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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Υπάρχει µια παράδοση για τους ROM, σύµφωνα µε την οποία η φυλή τους 
προέρχεται από τον Αδάµ, αλλά όχι από την Εύα, όµως από µια άλλη γυναίκα που 
προϋπήρξε της Εύας. Αυτός είναι και ο λόγος που δε δέχονται ότι κουβαλάνε το 
προπατορικό αµάρτηµα. (Έξαρχος, 1996, 9)
 Πιθανότατα η πρώτη αναφορά για τους ROM να γίνεται από τον Ηρόδοτο, που 
αναφέρει το λαό των “Σιγύνων”1. Πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, 
πυκνές οµάδες αυτής της νοµαδικής φυλής είχαν αρχίσει να εγκαθίστανται στη 
Θράκη, στη Μακεδονία και από εκεί στη συνέχεια στις χώρες της κεντρικής 
Ευρώπης. Οι πρώτες ειδήσεις που αναφέρονται στη διασπορά της φυλής αυτής 
χρονολογούνται από το 1417 µ.Χ. όταν µεγάλες οµάδες των ROM εµφανίζονται στη 
Γερµανία. Οι τότε χρονογράφοι τους περιγράφουν µε την ονοµασία “Τσιάνοι”. 
Ζούσαν σε σκηνές και περνούσαν µια πολύ σκληρή ζωή. Επίσης δεν είχαν πατρίδα 
και θρησκεία - σύµφωνα πάντα µε τους τότε χρονογράφους, αλλά βεβαίωναν πως 
είναι χριστιανοί. Οι αρχηγοί τους ήταν καλοντυµένοι και έφιπποι, σε αντίθεση µε 
όλους τους υπολοίπους, που ήταν κυρίως ξυπόλυτοι και βάδιζαν σαν “µπουλούκι”. 
 Από το 1417 λοιπόν έως και το 1430 εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη Γερµανία, 
αλλά και στις ευρωπαϊκές χώρες και εµφανίζονται στην υπόλοιπη Ευρώπη 
χρονολογικά ως εξής:
- 1418: Ελβετία (όπου συναντώνται έως και σήµερα και η διάλεκτός τους είναι και 
µια από τις επίσηµες γλώσσες του ελβετικού κράτους)

- 1422: Ιταλία
- 1427: Γαλλία
- 1433: Δανία
- 1445: Ισπανία (όπου προϋπήρχαν ήδη κάποια συγγενικά φύλα)
- 1500: Αγγλία  
 Ωστόσο οι πιο πολλές θεωρίες για την καταγωγή των ROM σήµερα 
καταλήγουν στο ότι πρόκειται για φυλή ινδικής καταγωγής, που της έχουν δοθεί 
περισσότερες από µια προσωνυµίες, ανάλογα µε τον τόπο που ζούνε. Αυτή η 
θεώρηση όµως δεν ισχύει εάν λάβουµε υπόψιν τις απαντήσεις που οι ίδιοι δίνουνε σε 
ερωτήσεις του τύπου “ποιος είσαι;” ή από “πού κατάγεσαι;”. Αυτές έχουν να κάνουν 
ως επί το πλείστο µε το τι νιώθουν, ποια γλώσσα µιλούν, τι επάγγελµα ασκούν, τι 
πιστεύουν για το θέµα της κοινωνικής ένταξης.
 Οι ιστορικές µαρτυρίες για τους ROM είναι πολλές και οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι από τον 14ο αιώνα και µετά αρχίζουν να εµφανίζονται σε πολλές 
περιοχές της Ελλάδας, αλλά και του ευρωπαϊκού χώρου. Η αιγυπτιακή καταγωγή που 
προσδίδουν στους ROM αρκετοί - αλλά όχι οι ίδιοι - έχει χαρακτηριστεί ως ο 
“γύφτικος µύθος” και αµφισβητήθηκε σοβαρά στα τέλη του 18ου αιώνα από τον 
Ούγγρο Ίστβαν, που µίλησε για ινδική καταγωγή.   
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1 όλες οι παρακάτω πληροφορίες είναι ένας συνδυασµός πληροφοριών που βρίσκονται στις παρακάτω ιστοσελίδες: 
http://greeksurnames.blogspot.com/2009/09/blog_post_04.html, 
http://politikokafeneio.com/tsiganoi/gnoriste-tsigganous.htm
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http://politikokafeneio.com/tsiganoi/gnoriste-tsigganous.htm
http://politikokafeneio.com/tsiganoi/gnoriste-tsigganous.htm


 Σήµερα στην Ελλάδα έχουν επικρατήσει µε τα ονόµατα “Γύφτος” ή και 
“Τσιγγάνος” και χαρακτηρίζουν οµάδες του ελλαδικού χώρου και που ακόµη και 
σήµερα ζουν µε ένα νοµαδικό τρόπο ζωής και διαφέρουν στη φυλή και στη γλώσσα 
από τους υπόλοιπους Έλληνες. Επίσης το περισσότερο ποσοστό έχει απλοποιήσει τα 
πράγµατα και πιστεύει ότι οι “Γύφτοι” είναι αυτοί που έχουν εγκατασταθεί µόνιµα σε 
οικισµούς, ενώ οι “Τσιγγάνοι” είναι αυτοί που συνεχίζουν το νοµαδικό βίο. 
 Ωστόσο υπάρχουν σήµερα πολλές φυλετικές αποχρώσεις των ROM, που είναι 
ελληνόφωνοι και θεωρούν τους εαυτούς τους Έλληνες. 
 Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να µελετήσει τη σχέση των ROM µε το 
παραδοσιακό κλαρίνο από το 1950 έως και σήµερα εστιάζοντας σε δύο γεωγραφικές 
περιοχές της Ελλάδας: Τη Γουµένισσα του νοµού Κιλκίς και τη Νάουσα του νοµού 
Ηµαθίας. Πιο συγκεκριµένα θα µελετηθεί η είσοδος του κλαρίνου στις κοµπανίες 
εκείνης της εποχής και ο τρόπος που οι ROM πέρασαν από κάποιο προγενέστερο 
όργανο στο κλαρίνο2.
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2 Όσον αφορά τους παραδοσιακούς οργανοπαίχτες, λίγες και σποραδικές εργασίες έχουν γίνει. Μεταξύ αυτών µπορεί 
να αναφέρει κανείς την πρώτη σηµαντική δουλειά της Δέσποινας Μαζαράκη (Μαζαράκη, 1984), την εργασία του 
Γιώργου Παπαδάκη (Παπαδάκης, 1983) και µια άλλη ανθρωπολογική προσέγγιση από τον Παύλο Κάβουρα 
(Κάβουρας, 1999). 
Στην παρούσα εργασία ακολούθησα τη µέθοδο της ιστορικής έρευνας, σε συνδυασµό µε συνεντεύξεις που αφορούν τη 
συγχρονική έρευνα. 



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑΡΙΝΟ

 Το κλαρίνο αποτελεί σήµερα στην Ελλάδα το κύριο µελωδικό όργανο της 
κοµπανίας, µιας οµάδας από άτοµα που παίζουν µουσική. Πρωτοεµφανίζεται στα 
βόρεια µέρη της Ελλάδας πριν από 150 περίπου χρόνια και επικρατεί εκεί πάρα πολύ 
γρήγορα. Δεν συνέβη όµως το ίδιο και µε τις νοτιότερες περιοχές της Δυτικής 
Ρούµελης, της Στερεάς Ελλάδας και του Μωριά που ακόµη και σήµερα δεν έχει 
επιβληθεί ολοκληρωτικά το κλαρίνο. 
 Σηµαντικό ρόλο στη διάδοση του οργάνου διαδραµατίζουν τα λεγόµενα “καφέ 
αµάν”, καφενεία δηλαδή όπου διέθεταν πάλκο για να παίζεται µουσική. Τέτοια 
καφενεία υπήρχαν παντού και χρειαζόταν µουσική που να κρατάει το ενδιαφέρον του 
κοινού. Τέτοια µουσική έπαιζε και η κοµπανία και γι’ αυτό µπήκε στα “καφέ αµάν” 
και από εκεί και πέρα δεν ήταν δύσκολο να διαδοθούν τα καινούρια όργανα σε όλο 
τον ελλαδικό χώρο. Στα “καφέ αµάν” το παίξιµο των µουσικών ήταν “αλά Τούρκα”. 
Επίσης πολλοί οργανοπαίχτες εξέλιξαν πολύ την τεχνική τους παίζοντας στα “καφέ 
αµάν”. Ήταν κάτι σαν υποχρεωτικό παίξιµο και άσκηση για τους µουσικούς και µε 
αυτόν τον τρόπο παίζοντας κάθε µέρα µάθαιναν να παίζουν και καλά. Οι 
οργανοπαίχτες θεωρούσαν τα “καφέ αµάν” σχολεία. (Μαζαράκη, 1984, 48-50)
 Οι οργανοπαίχτες βέβαια ήταν πρακτικοί, χωρίς να ξέρουν νότες ή κάποια 
µέθοδο και επίσης δεν είχαν και δάσκαλο τις περισσότερες φορές. Πολλές φορές 
βέβαια ενώ υπήρχε δάσκαλος στο κοντινό περιβάλλον του πρακτικού µουσικού που 
άρχιζε να µαθαίνει, δεν ήθελε να δείξει στο µαθητή τεχνικές και τρόπους παιξίµατος. 
Αυτό συνέβαινε γιατί τότε οι δάσκαλοι κυρίως φοβόταν να µη γίνουν οι µαθητές 
καλύτεροι και αρχίσουν να πηγαίνουν στη θέση τους σε δουλειές. 
 Έτσι οι πρακτικοί µάθαιναν το όργανο µόνοι τους σιγά σιγά και µέσα από 
πολύωρη εξάσκηση. Στην αρχή προσπαθούσαν να βγάλουν ήχο και στη συνέχεια 
αφού το καταφέρναν έδιναν όλη τους την προσοχή στα δάχτυλα και στον τρόπο που 
τα τοποθετούσαν επάνω στο όργανο.
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ROM

