
Η Δημοτικό πούηςη εύναι γεμϊτη από τραγούδια για το Χϊρο. Ο αρχαύοσ Χϊρων 
όταν ο μυθικόσ βαρκϊρησ που περνούςε τουσ νεκρούσ από  την Αχερουςύα Λύμνη. 
Αυτόσ ενϋπνευςε το Λουκιανό τον Σαμοςατϋα να γρϊψει τον Νεκρικό διϊλογο του 
Μϋνιππου και Χϊροντοσ. Το όνομα Χϊροσ κατϊ την παρϊδοςη εύναι ευφημιςμόσ, 
«Κακϊ τον λϋνε Χϊρο γιατύ χϊρεσ δεν κϊνει». Ματαύα τον παρακαλεύ η μανούλα του  

Μήλ πάξεο κάλαηο κέ παηδηά θη' άδίξθηα κ' άδεξθάδαηο,  

Μήλ πάξεο πξσηαληξόγπλα, πξσηνζηεθαλσκέλα. 

άηεγθηνο εθείλνο άπαληα:  

Οπνπ 'βξσ ηξεηο, πέξλσ ηνύο δπν . θη' όπ΄εβξσ δπν ηνλ έλα, 

Κη' όπσβξσ θ' ελα κνλαρό, θ' έθείλνλε ηνλ πέξλσ."  
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Οι λυγερϋσ χαύρουν μεγϊλησ εκτιμόςεωσ ςε όλεσ τισ περιοχϋσ τησ Ελλϊδασ ο πρόω-
ροσ θϊνατοσ τουσ ενϋπνευςε διϊφορα δημοτικϊ τραγούδια. Η ςυλλογό του Passow 
περιϋχει 31 χαροντεια τραγούδια των οπούων τα 15 αφορούν λυγερϋσ πϊςησ φύςεωσ.  
Ένα πανϋμορφο Κυπριακό τραγούιν με την εξαύςια φωνό του Μ. Ττερλικκϊ μϊζεψα, 
ςχολύαςα, αποκρυπτογρϊφηςα και το παραδύδω προσ τϋρψιν  του φιλόμουςου κοι-
νού.  Άρησ 
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Η ΛΤΓΕΡΗ ΚΑΙ Ο ΦΑΡΟ 

Λεξεις κλειδια 

Ποιηση, Δημοτικο Τραγουδι , Κυπριακο Ιδίωμα, 

Εθνική παράδοση, Χαρος, Λυγερη 

 

Πώς να αναγνωρίσετε μια λυγερη: 
 
 

Τ' αγαπημϋνα φαύνουνται  
που την παρπατηςιϊν τουσ 
Τζ' απού το ςούςμαν των ςιερκών  
τζ' απου το λύιςμαν τουσ.  
 

Κυπριακόν Τραγούιν  

E-MAIL 
 

aris@stougiannidis.gr 
 

WWW.STOUGIANNIDIS.GR 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 

Knight, Death and the Devil 

(1513)Albrecht Duerer, : 

 

Πώς να αναγνωρίσετε το Χαρο 
Κϊντε ϋνα ταξύδι με πούλμαν ςτη 
Βολιβύα: Θα δήτε το Χάρο με τά 
μάτια σας. 
 
Το ενδιαφέρον είναι να μην  α-
ναγνωρίσει ΕΣΑΣ ο Χάρος. 



Η Λυερή τζ' ο Φάρος 
Πνπ δύζελ σο αλαηνιήλ ηδ' απνύ βνξξάλ σο λόηνλ 

ηδ' απνύ ηα πέξαηα ηεο γεο ηνλ θόζκνλ πξνζθαιώ ηνλ. 

Γώζηε κνπ ιιίελ αθξόαζηλ γηα λα ζαο ηξανπδήζσ 

ηδ' νύιινπο ζαο κηάινπο ηδαη κηηζνύο ελλά ζαο θιακνπξίζσ. 

Μηα ιπεξή κηα όκνξθε πάαηλλελ ζην πεξβόιηλ 

ηδ' εζύλαελ ηξαληάθπιια ηδ' έθακλελ ηα ζεξβόιηλ. 

