέο κειέηεο. 

Οη καζεηέο κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ ζε νκάδεο (Μαηζαγγνύξαο, 

2000) θαη λα ζπγθξίλνπλ ηηο παξαιιαγέο είηε ζπλνιηθά, είηε ζηίρν πξνο 

ζηίρν (Γιώζζα). Με αθνξκή ηελ πξνζθώλεζε «καξκαζεκειηώηεο» γηα ηνλ 
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Άγην Γεώξγην, κπνξνύκε λα ζπδεηήζνπκε γηα ηνλ πινύην θαη ηελ 

πιαζηηθόηεηα ηεο ιατθήο γιώζζαο θαη ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ, κε ηα 

όκνξθα ζύλζεηα (Νάθαο, 1985: 28-35). 

Σν ηξαγνύδη παξέρεη αθνξκέο γηα ζπδήηεζε ζε πνηθίια ζέκαηα 

θνηλσληθνύ θαη ζξεζθεπηηθνύ πξνβιεκαηηζκνύ όπσο: νηθείν – αιιόηξην, 

θξηηήξηα επηινγήο ζπδύγνπ, ν ζεζκόο ηνπ γάκνπ, ν λαόο σο ηεξόο ρώξνο 

αζύινπ, ζρέζε πηζηνύ – αγίνπ, θαηάξεο θ.α. Πξώηηζηα κπνξεί λα 

ζρνιηαζηεί ε βαζηθή πξνβιεκαηηθή πνπ ζέηεη, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εζληθή 

θαη ζξεζθεπηηθή εηεξόηεηα, ζέκα επίθαηξν ζήκεξα πνπ ε καδηθή 

κεηαθίλεζε πιεζπζκώλ νδεγεί ζε ξαηζηζηηθέο θαη μελνθνβηθέο αληηδξάζεηο 

(Παπάο, 1998: 89-123) θαη γίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπκβίσζε αλζξώπσλ κε 

δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα δνπλ ηνπο ηόπνπο δξάζεο 

ησλ Αθξηηώλ ζε γεσγξαθηθνύο ή ηζηνξηθνύο ράξηεο ηεο Βπδαληηλήο 

Απηνθξαηνξίαο (Γεσγξαθία – Ηζηνξία). Θα ζπκεζνύλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

Βπδαληηλνύ θξάηνπο, κε ηηο ζπλερείο επηδξνκέο βάξβαξσλ πνιεκηθώλ ιαώλ 

θαη ζα κηιήζνπλ γηα ηε ζπκβνιή ησλ αθξηηώλ ζηελ άκπλα ηεο αραλνύο 

Απηνθξαηνξίαο. Πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο δηπισκαηίαο, 

θαζώο νη απεηινύκελνη ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο (κηα ηέηνηα είλαη θαη απηή 

πνπ αλαθέξεη ην ηξαγνύδη πνπ κειεηνύκε) κε θάπνηνπο ερζξνύο, γηα λα 

θιείζνπλ ηα πνιιά αλνηρηά πνιεκηθά κέησπα θαη λα είλαη απνηειεζκαηηθνί 

ζηνπο πνιέκνπο κε ηνπο άιινπο επηδξνκείο. Μπνξνύκε λα δηαβάζνπκε θαη 

άιια ηξαγνύδηα ηνπ αθξηηηθνύ θύθινπ (Γιώζζα) θαη λα κηιήζνπκε γηα ηε 

ιατθή πίζηε, ην ηάκα, ηε ζρέζε αγίνπ – πηζηνύ (Do ut des) (Θξεζθεπηηθά). 

Οη καζεηέο κπνξνύλ λα απνδώζνπλ εηθαζηηθά ζέκαηα ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη 

λα αθνύζνπλ ηξαγνύδηα ηνπ αθξηηηθνύ θύθινπ ζηελ ηάμε (Μνπζηθή). 

 Μέζα από ηελ ηειηθή αμηνιόγεζε ηεο έξεπλαο νη καζεηέο ζα 

δηαπηζηώζνπλ βησκαηηθά όηη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ παξαιιαγώλ ελόο 

ηξαγνπδηνύ κπνξεί λα θσηίζεη ηηο αιινηώζεηο πνπ ν ρξόλνο θαη νη αιιαγέο 

ησλ θαηαζηάζεσλ έθεξαλ ζηε κνξθή ηνπ. Μηα ηέηνηα κειέηε κπνξεί λα 

απνθαιύςεη ηνλ ππξήλα ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ, πνπ ζπρλά βξίζθεηαη θαιά 

θξπκκέλνο θάησ από ην επηθό ή ιπξηθό ύθνο ελόο ηξαγνπδηνύ. Γελ πξέπεη 

λα μερλάκε όκσο όηη ην ηξαγνύδη είλαη πάλσ από όια έθθξαζε ησλ 

βαζύηεξσλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ιανύ. Γη’ απηό πξέπεη λα ην απνιαύζνπκε 

σο ηξαγνύδη. 
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SUMMARY 

 

In this study suggestions will be made on curriculum integration, 

preparing a project, for the Flexible Zone in school. A folk song will be 

used as an example. 
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