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ΤΟΥ ΗΛ’ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟΝ
Ἡ ποντιακή ἐκδοχή τοῦ «Κάστρου τῆς Ὡριᾶς»

Ἦχος §  Γα ἄ η
Ρυθμὸς 4σημος συνεπτυγμένος (2-2) Χορός  Κο(ρ)τσαγγέλ

ΓαὠΙἱἢοοὠΙἢΙὠΘἢΑ)ἀ4!ὠ
1 Εχ! ο λια    τα       Κα     στρα      ει     δα   α         
2 Εχ! και  του    για       λου       η       πορ    τα   α        
3 Εχ! ρο   καν    και    ρο       κο      τζου   πι  ιν   

Μ     ὠ Ιἢοtοὠ Ιἢαιὠ οάαἢΑζ ἀὠ
κι’ο      λια     α         γυ- κι’ο  λια   γυ     υ      ρι   ι      

ε         το        ον        μα-      ε     τον    μα    α      λα   α         
βαλ’     σα      α         με- βαλ’  σα    με ε     σα   α

ΓαὠΟἢΙβ4!ὠΙἢοοὠΙἢΙὠ Θἢ
σα ___α                    κι’α    μον του       Ηλ το       Κα   
μα __ αν                  Τουρ    κος   το        τρι   γυ        ρι   
του__ ου       α       δρα   χτιν      και  σπο      ντυ

ἢΑ)ἀ4!ὠ Ιἢο tοὠΙἢαιὠοάαἢ
στρο ον   Κα      στρο  ον       κ’ε    Κα στρον κ’ε    ε 
ζει   ει           χρο νου     ους      δω-   χρο νους     δω   ω   
λι    ιν          παιρ’ σα       α    χε-  παιρ’ σα        χε   ε
Μ                                 ΓαἢΑζ ἀὠΟἢΙβ4!ὠΟyἢιιὠΙἢΕ ὠ
το   ο      νε ____ε    σε  ρα   ντα      πορ  τας 
δε   ε    κα ___ α                  μη        δε  μπο      ρει να  

ρια α     του ___ου                μα    ξι     λα        ρι τσαν

ὠ Θ ἢ Α)ἀ 4! ὠ Ι ἢ οtοὠΙἢαι ὠ
ει      χε  εν κι’ο λια      α        σι- κι’ο λια            

παι    ρει  ει     μηδ’          α     α       φη- μηδ’   α    
βα     νει  ει    κι’εμ προ    ο         ζω-  κι’ε  μπρο    
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Μ                      ΔὠοάαἢΑζ ἀὠΟἢΙβ4!ὠΝἱἢιιὠ

σι      ι    (δ)ε  ε     ρα ___α                 αϊ  κι’ε    ξη  ντα    
φη     η  νει_α α    το ___ ο          αϊ      κι’ε    νας  μι  
ζω     ω  σκε ε    ται ___αι              αϊ!     κι’ε      γε   ντο                  

ΔὠΘἢβαἀήοὠΠἢαα5@ὠΑἢοtοὠΠἢ
πα       ρε  ε      ε       θυ   ρεα  α κι’ο   λια      α       χα-       

κρος   Του ου   ουρ    κι τσο  ος      ρω     μιο     ο       γυ-          
νε       γυ   υ     υ    ναι    κα α         βα     ρεα     α     σμε-             

ἢεοὠΠἢΑ)ἀὠΙἢΙ\5@ ὠ 4!
κι’ο  λια      χαλ   κε ε       να ____α
ρω  μιο       γυ ρι   ι      στο ___ος
βα   ρεα     σμε    νι   ισ     σα ____α     Καὶ οἱ στροφές·

ΓαὠΙἱἢοοὠΙἢΙὠΘἢΑ)ἀ4!ὠ
4 Αχ!     το       κα   στρον     τρι     γυ        ρι     ζει   ει
5 Αχ!    και   που    να       παι     δο       πη   γω   ω    
6 Αχ!   κι’η     κορ’    α         πεσ’    α      κου  ει    ει    

Μ     ὠ Ιἢοtοὠ Ιἢαιὠ οάαἢΑζ ἀὠ
και        μοι    οι     ρο-    και  μοι        ρο     ο      λο   ο
χει   μω    ωγ       κον- χει   μω       γκο   ον     και  αι
και       κα    αρ        δο-     και  καρ        δο    ο      πο  ο

ΓαὠΟἢΙβ4!ὠΙἢοοὠΙἢΙὠ Θἢ
γα____ α                    Α νοι    ξον      πορ     ταν   α
ρο____ον    Α νοι    ξον      πορ     ταν       α   
να____ α                  κι’α      πο    θεν μπαιν’    ο     Η          