Ο ράξνο ηελ αληάκσζελ ζην δξόκνλ ηδαη ηεο ιέεη: 

- Ώξα θαιή ζνπ ιπεξή ηδαη θόξε παηλεκέλε. 

- Καιώο ηνλ ηδαη ηνλ ράξνληαλ ζηνλ καύξνλ θαβαιιάξελ 

πνπ βξέζεθελ ζηελ ζηξάηαλ κνπ έλ ελ θαιόλ ζεκάηλ. 

- Τξάβα ην θόξε ιπεξή η αππάριν λα  ποδρώζει 

ζηνλ ιάθθνλ ηξάβα πόηηζ' ην ηδαη πξίρνπ λα λπθηώζεη. 

- Ελ κ' έκαζελ ε κάλα κνπ θηελά λα βαϊλίζω 

ηελ πξνίθαλ κνπ κεξόλπρηα έζεη κε ηδαη πλουμίζω. 

 -Έλαλ καληήιηλ θέληα κνπ ζην ζηήζνο κνπ λ' απιώζσ 

ηδαη πόζα θάκλ' ν θόπνο ζνπ εγηώ λα ζε πθηεξώζσ. 

- Ελ έρω ράξνληα ηδαηξόλ καληήιηλ λα θεληήζω 

ε κάλα κνπ κε θαξηεξά έζζω  κνπ λα γπξίζσ. 

Τνλ πάηζον ηεο ηνλ έδσθελ πνλεί ηελ ηδεθαιήλ ηεο 

ηδ' ε κάλα κεζ' ζηα θιάκαηα ηεο θόξεο ηεο ιαιεί ηεο: 

- Κέληα ηνπ θόξε θέληα ηνπ πέρκιμον ηδαη ρνξηάζεη 

 βάξηνπ ηελ καπξνζάιαζζαλ κε ην θαξαβνζηάζηλ. 

Κέληα ηελ γελ κε ηα δεληξά, ηνλ νπξαλόλ κε η' άζηξε 

 ηνπο θάκπνπο ηδαη ηνπο πνηακνύο ηα όξε ηδαη ηα δάζε. 

 Τδαηξόλ ν ράξνο ελ δηά, ζηελ κάλαλ ηνπ ηελ παίξλεη 

 ιαιεί ηεο: - Μάλα κνπ θαιή, κάλα κνπ παηλεκέλε, 

ζηξώλλε ηξαπέδηλ λα δεηπλά θξεββάηηλ λα ηδνηκάηαη, 

ε ιπεξή πνπ ζνύθεξα ηδ' έκελαλ λα ηηπκάηαη. 

- Γηέ κνπ, κελ παίξλεηο όκνξθεο,γηέ κνπ ηεο ληέο κελ παίξλεηο 

κελ παίξλεηο ηα κηηζηά κσξάηδαη κάλεο θαξκαθώλλεηο. 

- Να κελ παίξλω  ηεο όκνξθεο, ηεο ληεο λα ηεο ιππνύκαη, 

λα κελ παίξλσ  κηηζηά κσξά ράξνληαο ελ ιννύκαη. 

Σο ποίημα 
Σην Κππξηαθό Ιδίσκα 

 

Απόδοση 
 την ομιλουμένη από  

Άρη  τουγιαννίδη 

υλλογέας και Σραγουδιστής: 

 Μιχάλης Στερλικκάς 

Η Λπγεξή θαη ν Χάξνο 
Από ηε δύζε σο αλαηνιή θαη  από ην  βνξξηά σο ην 

λόην 

Καη από ηά πέξαηα ηεο γεο  πξνζθαιώ ηνλ θόζκν. 

Γώζηε κνπ ιίγε αθξόαζε γηα λα ζαο ηξαγνπδήζσ 

θη' νινπο ζαο, κεγάινπο θαη κηθξνύο λά ζαο θιαςνπξί-

ζσ. 

Μηα ιπγεξή κηα όκνξθε πάγαηλε ζην πεξβόιη 

θ' εζύλαδε ηξηαληάθπιια θαη  ηα έθακλε ηα δεκάηη. 

Ο Χάξνο ηελ αληάκσζε ζην δξόκν θαη ηεο ιέεη: 

- Ώξα θαιή ζνπ ιπγεξή θαη θόξε παηλεκέλε. 