 Τεράστια είναι η συµβολή των ROM στη διάσωση, τη διάδοση, ακόµη και 
στην αναδηµιουργία κάποιων κατηγοριών των δηµοτικών µας τραγουδιών και 
ιδιαιτέρως των “γλεντικών”. Αυτό φαίνεται άµεσα από την ενεργό συµµετοχή τους 
σαν οργανοπαίχτες στα γλέντια, τα πανηγύρια, τους γάµους που λάµβαναν χώρα σε 
όλη την ελληνική επικράτεια. Ενώ λοιπόν σε κάποιες περιοχές η εισαγωγή του 
κλαρίνου περιόρισε το φωνητικό ρεπερτόριο, σε άλλες περιοχές οι οργανοπαίχτες 
συνέβαλλαν στην αναδηµιουργία και στην ανανέωση συγκεκριµένων κατηγοριών 
του. 
 Ο πρώτος άνθρωπος που αναγνώρισε τη συµβολή των ROM στο ελληνικό 
δηµοτικό τραγούδι ήταν η Μέλπω Μερλιέ. Επίσης άλλος ένας που µίλησε για τους 
ROM ήταν ο Ελβετός εθνοµουσικολόγος Samuel Baud-Bovy, ο οποίος µάλιστα 
αφιέρωσε και ολόκληρο κεφάλαιο του έργου του “Δοκίµιο για το ελληνικό δηµοτικό 
τραγούδι” σ‘ αυτούς τους ανθρώπους. Συγκεκριµένα γράφει ο Baud-Bovy πως οι 
ROM (ή γύφτοι όπως τους αποκαλεί), ήταν “δοκιµώτατοι στιχοπλόκοι” που έφεραν 
το δίστιχο στην Ήπειρο. (Έξαρχος, Αθήνα 1996, 80-81) 
 Οι ROM στην Ελλάδα δε χρησιµοποιούσαν τα όργανα που κατασκεύαζαν και 
έπαιζαν οι ντόπιοι και όταν καµιά φορά το κάναν, ήταν για να “ευχαριστήσουν” τους 
χωρικούς και προσπαθούσαν να µιµηθούν το άκουσµα των χωρικών. Έτσι και οι 
Έλληνες δε δέχονταν να παίξουν κάποιο όργανο το οποίο παιζόταν σε µια περιοχή 
από ROM. Τους θεωρούσαν υποδεέστερους. Ωστόσο από τότε ακόµη µιλούσαν µε τα 
καλύτερα λόγια για τους ROM και για τον τρόπο µε τον οποίο έπαιζαν αυτοί κάποιο 
όργανο. (Έξαρχος, Αθήνα 1996, 81)
 Στην αρχή οι ROM τραγουδούσαν µόνο κάποια στιχάκια στους χορούς. Σε 
αστικές περιοχές (όπως π.χ. τα Γιάννενα) όπου οι κοινωνικές δοµές επέτρεπαν τη 
διαφοροποίηση του ύφους του τοπικού ρεπερτορίου, όταν οι ROM άρχισαν να 
τραγουδάνε τα πατροπαράδοτα τραγούδια, άλλαξαν ριζικά το ύφος και το ήθος τους. 
Γι’ αυτό και ενθουσίαζαν µε τον τρόπο που τραγουδούσαν και έπαιζαν το µέσο 
ακροατή. (Έξαρχος, 1996, 81) 
 Η Δ. Μαζαράκη διατυπώνει στο βιβλίο της “Το λαϊκό κλαρίνο” την απορία του 
που βρίσκονταν οι οργανοπαίχτες που χρειαζόταν για να παίξουν τα “αλά Τούρκα” 
κοµµάτια στα “καφέ αµάν”. Το σίγουρο είναι ότι πάντα υπήρχαν στην Ελλάδα οι 
Τουρκόγυφτοι, που από γενιά σε γενιά µαθαίνουν την τέχνη του οργάνου και την 
µουσικής. Και στις περισσότερες περιοχές της στεριανής Ελλάδας, η οργανική 
µουσική ήταν αποκλειστικά υπόθεση των ROM, καθώς οι ντόπιοι δεν είχαν το 
επάγγελµα του µουσικού σε µεγάλη υπόληψη. (Μαζαράκη, 1984, 50-51) 
 Επίσης πολλοί οργανοπαίχτες συχνά επευφηµούν τη µουσική αξία και την 
τεχνική των ROM λέγοντας ότι πολλές φορές προσπαθούν µάλιστα να κλέβουν από 
αυτούς στοιχεία του παιξίµατός τους. Αυτός που έπαιζε κλαρίνο µε τούρκικο τρόπο 
(αλά Τούρκα) ήταν καλύτερος από κάποιον άλλο που δεν έπαιζε έτσι και οι άλλοι 
µουσικοί τον θεωρούσαν καλύτερο (Μαζαράκη, 1984, 51). Όµως είναι σηµαντικό ότι 
πολλοί οργανοπαίχτες ανέπτυξαν τις τοπικές παραδόσεις βασιζόµενοι στο παίξιµο 
παλιότερων τοπικών οργάνων.
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 Σύµφωνα λοιπόν µε τη Δ. Μαζαράκη το κλαρίνο ήρθε στην Ελλάδα από τους 
Τουρκόγυφτους, που το έφεραν µέσα από τις τουρκικές στρατιωτικές µπάντες 
(Μαζαράκη, 1984, 52).
 Όσον αφορά τους χώρους της µουσικής οργανικής επιτέλεσης, θα πρέπει να 
σηµειωθεί ότι το κλαρίνο ήταν ένα όργανο, το οποίο δεν µπορούσε να σταθεί σε 
κλειστό χώρο. Γενικά κατά την Οθωµανική περίοδο (αλλά ίσως και νωρίτερα) 
υπήρχαν οι συνθήκες που απαιτούσαν µουσική κλειστού χώρου. Στα γλέντια λοιπόν 
και στις γιορτές κλειστού χώρου υπήρχε µουσική συνοδεία. Σε πολλές περιπτώσεις οι 
µουσικοί είχαν το δικό τους χώρο - εξέδρα (Μαζαράκη, 1984, 56). Όµως στον κλειστό χώρο 
δεν µπορούσε να εισέλθει ο ζουρνάς και το νταούλι λόγω της δυνατής τους έντασης 
κι έτσι έχουµε διάκριση µεταξύ οργάνων κλειστού και ανοιχτού χώρου. 
 Στην Τουρκία οι µόνοι που χρησιµοποιούσαν το κλαρίνο και στην εκεί 
δηµοτική µουσική ήταν και πάλι οι ROM. (Μαζαράκη, 1984, 50-52) 
 Μια σηµαντική όµως διαφορά ανάµεσα στους εδώ οργανοπαίχτες του 
κλαρίνου και στους Τούρκους ήταν το ίδιο το όργανο. Ενώ λοιπόν εδώ επικρατούσε 
πιο πολύ το κλαρίνο µε κούρδισµα το B bemol, στην Τουρκία προτιµούσαν τα πιο 
“βαθιά” κλαρίνα µε κούρδισµα A ή ακόµη και G. Σήµερα έχει αλλάξει αρκετά ο 
τρόπος παιξίµατος των ROM στην Ελλάδα. Ενώ δηλαδή στην Τουρκία ακόµη και 
σήµερα προτιµούν ακόµη το κλαρίνο µε κούρδισµα G, στην Ελλάδα τη θέση του 
κλαρίνου µε κούρδισµα B bemol έχει πάρει το κλαρίνο µε κούρδισµα A3.
 Οι οργανοπαίχτες της φυλής των ROM που παίζουν κλαρίνο είναι συνάµα και 
το µεγαλύτερο ποσοστό των οργανοπαιχτών που παίζουν κλαρίνο συνολικά σε όλον 
τον ελλαδικό χώρο. Συγκεκριµένα τώρα στις περιοχές της Νάουσας και της 
Γουµένισσας δεν µπορεί κάποιος να βρει κάποιον οργανοπαίχτη που να µην ανήκει 
στη φυλή των ROM. Αυτοί τώρα είναι πρακτικοί µουσικοί, που τις περισσότερες 
φορές δεν έχουν δει ποτέ τις µουσικές νότες ή κάποια µουσική σηµειογραφία. 
Έµαθαν να παίζουν µόνοι τους το κλαρίνο κυρίως από τα ακούσµατα που είχαν από 
µικροί. Συνήθως η τέχνη πηγαίνει, όπως προαναφέρθηκε, από γενιά σε γενιά και 
αυτό που είναι αξιοσηµείωτο είναι ότι από µικρά παιδιά παίζουν πάρα πολύ καλά το 
όργανο και “βγαίνουν” πάρα πολύ νωρίς στη δουλειά. Λέγοντας δουλειά εννοείται το 
παίξιµο σε κάδε λογής κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως οι γάµοι και τα πανηγύρια. 
 Οι πιο πολλοί επίσης οργανοπαίχτες και ειδικά τα παλαιότερα χρόνια έπρεπε 
να εξασκούν και κάποιο άλλο επάγγελµα, γιατί δεν ήταν δυνατό να εξασφαλίσουν 
πόρους γι‘ αυτούς και τις οικογένειές τους µόνο από τους γάµους και τα πανηγύρια 
και ειδικά όταν έρχονταν το Φθινόπωρο και ο Χειµώνας, που λόγω καιρού δεν ήταν 
και τόσο εύκολο να γίνει κάποιο πανηγύρι. Ακόµη και οι γάµοι γινόταν µέσα και δεν 
ήταν το ίδιο όπως το καλοκαίρι, που γινόταν έξω και γλεντούσε όλο το χωριό. 
 Αργότερα - όπως αναφέρει και η Δ. Μαζαράκη - µε την εµφάνιση των “καφέ 
αµάν” δηµιουργήθηκαν τέτοιες συνθήκες, ώστε οι µέχρι τότε πρακτικοί µουσικοί να 
γίνουν επαγγελµατίες και να εξασκούνται καθηµερινώς. Έτσι οι µουσικοί είχαν 
επαφή µε το όργανο καθηµερινά κι επίσης είχαν κι ένα µεροκάµατο, έτσι ώστε να 
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3 Ενώ δηλαδή η Δ. Μαζαράκη αναφέρει ότι στην Ελλάδα έχει επικρατήσει κυρίως το κλαρίνο σε κούρδισµα C και σε B 
bemol (στη Δυτική Μακεδονία) (Μαζαράκη, 1984, 61-62), οδηγούµαι στο συµπέρασµα (από τις προσωπικές 
συνοµιλίες που είχα µε αρκετούς οργανοπαίχτες της φυλής των ROM στη Γουµένισσα και στη Νάουσα) ότι τελικά έχει 
επικρατήσει το κλαρίνο µε κούρδισµα A.