ἢαα4!ὠ Ιἢο tοὠΙἢαιὠοάαἢ
νοι  ξον           η      κα   α στρο- η    κα      στρο  ο
νοι ξον           η      κα   α     στρο-  η    κα      στρο ο
λε   εν’       ε    μπα  α       μεσ’   ε    μπα με   εσ’
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Μ                                 ΓαἢΑζ ἀὠΟἢΙβ4!ὠΟyἢιιὠΙἢΕ ὠ
πο ορ     τα ____α                  α    νοι  ξον       να σ’ε
πο  ορ     τα ____α                 α νοι   ξον       να      σ’ε
κι’ε ε      συ ____υ            κι’α       πο   θεν      βγαι’     ο

ὠ Θ ἢ Α)ἀ 4! ὠ Ι ἢ οtοὠΙἢαι ὠ
μπαι  νω  ω    Τουρ κοι      οι        διω- Τουρ κοι
μπαι  νω  ω            Τουρ      κοι     οι        διω- Τουρ κοι            
φεγ    γο  ον              ε           βγα       α         εξ’      ε βγα    

Μ                      ΔὠοάαἢΑζ ἀὠΟἢΙβ4!ὠΝἱἢιιὠ
διω ω   χνε εν    με ___ ε                Αϊ!   ν’αη  λιν    ε
διω  ω   χνε  εν     με ___ ε                 Αϊ      το       Κα στρον  

ε     εξ’ κι’ε   ε   συ ___ υ                Αϊ  κι’ α     μον τ’ε                   
ΔὠΘἢβαἀήοὠΠἢαα5@ὠΑἢοtοὠΠἢ

μεν      τη   η    ην     μαρ  σα αν       την  σι       ι       λια-
τρι       γυ υ      υ        ρι    ζει  ει      και     μοι     οι       ρο-
νοι    γ’ε   ε ε_η      πορ  τα α         σι     λιοι    οι        ε-

ἢεοὠΠἢΑ)ἀὠΙἢΙ\5@ ὠ 4!
την    σι     λια  κλε  ε    ρο ___ον 
και   μοι        ρο   λο   ο      γα ___ α
σι   λιοι  ε   τρε   ε      ξα ___αν        Καὶ ἡ 7η στροφή·

ΓαὠΙἱἢοοὠΙἢΙὠΘἢΑ)ἀ4!ὠ
7 Αχ!  κι’α      μον     τ’ε    κα       λ’ε       νοι  γε   εν          

Μὠ Ιἢοtοὠ Ιἢαιὠ οάαἢΑ)ζ ἀὠ
μυ       ριοι      οι          ε- μυ  ριοι     ε     ε      τρε  ε

ΓαὠΟἢΙβ4!ὠΙἢοοὠΙἢΙὠ Θἢ
ξα ___αν                 κι’αλ λοι    την      κορ’    αρ       παζ



Φωτίου Μιχ. Μπαρούτα: ΘΡΗΝΟΙ ΚΑΙ- 4 -
ΓαἢΑ)ἀ4!ὠ Ιἢο tοὠΙἢαιὠοάαἢ

νε   ε    κι’αλ     λοι       οι τα  κι’αλ λοι       τα    α   
ΓαἢΑ)ζ ἀὠΟἢΙβ> 4!ὠΟyἢιιὠ ΙἢΕὠ

φλ¢ ¢       ρια      α                κι’ α      πο     το        πα      ρε

ὠ Θἢαβ>ἀ4!ὠ ΙἢοtοὠΙ=ἱἢαιὠ
θυ     ρι      η          κορ’       ε       ε       π’ η     η     κορ’ ε

Μ                                     ΔὠοάαἢΑ)ζ ἀὠΟἢΙβ4!ὠΝἱἢιιὠ
πη    η    δε   ε      σε___ εν Αϊ     σε      παλ   λη

ὠΘἢβαἀήοὠΠἢΑ)ἀ5@ὠΑἢοtοὠΠἢ
καρ’      α   α     α       γκα  λεα  ας        ψυ    χο  ο μα-

Μ     ΔἢεοὠΠἢΑ)ἀὠΙἢΙ\5@ ὠ Αἢοοὠ
ψυ    χο       μα    χη   η      σε ___ εν             Σε     παλ    λη

Μ      ΔὠΠἢβαἀήοὠΠἢΑ)ἀ5@ ὠ Αἢοtοὠ
καρ’     α    α      αγ κα   λεα ας         ψυ      χο       ο