- Καιώο ηνλ ηνλ Χάξνληα θαβαιάξε ζηνλ καύξν 

Τν νηη βξέζεθαλ ζηελ ζηξάηαλ κνπ δελ είλαη θαιό 

ζεκάδη. 

- Τξάβα ην θόξε ιπγεξή η αινγν λα  μεϊδξώζεη 

ζηνλ ιάθθνλ ηξάβα πόηηζ' ην θαη πξηλ λα λπθηώζεη. 

- Δελ κ' έκαζε ε κάλα κνπ ηα δώα λα θξνληίδω 

Με ερεη επη  κεξόλπρηα λα ζηνιίδσ ηελ πξνίθαλ κνπ. 

 -Έλα καληήιη θέληα κνπ ζην ζηήζνο κνπ λ' απιώζσ 

θαη πόζα θάλεη ν θόπνο ζνπ εγώ λα ζε πιεξώζσ. 

- Δελ έρω ράξνληα θαηξό καληήιη λα θεληήζω 

ε κάλα κνπ κε θαξηεξά λα γπξίζσ πίζσ ζην ζπίηη καο. 

Έλα ραζηνύθη ηεο έδσζε θαη  πόλεζε ην θεθάιη ηεο 

Κη' ε κάλα κεο' ζηα θιάκαηα ιέεη ηεο θόξεο ηεο: 

- Κέληα ηνπ θόξε θέληα ηνπ θαη ίζωο λα ρνξηάζεη 

Βάιε ηνπ ηελ Μαύξε Θάιαζζαλ κε ην θαξαβνζηάζη. 

Κέληα ηελ γε κε ηα δέληξα, ηνλ νπξαλώλ κε η' άζηξα 

ηνπο θάκπνπο θαη ηνπο πνηακνύο ηα όξε θαη ηα δάζε. 

Καηξόλ δελ ηεο δίλεη ν Χάξνο, ζηελ κάλα ηνπ ηελ 

παίξλεη 

Τεο ιέεη: - Μάλα κνπ θαιή, κάλα κνπ παηλεκέλε, 

ζηξώλε ηεο ηξαπέδη λα δεηπλά,  θξεβάηη λα θνηκάηαη, 

ζηε ιπγεξή πνπ ζνύ ‘θεξα θη' εκέλα λα ζπκάηαη. 

- Γηέ κνπ, κελ παίξλεηο όκνξθεο, γηέ κνπ ηηο λέεο κελ 

παίξλεηο 

κελ παίξλεηο ηα κηθξά κσξά θαη  κάλεο θαξκαθώλεηο. 

- Αλ δελ παίξλω  ηηο όκνξθεο, θαη αλ ηηο λέεο ιππνύ-

καη, 

Αλ δελ παίξλσ  θαη κηθξά κσξά Χάξνληαο δελ ινγίδν-

καη. 



Γλωσσάρι 

ΣΙΟ #65 

Αππάξη = άινγν . Από ην αξρ ειι ίππνο> 

ηππάξηνλ > αππαξηνλ > αππάξη 

Μηηζόο = κηθξόο από ην αξρ ειι κηθθόο, 

δσξηθόο ηύπνο ηνπ κηθξόο.261.627  

Σεξβόιη= ρεξνβόιη από ην ρέξη, ρέξα. 

δειαδή δεκάηη . Η αξραία δξαρκή.  

Σεκάδη= εδώ κε ηελ έλλνηα νησλόο, Γην-

ζεκεία. 

Σηξάηα= δξόκνο από ην ιαηηληθό via 

strata: ζηξσκέλνο δξόκνο.  

Πνδξώζεη = από-ηδξώζεη. Τν από ερεη 

ζηεξεηηθό ραξαθηήξα. Γει. λα ζηακα-

ηήζεη λα είλαη ηδξσκέλν. Σπλήζσο ρξε-

ζηκνπνηνύκε ην πξόζεκα με: μετδξώζεη. 

Πβι. θξεη ηδ μέπαππαο, απνδηάθνο: 

απνζρεκαηηζκέλνο παππάο ή δηάθνο. 