γίνει το παίξιµο του κλαρίνου επάγγελµα πλέον. Επίσης µέσα σε ένα κλειστό χώρο - 
όπως ήταν τα “καφέ αµάν” - η θέση του µουσικού αλλάζει. Είναι φυσικό λοιπόν να 
περιορίζονται οι ελευθερίες που είχε όταν έπαιζε έξω. Δηλαδή δεν παίζει όρθιος µέσα 
στον κόσµο και δεν του “κολλάνε” νοµίσµατα στο µέτωπο. Αυτή η τελευταία 
συνήθεια, έκανε τους ντόπιους να πιστεύουν πως πρόκειται για ένα κατώτερο 
επάγγελµα και γι‘ αυτό το λόγο δεν το εξασκούσαν και το είχαν αφήσει για τους 
ROM. (Μαζαράκη, 1984, 55) 
 Το επάγγελµα το µουσικού σιγά σιγά άνθισε κι έτσι είχαµε και την αύξηση των 
µεροκάµατών τους µε αποτέλεσµα να µη χρειάζεται πλέον να εξασκεί ο µουσικός και 
κάποιο άλλο επάγγελµα. Αυτό έγινε στις αρχές του αιώνα κι έτσι οι µουσικοί από το 
1950 έως σήµερα που εξετάζουµε έχουν σαν κύρια ασχολία, σαν επάγγελµα τη 
µουσική. 
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ΟΙ ROM ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 Οι Έλληνες έχουν συνηθίσει την παρουσία των ROM από τα παλιά χρόνια 
ακόµη. Όταν πρωτοεµφανίστηκαν οι ROM στην Ευρώπη, συνάντησαν την ελληνική 
γλώσσα, η οποία τότε κυριαρχούσε. Αυτό λοιπόν είχε ως συνέπεια, ότι πολλά 
στοιχεία της ελληνικής γλώσσας ενσωµατώθηκαν στις διαλέκτους των ROM. Στην 
Ελλάδα εκτός από τη µουσική ασχολήθηκαν κυρίως µε την ανταλλαγή ζώων και µε 
τη σιδηρουργία. 
 Κατάφεραν και έχουν γίνει στο παρελθόν - αλλά και σήµερα - διάσηµοι µέσα 
από τις ικανότητές τους στη φωνητική εκτέλεση, αλλά και στην εκτέλεση κάποιου 
οργάνου. Επίσης πολλοί  τραγουδιστές ROM (τσιγγάνοι) χρησιµοποιήθηκαν ως 
ιδανικοί εκτελεστές των δηµοτικών µας τραγουδιών4.
 Ωστόσο δεν υπάρχει ούτε ένας από τους παλιούς ROM οργανοπαίχτες, που να 
µην ξεκίνησε κάτω από απογοητευτικές συνθήκες να µαθαίνει το όργανο. (Παπαδάκης,  
1983, 12)
 Ενώ όλοι οι µουσικοί ανά τον κόσµο µαθαίνουν κάποιο όργανο είτε πραχτικά 
είτε µε τη βοήθεια κάποιας µεθόδου (πρόκειται για την πολύχρονη πείρα πολλών 
µουσικών οργανωµένη σε ασκήσεις και κανόνες), στην Ελλάδα η τέχνη των 
µουσικών της δηµοτικής ορχήστρας όχι µόνο δεν οργανώθηκε σε διδασκαλία, αλλά 
ήταν πάντα µια απόκρυφη τέχνη. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπήρχε αυτή η σχέση 
µαθητή - δασκάλου, όπως συναντάει κανείς αρκετά συχνά σήµερα. Τότε η τέχνη 
περνούσε από τον παππού στον εγγονό και δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος µουσικός 
να δείξει σε κάποιον τρίτο την τέχνη του. Ο λαϊκός οργανοπαίχτης τότε µάθαινε την 
τέχνη µόνος του και αυτά που µάθαινε πάνω στην τεχνική και στην ερµηνεία δεν 
καταγράφονται σε κάποια διδασκαλία κι έτσι φεύγουν µαζί του αν δεν τα 
εκµυστηρευτεί σε κάποιον “διάδοχό” του.
 Το κίνητρο των ανθρώπων που ασχολήθηκαν εκείνη την εποχή µε τη µουσική 
πρέπει να ήταν καθαρά το πάθος και το µεράκι που είχαν για τη µουσική και τίποτε 
άλλο. Ειδικά αν υποθέσουµε ότι εκείνη την εποχή το επάγγελµα του µουσικού ήταν 
υποτιµητικό (Παπαδάκης, 1983, 15).
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4 Οι πληροφορίες των δύο πρώτων παραγράφων αποτελούν έναν συνδυασµό πληροφοριών που βρίσκεται στους 
ιστότοπους:
http://greeksurnames.blogspot.com/2009/09/blog_post_04.html
http://politikokafeneio.com/tsiganoi/gnoriste-tsigganous.htm

http://greeksurnames.blogspot.com/2009/09/blog_post_04.html
http://greeksurnames.blogspot.com/2009/09/blog_post_04.html
http://politikokafeneio.com/tsiganoi/gnoriste-tsigganous.htm
http://politikokafeneio.com/tsiganoi/gnoriste-tsigganous.htm


ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ: ΟΙ ROM ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΛΚΙΝΑ

 Η Γουµένισσα είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Παιονίας του νοµού Κιλκίς 
στην κεντρική Μακεδονία και είναι γνωστή για τα µετάξια της, τα κρασιά της και τα 
“χάλκινα της Γουµένισσας” µεταξύ άλλων. 
 Γεωγραφικά βρίσκεται στην καρδιά της αρχαίας Παιονίας, της χώρας των 
Παιόνων, των οποίων η ιστορία ξεκινά από τον Τρωικό πόλεµο και χάνεται κάπου 
στην ένδοξη πορεία και τις µάχες που δίνουν στην καρδιά της ανατολής δίπλα στον 
Μ. Αλέξανδρο. 
 Κατά τη ρωµαϊκή περίοδο αποτελεί τµήµα της ρωµαϊκής επαρχίας της 
Μακεδονίας. Μετά το χωρισµό της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας σε δυτική και 
ανατολική, η περιοχή επήλθε στον έλεγχο της ανατολικής Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας 
(µετέπειτα Βυζαντινή αυτοκρατορία). Μετά την πρώτη άλωση της 
Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204 αποτέλεσε µέρος του 
Λατινικού βασιλείου της Θεσσαλονίκης έως το 1224, όπου επήλθε στον έλεγχο του 
ηγεµόνα του Δεσποτάτου της Ηπείρου. Τελικώς επανήλθε στη Βυζαντινή 
αυτοκρατορία το 1246. 
 Το όνοµα “Γουµένισσα” συναντιέται για πρώτη φορά το 1346, επί της 
δυναστείας των Παλαιολόγων. Συγκεκριµένα σε ένα αυτοκρατορικό Χρυσόδουλο 
εκείνου του έτους παραχωρείται η περιοχή της Γουµένισσας στην Ιερά µονή Ιβήρων 
του Αγ. Όρους και γίνεται θρησκευτικό κέντρο µε πυρήνα το µοναστήρι της 
Παναγίας.  Δίπλα ακριβώς στο µοναστήρι υπήρχε ένας οικισµός, που λίγο αργότερα 
µε τη συνένωση µικρών αγροκτηνοτροφικών οικισµών θα δηµιουργήσει µια 
δυναµική κωµόπολη, που θα πάρει την ονοµασία “Γουµένισσα”, προς τιµή του 
Ηγουµένου της Μονής, που εκείνο τον καιρό συλλαµβάνεται και απαγχονίζεται από 
ληστές.
 Το 1387 κατακτήθηκε από τους Οθωµανούς και κατά τη διάρκεια της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας ήταν αυτοδιοικούµενη πόλη µε προνόµια µε Φιρµάνι 
από το Σουλτάνο. Αυτό γιατί οι κάτοικοί της ήταν υποχρεωµένοι να ασχολούνται µε 
τη δηµιουργία υφασµάτων, από τα οποία κατασκευάζονταν οι στολές του 
οθωµανικού στρατού. Γι‘ αυτό το λόγο γνώρισε µεγάλη άνθηση και αµή ιδιαίτερα 
κατά το 19ο αιώνα ως εµπορικό, βιοτεχνικό, γεωργικό και θρησκευτικό κέντρο της 
περιοχής. Ειδικά δε η παραγωγή του κρασιού την κάνει γνωστή πέρα από τα σύνορα 
της Οθωµανικής αυτοκρατορίας και ιδιαίτερα στην κεντρική Ευρώπη. 
 Αν και ήταν περιοχή µε προνόµια, δεν έµεινε αµέτοχη στον αγώνα κατά των 
Τούρκων το 1821. Μετά το ξέσπασµα της επανάστασης, οι οθωµανικές αρχές 
βρήκαν στις οικίες των κατοίκων µετά από έρευνα 49 τουφέκια. Τιµωρήθηκαν 
λοιπόν σκληρά και υποχρεώθηκαν µε διαταγή του πασά ό, τι είχαν σε χρήµατα και 
τρόφιµα. Ωστόσο οι κάτοικοί της δεν ανταποκρίθηκαν πλήρως και γι‘ αυτό το λόγο ο 
πασάς εξαπέλυσε µε τη σειρά του βίαιο εξισλαµισµό.
 Στο νοτιοανατολικό τµήµα της Γουµένισσας ζούνε περίπου 300 κάτοικοι ROM 
καταγωγής. Το 1983 µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου η περιοχή ονοµάστηκε 
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“Συνοικισµός Αγίου Γεωργίου”. Αυτός ο συνοικισµός αποτελεί γενέτειρα 
εκατοντάδων µουσικών και λαϊκών οργανοπαιχτών, διαφόρων µουσικών οργάνων5. 
 Η εµφάνιση των χάλκινων πνευστών και η ένταξή τους στις παραδοσιακές και 
λαϊκές ορχήστρες στη δυτική Μακεδονία, τοποθετείται στις αρχές του 20ου αιώνα. 
Κατά πάσα πιθανότητα προέκυψε από τη διάλυση των τούρκικων µουσικών 
τµηµάτων κατά την απελευθέρωση της Μακεδονίας το 1912. Πιο πριν οι ROM 
κάτοικοι της περιοχής είχαν ως κύριο όργανο το ζουρνά. Οι ζουρνάδες που 
χρησιµοποιούσαν ήταν ως επί το πλείστο µεγάλοι ή όπως τους ονοµάζουν οι ίδιοι 
“καµπά”6. Η ορχήστρα αποτελούνταν από ζουρνά και νταούλι. Επίσης αρκετά πιο 
σπάνια συναντούσε κανείς στην περιοχή γκάιντες, φλογέρες και καβάλια. Με τον 
εκρηκτικό τους ήχο όµως τα χάλκινα και µε το ιδιαίτερό τους χρώµα εκτόπισαν σιγά 
σιγά όλα αυτά τα όργανα και καθιερώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή.
 Στη Γουµένισσα, πιο συγκεκριµένα, η είσοδος των χάλκινων πνευστών στις 
ορχήστρες έγινε πιο µετά απ‘ ότι στην δυτική Μακεδονία και πιο συγκεκριµένα µετά 
τον πόλεµο του 1940. Δηµιουργήθηκε όµως µεγαλύτερη παράδοση, η οποία περνάει 
από γενιά σε γενιά.
 Υπάρχει βέβαια και µια άποψη, σύµφωνα µε την οποία οι Δυτικοµακεδόνες 
έµαθαν αυτά τα όργανα από το Σέρβικο κράτος, µε τους κατοίκους του οποίου 
ερχόταν πολύ συχνά σε επαφή. Επίσης µε το Αυστριακό κράτος, καθώς και µε άλλα 
κράτη της βόρειας Ευρώπης, όπου συναντάει κανείς αυτά τα όργανα7. Επίσης είναι 
και κάποιοι οργανοπαίχτες εκεί, που µου διηγήθηκαν ένα ιστορικό γεγονός, σύµφωνα 
µε το οποίο έτσι φτάσαν τα χάλκινα πνευστά στην περιοχή. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτό 
το γεγονός, έδρευε στη Γουµένισσα το 1917 γαλλικό στρατηγείο. Όταν λοιπόν οι 
Γάλλοι σύµµαχοι έφυγαν από εκεί, έθαψαν τα χάλκινα πνευστά της στρατιωτικής 
µπάντας σε ένα χωράφι. Λίγα χρόνια µετά κάποιοι αγρότες της περιοχής τα 
ανακάλυψαν τυχαία και τα πήραν µαζί τους στο χωριό. Οι µουσικοί λοιπόν που ήταν 
εκεί τα επισκεύασαν και τα αποκατέστησαν λόγω του  ότι τότε ο ίδιος ο µουσικός 
κατασκεύαζε και το όργανο που έπαιζε. Έτσι λοιπόν άρχισαν σιγά σιγά να παίζουν µε 
τα χάλκινα και οι ίδιοι τους.  
 Η ιστορία των χάλκινων πνευστών είναι παρόµοια µε αυτή του κλαρίνου. Το 
κλαρίνο, ένα όργανο του ¨δυτικού” µουσικού πολιτισµού - όπως είναι και τα χάλκινα 
πνευστά - ήρθε στην Ελλάδα στα µέσα του προπερασµένου αιώνα όπως 
προαναφέρθηκε και µεταµορφώθηκε κυριολεκτικά στα χέρια των πρακτικών 
οργανοπαιχτών, επιβεβαιώνοντας για άλλη µια φορά το προσόν της ελληνικής 
παράδοσης να αφοµοιώνει και να εξελίσσει τις ξένες επιδράσεις. 
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5 Οι παραπάνω πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα: 
http://www.hellenica.de/Griechenland/Geo/GR/Goumenissa.html

