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Σημασια 
Η ΦΡΑΣΗ "… και αυτός το βιολί του"  σημαινει 
παρ΄ολες τις αντιρησεις, νουθεσιες  και παραινεσεις αυτος εξακολοιθει να επιμενει και να 
επαναλαμβάνει τις αποψεις όπως ο βιολιστης εξακολουθεί να παιζει το βιολί του.
Τα φιλοδωρήματα (όταν είναι χαρτονομίσματα  λέγονται χαρτούρα) τους τα κολλούσαν στο κο
κούτελο για λόγους επίδειξης. Ο βιολιστής συνέχιζε να παίζει μέχρι να λάβει την χαρτούρα. Ίσως αυτό
δημιούργησε την φράση: αυτός [εξακολούθησε να παίζει] το βιολί του
Η φράση χαρακτηρίζει το πείσμα και την επίμονη κάποιου σε μια άποψη και ιδέα από την όποια δεν 
παραιτείται αν δεν δικαιωθεί.

Περισσότερα
http://www.stougiannidis.gr/AENAON/ASY/78.pdf

Παραλαγές
"... και αυτος το βιολί  βιολάκι" .
Είναι αφοσιωμενος στο βιολι του. Το υποκοριστικο βιολακι τιθεται εδώ για να δηλώσει την αφοσίωση 

και ιδιαιτερη εκτιμηση στο οργανο του επαγγελματος του. 
Σε άλλες περιπτώσεις ο υποκορισμος λέγεται για να δηλωσει την ελλειψη, την σπανιότητα: ειπαμε το 
ψωμί ψωμάκι.  

Τι μου τσαμπουνας εδώ περα

Τσαμπουνῶ ή τσαμπουνάω  σημαινει παιζω την τσαμπούνα (Ιτ. Zampogna 
sampognia, από το ελληνικο συμφωνια. Αναλογο προς τον αρχαίο ασκαυλο, τι 
γκαιντα, ασκομαντουρα, νταγερες.
Σημαινει: τι επαναλαμβανεις μονοτονα τα ιδια και τα ιδια λογια, δικαιολογιες 
ή επιχειρηματα.

Κοπανάω 
Λεω τα ιδια και τα ιδια. Ο ηχος του κοπανου είναι ιδιος και απαραλλακτος. Θυμιζει αυτό που βαραει το 
ταμπουρλο.

Βαρατε βιολιτζηδες
Εξακολουθηστε τον ιδιο μονοτονο σκοπο. Λετε παλι τα ιδια. Η ακαταλληλη λεξη "βαράτε" λεγομενη για 
εγχορδο είναι ανοητη. Λεγεται με την εννοια εξακολουθηστε μονονοτονα τον ιδο σκοπο στο βιολι σαν 
να χτυπουσατε τα τυμπανα. Δηλαδη τιποτα δεν αλλαζει εξακολουθει η ιδια απαραδεκτη κατασταση.

Κατά συνεκδοχή τα βιολια, τα οργανα, τα παιγχνιδια, τα σημάρματα είναι λεξεις που δηλώνουν το 
σύνολο των οργάνων μιας πανηγυριώτικης κομπανίας.  Πβλ. παμε στα μπουζούκια. 
Βλ. αναφ.1 και Ο χορός καλά κρατεί

Εγκυκλοπαιδικα
Το βιολι είναι απαραιτητο στα πανηγυρια. Ο βιολιστης παιζει και συνηθως δεν ακουει λόγῳ του 
γενικοτερου θορυβου. Στην πανηγυριωτικη κομπανια παιζουν και αλλα οργανα κασι θορυβος είναι 
εντονος. Πχ. Ταμπούρλα, καραμουζες, τσαμπουνες, γκαιντες.