Βατιηδσ: πξνζέρσ επηηεξώ θξνληίδσ 

από ην Λαη. Βατνπινπο (παηδαγσγόο, 

επηζηάηεο, επίηξνπνο) Βάηινο. Τν Θε-

ιπθό βαηνύια εθιύζεθε σο ππνθνξηζηη-

θό ελόο αλύπαξθηνπ «βάγηα». Βάγηα 

ζεκαίλεη ηξνθόο, βξεθνθόκνο, παηδα-

γσγόο θαη γεληθόηεξα  δνύια, παξαθό-

ξε, ππεξέηξηα. Λέμε πνπ απαληάηαη  

ζπρλά ζην Μεζαησληθό Γεκνηηθό Τξα-

γνύδη.  

Πινπκίδσ : βάδσ πινπκηά, ζηνιίδσ. Από 

ην Λαηηληθό plumus = θηεξό. 

Δζζσ = Τν αξρ. ειι. εζσ = κέζα. Δλλνεί 

εζσ ηεο νηθίαο κνπ, νίθαδε. (πβι ην 

ζεκεξηλό «ζ΄εκαο», ην αηγππηηώηηθν 

θνληά ζαο, θαη ην Γαιιηθό chez-nous). 

Πάηζνο = ν θλ. κπάηζνο από ην Ιηαιηθό pazzo = ηξειόο, καληα-

θόο, παζηαζκέλνο (αληηδάλεην από ην Διιεληθό πάζνο)  

βι. VELI. Οη Pazzi ήηαλ κεγάιε Φισξεληηαλή νηθνγέλεηα θαη ν 

Χάξεο Πάηζεο έθδνηεο, ε Σπύξνπ Πάηζε γλσζηόο δξόκνο. 

Τν πάηζνο έγηλε κπάηζνο από παξάθνπζκα ηεο θξάζεο ζα ζνπ 

δώζσ έλαλ πάηζν, έλα βίαην ξάπηζκα. Πνπ ην άθνπγαλ έλα λπα-

ηζν> κπάηζν 

Η πξνθνξά πάηζνο (θππξηαθή) είλαη πην θνληά ζηελ εηπκνινγία 

πνπ  δίλσ εγώ. (Ο Γ. Μπακπηληώηεο ην εηπκνινγεί από ηα θνπ-

ηζνβιάρηθα! Μπάηζνπο ξίρλνπλ παληνύ θαη νη θνπηζόβιαρνη 

είλαη ζη΄ Άγξαθα). Πξνθαλώο, αθνύ ην πάηζνο ήηαλ επίζεην,  ε 

θξάζε ήηαλ «πάηζνο θόιαθνο», δειαδή βίαην ξάπηζκα. Ο ζπζρε-

ηηζκόο ηεο ιέμεο κε ηνλ αζηπθύιαθα θαη ρσξνθύιαθα πξνέξρεηαη 

από ηελ έλλνηα «βίαηνο» ηνπ pazzo. Χσξίο βεβαία απηό λα ζεκαί-

λεη όηη αγλννύζαλ ηα ραζηνύθηα.  

 Πέξθηκνλ= Από ην ηνπξθηθό belki ίζσο, κπαο, πηζαλόλ. 

Τηπκνπκαη= ηηπκνύκαη <ηζπκνπκαη < εληζπκνύκαη< ελζπκνπ-

καη 

Λννύκαη= ινγίδνκαη, κε ζεσξνύλ ζα ιέγακε ζηελ πεξίπησζε 

απηή. Τη ζόη, ηη είδνπο Χάξνο ζα ήκνπλ; 
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VELI -  Vocabolario Etimologico di Lingua Italiana 

171 Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΣΗ - ΛΕΞΙΚΟ ΣΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ -ΚΕΝΣΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ, 2009.  

261 Ι. ΣΑΜΑΣΑΚΟ - ΛΕΞΙΚΟΝ ΣΗ ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΗ - ΥΟΙΝΙΞ - 1972  
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Video κε ην ηξαγνύδη 

http://youtu.be/Is3pIyqGSco 

Τξαγνπδάεη ν Μηράιεο Τηεξιηθθάο 

 

 

http://youtu.be/Is3pIyqGSco