6 Η ονοµασία αυτή (kaba) φαίνεται ότι είναι γενικά διαδεδοµένη  για τους χαµηλούς ήχους, τόνους: Στη Σερβία, το 
νεότερο σερβικό είδος τραγουδιού είναι γνωστό σαν “na bas” και αφορά το τραγούδι που χρησιµοποιεί χαµηλή 
φωνητική συνοδεία. (CD “MOBA female vocal group”, ένθετο φυλλάδιο, κεφάλαιο Serbian Vocal Heritage. Επίσης οι 
αλβανόφωνοι στη Βόρειο Ήπειρο ονοµάζουν “kaba” το οργανικό µοιρολόι. Σε µερικές ελληνόφωνες περιοχές το 
ονοµάζουν και “χαβά” (Λώλης, 2003, 31 και 55, υποσ. 1) 

7 οι απόψεις αυτές υποστηρίζονται στην ιστοσελίδα 
http://www.hellenica.de/Griechenland/Geo/GR/Goumenissa.html

http://www.hellenica.de/Griechenland/Geo/GR/Goumenissa.html
http://www.hellenica.de/Griechenland/Geo/GR/Goumenissa.html
http://www.hellenica.de/Griechenland/Geo/GR/Goumenissa.html
http://www.hellenica.de/Griechenland/Geo/GR/Goumenissa.html


 Αυτοί οι οργανοπαίχτες - που στην µεγάλη πλειοψηφία τους ήταν της φυλής 
των ROM και ειδικά στην περιοχή της Γουµένισσας και της Νάουσας - µετέφεραν τα 
πιασίµατα και την τεχνική του παιξίµατος του ζουρνά και της φλογέρας που 
προϋπήρχαν κι έτσι ανέπτυξαν µια ιδιότυπη τεχνική, τόσο στη δακτυλοθεσία, όσο και 
στον τρόπο παιξίµατος του οργάνου.
 Έτσι περνούν τα ασυγκέραστα διαστήµατα των “µακάµ” σε ένα “δυτικό” 
µουσικό όργανο. Από τον καιρό του µεσοπολέµου παίρνει την πρώτη θέση ανάµεσα 
στα άλλα µελωδικά όργανα και οδηγεί την οργανική µουσική  σε µια καινούργια 
λαµπρή περίοδο, µέσα από την επεξεργασία και τη µετεξέλιξη των παλιών 
οργανικών σκοπών, στα χέρια άξιων δεξιοτεχνών. 
 Αυτοί οι δεξιοτέχνες ήταν καταγωγής ROM και σε αυτούς οφείλεται πάνω απ’ 
όλα αυτή η λαµπρή περίοδος, γιατί σε αυτούς είχε αφεθεί το “περιθωριακό” 
επάγγελµα του µουσικού. 
 Η ονοµασία “χάλκινα της Γουµένισσας”8, δόθηκε για πρώτη φορά στην 
ορχήστρα του Αλέξανδρου Ζώρα στα µέσα της δεκαετίας του 1990. Από τότε 
καθιερώθηκε σαν σχήµα, λαµβάνοντας µέρος σε πολλές εκδηλώσεις και πολιτιστικά 
δρώµενα. Φυσικά υπάρχουν εκτός από τη συγκεκριµένη ορχήστρα του Α. Ζώρα και 
άλλες πολλές ορχήστρες στην περιοχή, που αποτελούνται από χάλκινα πνευστά, 
αλλά µε την ονοµασία “χάλκινα της Γουµένισσας”, εννοεί κάποιος το συγκεκριµένο 
µουσικό σχήµα. 
 Μια κλασική ορχήστρα της περιοχής µε χάλκινα είναι ολιγοµελής και 
αποτελείται από µια ή δύο τροµπέτες, ένα τροµπόνι, ένα κλαρίνο (το µοναδικό 
πνευστό της ορχήστρας, που δεν είναι χάλκινο) κι ένα κρουστό, το οποίο είναι είτε 
ένα νταούλι, είτε µια γκρανκάσα9. Το αρχηγικό όργανο σε µια τέτοιου είδους 
ορχήστρα είναι το κλαρίνο. Η κοµπανία µπορεί να µεγαλώσει βέβαια ανάλογα µε τις 
ανάγκες και να προστεθούν σ‘ αυτή και άλλες τροµπέτες, τροµπόνια και µπάσα 
χάλκινα πνευστά. 
 Τα κοµµάτια που παίζει µια τέτοια ορχήστρα είναι σολιστικά, χωρίς τραγούδι 
και αρκετά από αυτά είναι κοµµάτια που συντέθηκαν από τους ROM µουσικούς της 
Γουµένισσας, όπως για παράδειγµα η “Ολυµπία”. Επίσης συναντάµε πολλά 
αυτοσχεδιαστικά µέρη στις εισαγωγικές µελωδίες πολλών κοµµατιών, καθώς και στο 
τέλος των χορευτικών µελωδιών. 
 Ο ήχος που προκύπτει από το συνδυασµό των χάλκινων πνευστών µε το 
κλαρίνο και τα κρουστά έχει µια χάρη και µια ζωντάνια, που συνυπάρχει µε τις 
ρυθµικές αρετές των εκάστοτε χορευτών.  
 Είναι ευνόητο ότι ο πάρα πολύ δυνατός ήχος των χάλκινων πνευστών δεν 
µπορεί να συνδυαστεί µε την ανθρώπινη φωνή, µε το τραγούδι. Γι‘ αυτό το λόγο αν 
και γενικά είναι πιθανό ότι τα λόγια των τραγουδιών ξεχάστηκαν λόγω των 
απαγορεύσεων της τοπικής σλαβόφωνης διαλέκτου, είναι ακόµη ένας πρόσθετος 
λόγος, ότι η επικράτηση των χάλκινων πνευστών στην περιοχή έπαιξε και αυτή το 
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8 Οι πληροφορίες για τα “χάλκινα της Γουµένισσας” είναι από την ιστοσελίδα:
http://www.xalkina-goumenissas.gr