Το βιολι του
Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012
5:00 μμ
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Αναφορές
1

Εξακολουθείστε σαν να μην συμβαίνει τίποτε.
Οι βιολιτζηδες ειναι πρωταγωνιστες στα λαϊκα πανηγύρια. Οσο βαρουν τα βιολια ή οργανα ή 
παιχνίδια ή σιμάρματα , επικρατει η γενικη ευθυμια και το γλεντι.
Ο πανηγυρᾶς, ο αντιστοιχος του αρχαιου χορηγοῦ, ή όποιος κολλάει την αναλογη "χαρτούρα" 

στο κουτελο των βιολιτζήδων, εκφωνει και την εντολη "βαράτε βιολιτζήδες",   συνοδευομενη 

ισως και  από τον τιτλο του τραγουδιου της παραγγελιάς του. (πχ. Την Ιτια, το Παπακι, 
συννεφιασε ο Παρανασσος κλπ).

2086.167

Πανηγυρι στο Χελμό, στα 1958 με σιμάρματα

Βαράτε βιολιτζήδες 

2
Νταγερές
Ορθότερον νταϊρές . Τύμπανον των βασκων* (sic ), χειροτυμπανον, σειστρον.
Τουρκιστί daire . Κατά την Τουρκικήν ἔννοιαν και τμῆμα διοικήσεως.281

Το τουρκικὀ ρημα dair σημαίνει περιστρέφω πραγμα που με κανει να πιστεψω ότι είναι κρουστο σαν 
ντεφι, το χειροτύμπανον που λέει ο Κουκκιδης στο 281
___________________________________________________________________________________.*)
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___________________________________________________________________________________.*)
Πιθανοτατα ο Κουκκίδης εγραψε βοσκῶν  που ο δαιμων του τυπογραφείου μετέτρεψε σε "Βάσκων"

Στην ποιηση βρισκουμε τον νταγερέ στο « Τσιγγάνικο» του Κωστα Βαρναλη 

Βάρα γερὰ τὸν νταγερέ, πιωμένε μου λεβέντη!
Κορδέλλα κόκκινη κρεμῶ στὸν ἄγριο ἐσὲ ζουρνᾶ σου!
Φλουρὶ κολλῶ στὸ στῆθος σου, ξυπόλυτη χορεύτρα!
στρογγυλοπαίζει σου ἡ κοιλιὰ κι ὁ κόρφος σου πετάει
τὰ μπρούνζινα γιορτάνια σου καὶ τὰ χοντροβραχιόλια.

Παίζει τὸ μαῦρο μάτι σου, μαργιόλικο, μεγάλο,
καὶ φέρνει ὁ λάγνος σου χορὸς τὴν πεθυμιὰ τῆς νύχτας!..

Κρασὶ ἂς μὴ παύσουν τ᾿ ἄταχτα μουστάκια μας νὰ στάζουν!..
Ἒ σύ, πατέρα! Ἡ κόρη σου ῾πόψε τὸ παθαμύθι
θὰ μοῦ εἴπει τὸ τσιγγάνικο πά᾿ στὸ προσκεφαλό μου!

Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος πηρε τη λεξη από τον Βάρναλη και εγραψε το 
Βαρα νταγερέ που τραγούδησε η Χαρις Αλεξίου σε μουσική Αποστολου Καλδαρα στα 1973
(βυζαντινος Εσπερινος 11 τραγουδια σε στιχους Λευτερη Παπαδοπουλου).

Βάρα νταγερέ, βάρα νταγερέ
σαν το κύμα να χορέψω, σαν φωτιά μωρέ
κι όταν ζαλιστώ και ξεμυαλιστώ
μ’ ένα αχ να ξεμπερδέψω απ’ τον κόσμο αυτό

Βάρα νταγερέ, βάρα νταγερέ
να πλαντάξει ο πόνος μου μωρέ
γύπας η αγάπη και μου τρώει την καρδιά
σβήνω σαν ανθός στην αμμουδιά

Τι να πρωτοπείς, τι να πρωτοπείς
όταν μπλέκεις με μαχαίρια πάντα θα κοπείς
άιντε βρε παιδιά, φέρτε τσικουδιά
ρίχτε τσίπουρο στ’ αστέρια να καεί η βραδιά

Βάρα νταγερέ, βάρα νταγερέ
να πλαντάξει ο πόνος μου μωρέ
γύπας η αγάπη και μου τρώει την καρδιά
σβήνω σαν ανθός στην αμμουδιά
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