ΜὠΠἢεοη ὠΠἢΑ)ἀὠΙἢΙ\ὠ
μα-     ψυ   χο            μα    χη  η       σε___εν

Ὅλα τά κάστρα εἶδα κι ὅλια γύρισα· κι ἄμον τοῦ Ἠλ’τό Κάστρον,
κάστρον κ’ἔτονε. Σεράντα πόρτας εἶχεν κι ὄλια σί(δ)ερα κι ἑξήντα
παραθύρεα κι ὄλια χάλκενα. Καί τοῦ γιαλοῦ ἡ πόρτα ἔτον μάλα-
μαν. Τοῦρκος τό τριγυρίζει, χρόνους δώδεκα· μηδ’ ἐμπορεῖ νά
παίρει, μηδ’ἀφήνει ἀτό. Κι ἕνας μικρός τουρκίτσος, ρωμιογύρι-
στος, ρόκαν καί ροκοτζούπιν βάλ’ σά μέσα του, ἀδράχτι καί σπο-
ντύλιν παίρ’ σά χέρια του, μαξιλαρίτσαν βάνει κι ἐμπροζώσκεται
κι ἐγέντονε γυναίκα, βαρεασμένισσα. Τό Κάστρον τριγυρίζει καί
μοιρολογᾶ: Ἄνοιξον, πόρτα, ἄνοιξον, ἡ καστρόπορτα, ἀνοιξον νά
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σ’ ἐμπαίνω, Τοῦρκοι διῶχνεν με. Ἄϊ, ν’ἀηλοὶν ἐμὲν τὴν μάρσαν, τὴν
σιλιάκλερον. Καὶ ποῦ νὰ παιδοπήγω χειμωγκὸν καιρόν! Κι ἡ Κόρ’
ἀπέσ’ ἀκούει καί καρδοπονᾶ: Κι’ ἀπόθεν μπαίν’ ὁ Ἤλεν’ ἔμπα μές
κι’ἐσύ. Κι’ἀπόθεν βγαίν, ὁ φέγγον ἔβγα ἔξ’ κι’ἐσύ. Κι ἄμον ντ’ ἐνοῖγε
ἡ πόρτα, σίλιοι ἔτρεξαν· κι ἄμον ντ’ ἐκαλο-ανοῖγε, μύριοι ἔτρεξαν,
κι ἄλλοι τήν κόρ’ ἁρπάζνε κι ἄλλοι τά φλουριά! Κι ἀπό τό παρα-
θύρι ἡ κόρ’ ἐπήδεσεν, σέ παλληκάρ’ ἀγκάλεας ψυχομάχησε.
βαριασμένισσα ἔγκυος γυναῖκα
μάρσα μαύρη, δυστυχισμένη
παιδοπήγω γεννῶ παιδί
ροκοτζούπιν τὸ ξύλο τῆς ρόκας
ρωμιογύριστος χριστιανός ποὺ ἔγινε μουσουλμάνος
(σ)χειμωγκόν χειμωνιάτικο
(σ)χιλιάκλερον παντέρημη
σποντύλι ὁ σπόνδυλος τοῦ ἀδραχτιοῦ
ψυχομάχησε ἄφησε τὴν ψυχή της

ΣΧΟΛΙΟ: Δέν ὑπάρχει ἑλληνικὸς τόπος  πού νά μή γειτονεύει μέ
κάποιο «κάστρο» ἐρειπωμένο καὶ μυθοποιημένο. Μιὰ πανώρια
βασιλοπούλα τάχθηκε νὰ τὸ ὑπερασπιστεῖ καὶ, ἀφοῦ χάθηκε κάθε
ἐλπίδα ἄμυνας καὶ τό κάστρο πάρθηκε, ἡ ἴδια γιὰ νά μήν
ἀτιμαστεῖ, ἔπεσε ἀπό τόν κοντινότερο γκρεμό. 

Τό θρυλικό Κάστρο τῆς Ὠραίας, τῆς Ὠριᾶς, εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ
κάστρα, ποὺ συναντοῦμε πανελλαδικὰ μὲ διαφορετικὴ ὀνομασία
καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν περιοχὴ τῆς ἀντίστοιχης παράδοσης, ὅπως
γιὰ παράδειγμα τὸ Γεφύρι τῆς Ἄρτας.

Ὁ συμβολικός χαρακτήρας τοῦ κάστρου καί τῆς πολιορκίας
τῆς Κωνσταντινούπολης «δένουν» δραματικά, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν
παρουσία τοῦ ἐξωμότη - μεταμφιεσμένου σέ γυναίκα - πού μέ τέ-
χνασμα καταφέρνει νά εἰσβάλει σ’ αὐτό.

Ἡ ἅλωση τοῦ κάστρου ἰσοδυναμεῖ μέ τήν ἐπιπόλαια προδο-
τικὴ ἀποδοχὴ παραβίασης μιᾶς αὐτόνομης σειρᾶς ἠθῶν καὶ ἐθί-
μων, θρησκευτικῶν πεποιθήσεων καὶ λαμπρῶν ἱστορικῶν
σελίδων ἑνὸς λαοῦ, ποὺ διακρίνεται γιὰ τὸν τρόπο ζωῆς, τὶς πα-
ραδόσεις καὶ τὰ βιώματά του!