9 Οι παρακάτω πληροφορίες είναι στην ιστοσελίδα:
http://lel.gr/include/ourfiles/research_xalkina.pdf
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ρόλο της στην εξαφάνιση των στίχων µε τον ίδιο τρόπο που σε ελληνόφωνες 
περιοχές το κλαρίνο εξοβέλισε το τοπικό ελληνόφωνο φωνητικό ρεπερτόριο. 
 Ακριβώς το ίδιο γίνεται και µε τους ζουρνάδες που υπήρχαν στην περιοχή πριν 
από τα χάλκινα και από το κλαρίνο. Πολλά βέβαια από τα τραγούδια της περιοχής, 
αν και οργανικά σήµερα, είναι µε στίχους “σλαβοµακεδονικούς”, το τοπικό δηλαδή 
ιδίωµα της περιοχής. 
 Χαρακτηριστικό είναι ότι οι ROM της Γουµένισσας, αλλά και όλου του νοµού 
Κιλκίς αν θέλει κάποιος να βγάλει ένα γενικό συµπέρασµα, µιλάνε εκτός από της 
δική τους γλώσσα και αυτή τη “σλαβοµακεδονική” διάλεκτο και µάλιστα σε πάρα 
πολύ καλό επίπεδο. Θα έλεγε κανείς ότι την έχουν σαν µητρική γλώσσα (από προσωπική 
εµπειρία). 
 Το τραγουδιστικό λοιπόν ρεπερτόριο δε συναντιέται πλέον στην περιοχή και 
αυτό γιατί έχει λησµονηθεί πλέον, κάτω από την παρουσία των χάλκινων πνευστών. 
Σε συνοµιλία µε οργανοπαίχτες της Γουµένισσας, που όµως είναι µικρής ηλικίας 
βλέπει κανείς πως αυτοί σε ένα µεγάλο ποσοστό δεν ξέρουν τα λόγια από τους 
σκοπούς που παίζουν µιας και δε φρόντισε γι‘ αυτό ούτε η προηγούµενη γενιά 
οργανοπαιχτών, αλλά δεν ενδιαφέρθηκε ούτε η νέα γενιά. 
 Προτιµούν να παίζουν τους σκοπούς µε τα χάλκινα πνευστά που “γεµίζουν” 
όπως λένε τη µελωδία µε το δυνατό ήχο τους και σαφώς χωρίς τραγούδι. Άλλωστε 
έτσι τα έµαθαν και από τους προπάτορές τους. 
 Αν και τα χάλκινα πνευστά είναι το χαρακτηριστικό της Γουµένισσας από 
µουσικής απόψεως, δεν µπορεί να παραβλέψει κανείς και µουσικούς, οι οποίοι 
διέπρεψαν πραγµατικά και σε άλλα είδη της παραδοσιακής µας µουσικής. Ένα τέτοιο 
παράδειγµα αποτελούσε και ο Κυριάκος Γευγελής, γνωστός στην περιοχή αλλά και 
σε όλη την Ελλάδα ως Κυριάκος “Ντοµάτας”. 
 Όποιον µουσικό και να ρωτήσει κάποιος σήµερα στην περιοχή σχετικά µε το 
ποιος είναι ο καλύτερος οργανοπαίχτης κλαρίνου που βγήκε από τη Γουµένισσα, η 
απάντηση είναι µία: Ο Κυριάκος ο “Ντοµάτας” σου λένε όλοι και µάλιστα µε ένα 
µελαγχολικό τόνο, λόγω του πρόσφατου χαµού του πριν από περίπου ένα χρόνο, το 
Μάρτιο του 2010 (από προσωπικές συνεντεύξεις µε κλαρινίστες της περιοχής). 
 Επρόκειτο για µεγάλο κλαρινετίστα, µε σπάνιο ταλέντο, τόσο στον τρόπο που 
φύσαγε, όσο και στο χειρισµό του. Ήταν φοβερός τεχνίτης και διέθετε πολύ γλυκιά 
“φύσα”. Μουσικός, που ενώ δεν ήξερε µουσική σε µάγευε µε το παίξιµό του. Πολλοί 
ήταν αυτοί στη Γουµένισσα, που µου εκµυστηρεύτηκαν ότι ο Κυριάκος ότι όργανο 
και να έπεφτε στα χέρια του, το επεξεργαζόταν για ένα τέταρτο και µετά µπορούσε 
να το παίξει σε αρκετά ικανοποιητικό βαθµό. Πρόκειται για πληροφορία που πλέον 
δε µπορεί να διασταυρωθεί, αλλά αξιοσηµείωτη και πραγµατικά εάν ίσχυε κάτι 
τέτοιο, φανερώνει και το τεράστιο ταλέντο αυτού του ανθρώπου. 
 Ταλέντο το οποίο δυστυχώς δεν κατάφερε να εκµεταλλευτεί στο έπακρο, λόγω 
των πάρα πολλών καταχρήσεων που έκανε. Δυστυχώς ο Κυριάκος έπινε πάρα πολύ 
και είχε φτάσει στο σηµείο να είναι αλκοολικός σε πάρα πολύ µικρή ηλικία. Τα 
τελευταία τρία µε τέσσερα χρόνια αντιµετώπιζε διάφορα προβλήµατα µε την υγεία 
του. Έλεγε συνέχεια ότι κατάφερε να κόψει το ποτό, αλλά δυστυχώς - όπως λένε και 
οι συγχωριανοί του - δεν ήταν έτσι. Ο ίδιος του τουλάχιστον δεν ήθελε να το κόψει 
και το έλεγε. 
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 Από αυτό και µόνο, µπορεί να δει κάποιος, ότι δεν µετράει µόνο το ταλέντο σε 
έναν οργανοπαίχτη. Ο Κυριάκος ήταν για πάρα πολλούς µουσικούς - και ειδικά της 
Μακεδονίας όπου έζησε - το µεγαλύτερο µουσικό ταλέντο που πέρασε από αυτόν τον 
τόπο. Πολλοί τολµούν µάλιστα να µιλήσουν και σε πανελλήνιο επίπεδο. “Ντοµάτας” 
δεν ξαναγεννιέται λένε όλοι οι µουσικοί της Γουµένισσας. Όµως όλη η νέα γενιά της 
Γουµένισσας που ασχολείται µε τη µουσική, προσπαθεί να αποφύγει το παράδειγµά 
του. Κι εδώ πρέπει να τονιστεί ότι δυστυχώς όλοι οι µουσικοί κάποια στιγµή της 
ζωής τους περνάνε από τέτοιου είδους πειρασµούς όπως το αλκοόλ. Το σηµαντικό 
είναι να καταλάβει ο µουσικός - και ειδικότερα ο παραδοσιακός, που είναι και 
περισσότερο επιρρεπής - ότι δεν γίνεται κάποιος καλύτερος οργανοπαίχτης µε το να 
πίνει ή µε το κάνει διάφορες άλλες καταχρήσεις κάθε είδους.
 Ο Κυριάκος άφησε το γιό του Γιώργο, ο οποίος παίζει πολύ καλά το όργανο, 
αλλά ακόµη και αυτός αναγνωρίζει την αξία του πατέρα του και πιστεύει ότι δεν 
πρόκειται να τον φτάσει ποτέ, όπως και κανένας άλλος δεν πρόκειται να τον φτάσει 
ποτέ.   
 Άλλος ένας πολύ σπουδαίος µουσικός από τη Γουµένισσα είναι ο Αντώνης 
Ζώρας. Είναι γνωστός στην περιοχή, αλλά και σχεδόν σε όλη την Ελλάδα κι αυτός µε 
το παρατσούκλι “Ρίγκο”. Κανείς στο χωριό δεν ήξερε το λόγο για τον οποίο του 
δώσανε αυτό το παρατσούκλι. Πάρα πολύ καλός οργανοπαίχτης µε πολύ γλυκιά και 
µαλακή “φύσα” και µε πλούσια καλλιτεχνική παρουσία. Παλαιότερα έπαιζε σε 
γνωστό µαγαζί µε δηµοτικά στην Πρωτεύουσα. Ενώ ο “Ντοµάτας” έπαιζε µε  λα 
κλαρίνο - όπως πλέον και το µεγαλύτερο ποσοστό των κλαρινοπαιχτών στη 
Γουµένισσα - ο Αντ. Ζώρας προτίµησε το σολ κλαρίνο και µόνο τα τελευταία λίγα 
χρόνια παίζει κι αυτός µε λα κλαρίνο. 
 Δυστυχώς κι αυτός δεν κατάφερε να γευτεί τη δόξα σαν οργανοπαίχτης, λόγω 
καταχρήσεων. Ακολούθησε τον ίδιο δρόµο σαν τον “Ντοµάτα” και δυστυχώς τον 
τελευταίο καιρό αντιµετωπίζει προβλήµατα µε την υγεία του. 
 Αν κοιτάξει κάποιος αυτές τις περιπτώσεις, µοιάζει σαν µια κατάρα που 
χτυπάει τους πάρα πολύ καλούς µουσικούς της Γουµένισσας. Οι καλοί 
κλαρινοπαίχτες της Γουµένισσας, κατά τη συντριπτική πλειοψηφία τους πίνουν πάρα 
πολύ.
 Ο Αντ. Ζώρας έχει ένα γιό, το Δηµήτρη που ασχολείται µε το όργανο και είναι 
πάρα πολύ καλός παίχτης, αλλά ζει και εργάζεται πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, 
µακριά από τη Γουµένισσα. 
 Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί και ο Θανάσης Σέρκος, πολύ γνωστός 
κλαρινοπαίχτης κι αυτός. Έγινε γνωστός κυρίως µε τη µπάντα που είχε µε τα χάλκινα 
πνευστά, αλλά κι αυτός είναι πάρα πολύ καλός και σε άλλα είδη της δηµοτικής 
µουσικής. 
 Έχει πλούσια καλλιτεχνική δραστηριότητα και αυτός και έγινε κυρίως γνωστός 
από τη συνεργασία του µε τη γνωστή τραγουδίστρια Ελ. Αρβανιτάκη.
 Επίσης µιλώντας για τους µουσικούς της Γουµένισσας, πρέπει κάποιος να 
αναφέρει και άλλα ονόµατα γνωστά κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, όπως η οικογένεια 
των Διγκαίων και ο Αντώνης Ζώρας - πρόκειται για άλλον κλαρινοπαίχτη µε το ίδιο 
όνοµα, αλλά µε το παρατσούκλι “Τσολιάς”.              
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

Άποψη του χωριού από ψηλά
(www.goumenissa.info)

Τα “χάλκινα της Γουµένισσας”
(www.xalkina-goumenissas.gr)
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Ο Α. Ζώρας
(www.xalkina-goumenissas.gr)

Ο Κυριάκος “Ντοµάτας” σε ένα από
τα τελευταία του πανηγύρια

(www.http://www.facebook.com/pages/
NTOMATAS-KYRIAKOSATHANATOS/114194528622871)
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Ο Κυριάκος “Ντοµάτας” Γευγελής
(www.facebook.com, από τις φωτογραφίες του Λουκά Μεταξά)
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ΝΑΟΥΣΑ: ΟΙ ΖΟΥΡΝΑΔΕΣ, ΟΙ ΜΠΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΑΡΙΝΟ

 Στους πρόποδες του ανατολικού Βερµίου είναι χτισµένη η Νάουσα, σε 
υψόµετρο περίπου 300 µέτρων, δεσπόζοντας στον κάµπο της Ηµαθίας10. Το Βέρµιο, 
αποτελεί το φυσικό όριο µεταξύ του κάµπου της Ηµαθίας µε τη Θεσσαλονίκη από τα 
ανατολικά και των υψιπέδων της Κοζάνης από τα δυτικά. Έτσι υπάρχουν ελάχιστες 
διαβάσεις στην περιοχή, οι οποίες είναι υποχρεωτικές και πάνω στις οποίες µάλιστα 
είναι χτισµένες οι σπουδαιότερες πόλεις της περιοχής. Πρόκειται για τη Βέροια (που 
είναι και πρωτεύουσα του νοµού Ηµαθίας) στο νότο, την Έδεσσα στο βορά, 
πρωτεύουσα του νοµού Πέλλας και στη µέση βρίσκεται η Νάουσα. 
 Αυτή η περιοχή είναι κατά τον Ηρόδοτο και ο τόπος όπου βρισκόταν οι 
περίφηµοι “Κήποι του Μίδα”. Κατοικήθηκε από τα αρχαιότατα χρόνια από τους 
Βρίγες, ένα φύλο που µετανάστευσε από την Ασία στην Ευρώπη, πριν ακόµη και από 
τον Τρωικό πόλεµο. 
 Ο Θουκυδίδης µας λέει πως καταδιώχθηκαν στη συνέχεια οι Βρίγες ή Φρύγες 
από τον Κάρανο, τον ιδρυτή του Μακεδονικού κράτους. Στη συνέχεια άλλες 
µακεδονικές φυλές ήρθαν και αναµείχθηκαν µε τις Βριγικές και τις Πελασγικές 
φυλές που είχαν αποµείνει και αποτέλεσαν µε αυτόν τον τρόπο τον πληθυσµό των 
ιστορικών χρόνων της περιοχής. 
 Η περιοχή αυτή σύµφωνα µε ιστορικά στοιχεία ήταν η θέση µιας πολύ 
σηµαντικής πόλης κατά της αρχαιότητα, η οποία βρισκόταν ανάµεσα στη διαδροµή 
της Βέροιας µε την Έδεσσα. Αυτή η πόλη κατά πάσα πιθανότητα ονοµάζονταν Μίεζα 
και είχε πάρει το όνοµά της από µια κόρη του µυθικού βασιλιά της περιοχής Βέρη.
 Σε αντίθεση µε τις γειτονικές πόλεις Βέροια και Έδεσσα, παρατηρείται ένα 
χρονικό κενό στην κατοίκιση του χώρου µε οργανωµένη µορφή οικισµού. Η τοπική 
παράδοση και κάποιες άλλες έµµεσες ιστορικές µαρτυρίες, θέλουν τον 
ανασυνοικισµό της σηµερινής Νάουσας λίγο πριν την άλωση της 
Κωνσταντινούπολης, και λίγο µετά την κατάληψη της Βέροιας από τους Τούρκους. 
Χρονολογικά αυτό συνέβη ανάµεσα στο 1835 και το 1453. Αυτός ο ανασυνοικισµός 
έγινε στα πλαίσια µιας επιχείρησης επανεγκατάστασης των κατοίκων, που 
φοβισµένοι από τις παλιότερες, αλλά και τις σύγχρονές τους επιδροµές είχαν βρει 
καταφύγιο σε δάση, αλλά και σε απρόσιτα ορεινά σηµεία στο Βέρµιο, στα οποία 
αναγκάστηκαν να µείνουν για πολύ καιρό και µάλιστα µε δύσκολες συνθήκες 
διαβίωσης. 
 Ο χώρος ανήκε στο βακούφι, που ίδρυσε ο Οθωµανός στρατηγός Γαζή 
Εβρενός, κατακτητής της Μακεδονίας. Ο αµιγής ελληνικός πληθυσµός που 
εγκαταστάθηκε απολάµβανε από την αρχή ορισµένα σηµαντικά προνόµια, χάρη στην 
παρέµβαση της Βαλιντέ Χανούµ Σουλτάνας.
 Χάρη σε αυτά τα προνόµια έχουµε τη γρήγορη συγκέντρωση πληθυσµού στην 
περιοχή και την ανάπτυξη της χειροτεχνίας. Δηµιουργήθηκαν δε παράλληλα και οι 
προϋποθέσεις για την άνθιση µιας πρότυπης και αµιγώς ελληνικής κοινότητας µε 
αυτοδιοίκηση και δική της φρουρά. 

19

10 Οι παρακάτω ιστορικές πληροφορίες περιλαµβάνονται στον ιστότοπο:
http://www.naoussa.gr

http://www.naoussa.gr
http://www.naoussa.gr


 Στις αρχές του 18ου αιώνα η Νάουσα είχε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο 
ανάπτυξης. Ήταν γνωστή κυρίως για το εξαιρετικό κρασί της - όπως και η 
Γουµένισσα που προαναφέρθηκε - και αναπτύσσει παράλληλα µε τις εµπορικές και 
τις παραγωγικές δραστηριότητες και άλλες εκπαιδευτικές και µορφωτικές. Ο 
πληθυσµός της πόλης είχε σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση µε τον προηγούµενο αιώνα.
 Αυτή η ανάπτυξη δυστυχώς ανακόπτεται κάπως το 1804 µε την υποταγή της 
πόλης στον Αλή Πασά των Ιωαννίνων που την κράτησε υπό τη διοίκησή του έως 
1812. Πολλά δε ορεινά χωριά γύρω από τη Νάουσα, έµειναν υπό την κυριαρχία του 
Αλή Πασά και µετά το 1812. 
 Το Φλεβάρη του 1822 η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο µιας 
εξέγερσης, που έγινε στα πλαίσια της ελληνικής επανάστασης του 1821 και που ήδη 
είχε ξεσπάσει σε άλλες περιοχές της τότε αυτοκρατορίας των Οθωµανών. 
 Μετά από µια σειρά πολεµικών επιχειρήσεων, που έλαβαν χώρα υπό την 
καθοδήγηση Ναουσαίων οπλαρχηγών και που είχαν ως στόχο τη δηµιουργία 
ελεύθερου επαναστατικού καθεστώτος στην περιοχή, η Νάουσα πολιορκείται από τα 
στρατεύµατα του διοικητή της Θεσσαλονίκης Εµπού Λουµπούτ. Η Νάουσα τελικά 
υπέκυψε στην πολιορκία στις 22 Απριλίου του 1822. 
 Πολλές λεηλασίες και σφαγές ακολούθησαν την πτώση αυτή. Οι σκηνές 
αυτοθυσίας και ηρωισµού από πλευράς των Ναουσαίων ήταν απερίγραπτες. Η πόλη 
καταστράφηκε και τα προνόµια που είχε της αφαιρέθηκαν. Χαρακτηριστικό είναι 
επίσης και το δηµοτικό τραγούδι “ο χαλασµός της Νάουσας”, που µας µιλάει γι’ 
αυτήν ακριβώς την καταστροφή. 
 Αυτή η επανάσταση όµως συντέλεσε στην απώλεια χρόνου και δυνάµεων για 
τους Τούρκους, µε αποτέλεσµα να έχουν όφελος οι Έλληνες αγωνιστές στη νότια 
Ελλάδα. Η Νάουσα γι‘ αυτό το λόγο είναι η µόνη πόλη της χώρας που φέρει τον 
τίτλο “Ηρωική”, σύµφωνα µε Βασιλικό Διάταγµα από το 1955.
 Μαζί µε το ολοκαύτωµα της πόλης έχουµε και το τέλος µιας εποχής 
σηµαντικής για την ιστορία της πόλης. Συνάµα όµως αρχίζει και µια νέα περίοδος, µε 
την επανεγκατάσταση των κατοίκων που σώθηκαν από το ολοκαύτωµα και µε την 
εγκατάσταση άλλων εβδοµήντα τούρκικων οικογενειών. Αυτή η νέα περίοδος 
οδήγησε τελικά και στο σχηµατισµό της σηµερινής της φυσιογνωµίας. 
 Καθοριστικός για την µετέπειτα εξέλιξη της πόλης στον οικονοµικό κυρίως 
τοµέα, αλλά και στους υπόλοιπους τοµείς υπήρξε ο 19ος αιώνας. Η πόλη ήταν 
σηµαντικό κέντρο του Μακεδονικού αγώνα, στις αρχές του 20ού αιώνα. Από την 
Οθωµανική κυριαρχία απελευθερώνεται κατά τους Βαλκανικούς πολέµους και πιο 
συγκεκριµένα στις 17 Οκτωβρίου του 1912. Με τη συνθήκη της Λωζάνης δε, δέχεται 
ένα σηµαντικό αριθµό οικογενειών προσφύγων, Μικρασιατικής και Ποντιακής 
καταγωγής. Αυτές οι τελευταίες πληθυσµιακές προσθήκες έπαιξαν σηµαντικό ρόλο 
στην παραπέρα πορεία της Νάουσας. 
 Σηµειώνεται επίσης και µια άλλη καταστροφή της πόλης κατά τη θλιβερή 
περίοδο του εµφυλίου πολέµου, όπου ένα µεγάλο τµήµα της Νάουσας καταστρέφεται 
ολοσχερώς τον Ιανουάριο του 1949.
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 Προπολεµικά στη Νάουσα11 υπήρχαν αρκετές κοµπανίες µε βιολί, κλαρίνο, 
ακορντεόν, ούτι και νταϊρέ. Συναντούσε βέβαια κανείς και κοµπανίες µε χάλκινα 
πνευστά, παρόµοιες µε αυτές της Γουµένισσας. Πολύ γνωστός µουσικός, αλλά και 
ιεροψάλτης στην περιοχή εκείνη τότε ήταν Κων. Βαφείδης, ο οποίος µάλιστα 
συµµετείχε και στις ραδιοφωνικές εκποµπές του Σ. Καρρά, µε πλούσιο ρεπερτόριο 
από τοπικά δηµοτικά τραγούδια.
 Άλλη επίσης σηµαντική οικογένεια µουσικών της περιοχής προπολεµικά ήταν 
αυτή των “Ατσήδων”. Ξεκινάει από το Θανάση Ατσή, που εγκαταστάθηκε στην πόλη 
στα µέσα του 19ου αιώνα µαζί µε τον αδελφό του σε ηλικία 21 περίπου χρονών. Στη 
Νάουσα ήρθαν σαν κυνηγηµένοι, γιατί στο χωριό που µέναν κατηγορήθηκαν ως 
υπαίτιοι για την εξαφάνιση ενός Τούρκου και αφού οι Τούρκοι σκοτώσαν τον πατέρα 
τους, ύστερα κυνηγούσαν και αυτούς. 
 Ο Θανάσης Ατσής έπαιζε βιολί και ο αδελφός του ούτι. Πολλές φορές µετά τη 
δουλειά, τους πλησίαζαν παρέες Ναουσαίων και τους ζητούσαν να παίξουν µουσική 
για να διασκεδάσουν. Ο Θανάσης απέκτησε δύο παιδιά. Το Δηµήτρη Ατσή και το 
Γιώργη Ατσή. 
 Ο Γιώργης έπαιζε την καλύτερη κορνέτα στη Νάουσα, αλλά πέθανε πολύ νέος. 
Ο Δηµήτρης Ατσής, γεννήθηκε το 1864 και ξεκίνησε να παίζει κλαρίνο στα 18 
περίπου χρόνια. Ο πατέρας του του έδειξε το πως να παίζει κλαρίνο και µάλιστα 
επειδή τότε στην πόλη δεν υπήρχαν όργανα, του το είχε πάρει από τη Θεσσαλονίκη.
 Τα παιδιά που απέκτησε ο Δηµήτρης Ατσής, προσπάθησε να τα κάνει όλα 
µουσικούς κι έκανε µε αυτά µια κοµπανία. Ο κόσµος εκείνη την εποχή ήθελε 
ορχήστρες για γάµους και γλέντια και γι’ αυτό µια κοµπανία ήταν απαραίτητη και 
φυσικά ήταν καλύτερα αν τα µέλη της ήταν µια οικογένεια.
 Όταν ο Δηµήτρης Ατσής σταµάτησε να παίζει µουσική, συνέχισαν να παίζουν 
τα παιδιά του, αλλά κλαρίνο που το χρειαζόταν στους γάµους δεν είχαν. Ο ένας 
έπαιζε κορνέτα και ο άλλος τροµπόνι. Ωστόσο ο πατέρας τους είχε φροντίσει και είχε 
φέρει έναν άλλο οργανοπαίχτη, τον Τσιαύκα το Γκόγκα κι έτσι συνεργάστηκαν τα 
αδέλφια µαζί του.
 Τη δεκαετία 1920 - 1930 ο Δηµήτρης Ατσής και τα παιδιά του είχαν την 
καλύτερη κοµπανία και τα καλύτερα όργανα σε όλη την περιοχή. Αναφορές γενικά 
για τις κοµπανίες και για τα όργανα της περιοχής και πιο συγκεκριµένα για το 
κλαρίνο δεν υπάρχουν. Μια πιθανή εξήγηση γι’ αυτό είναι το ότι οι µουσικοί της 
περιοχής εκείνης της περιόδου δεν ήταν αποκλειστικά επαγγελµατίες µουσικοί. 
Παίζαν µουσική για το µεράκι τους και το είχαν σαν δεύτερη δουλειά. Μια άλλη 
εξήγηση είναι το ότι οι µουσικοί εκείνης της περιοχής και γενικά οι κοµπανίες 
κινούνταν αποκλειστικά στα όρια της ευρύτερης περιοχής της Νάουσας. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσµα το ότι ενώ ήταν άριστοι οργανοπαίχτες, δεν κατάφεραν να γίνουν 
ευρύτερα γνωστοί. 
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11 Οι παρακάτω πληροφορίες είναι ένας συνδυασµός πληροφοριών, από τα στοιχεία που βρίσκονται στους ιστότοπους:
http://zaliosparadosi.blogspot.com/2008/10/blog-post_05.html
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Blog&file=page&op=viewPost&pid=28841

http://zaliosparadosi.blogspot.com/2008/10/blog-post_05.html
http://zaliosparadosi.blogspot.com/2008/10/blog-post_05.html
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Blog&file=page&op=viewPost&pid=28841
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Blog&file=page&op=viewPost&pid=28841


 Μετά τον πόλεµο όµως του 1940, αυτή η παράδοση διακόπηκε, και αυτό 
κυρίως λόγω του ότι δε βγήκαν νέοι µουσικοί στην περιοχή, οι οποίοι θα τη 
συνέχιζαν. 
 Έτσι λοιπόν από τη δεκαετία του 1960 και µετά, ανέλαβαν στα χέρια τους την 
τοπική µουσική παράδοση οι ζουρνατζήδες, οι οποίοι ήταν οι ROM κάτοικοι της 
περιοχής. Πολύ γνωστές είναι οι δύο οικογένειες µουσικών από τη Νάουσα, η 
οικογένεια Παζαρέντζη και η οικογένεια Ψαθά, οι οποίες βγάλανε πάρα πολύ καλούς 
µουσικούς στο ζουρνά. 
 Όπως καταλαβαίνει κάποιος δηλαδή, στη Νάουσα πριν από το κλαρίνο 
κυριαρχούσε κι εκεί ο ζουρνάς. Μάλιστα σε αντίθεση µε τη Γουµένισσα, θα 
µπορούσε να πει κάποιος ότι ο ζουρνάς έχει περίοπτη θέση ακόµη και σήµερα στη 
Νάουσα. 
 Θα µπορούσε να θεωρήσει κανείς ότι ένα σηµαντικό µειονέκτηµα του ζουρνά 
(όπως και των χάλκινων πνευστών) είναι ότι δε συνοδεύει ποτέ τραγούδι, λόγω του 
δυνατού και οξύ ήχου που βγάζει. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να ξεχαστούν σιγά σιγά 
και σε αυτή την περιοχή τα λόγια των τραγουδιών, παρότι δε συντρέχανε άλλοι λόγοι 
σαν αυτούς που αναφέραµε παραπάνω για τις δίγλωσσες περιοχές. 
 Χαρακτηριστικό έθιµο της πόλης, που λαµβάνει χώρα τις Απόκριες, είναι οι 
“Μπούλες”12. Δύσκολα µπορεί κάποιος να βρει τις ρίζες αυτού του έθιµου, όπως 
συµβαίνει άλλωστε και µε τα περισσότερα ελληνικά έθιµα. Τα στοιχεία όµως του 
εθίµου, µας οδηγούνε σε παλαιούς χρόνους. Πρόκειται για “χορευτικό δρώµενο” και 
χωρίς το χορό, η τέλεση του εθίµου είναι αδύνατη. Τα κυριότερα στοιχεία του εθίµου 
είναι:
- Η συγκρότηση του µπουλουκιού
- Το φύλο των τελεστών είναι µονάχα νέοι άνδρες
- Τη γυναικεία µορφή του εθίµου (νύφη - µπούλα) την υποδύεται πάλι άνδρας
- Η ένδυση, η µεταµφίεση και η συµπεριφορά των τελεστών διέπονται από 
πατροπαράδοτους κανόνες

- Τα µουσικά όργανα του εθίµου, οι χοροί και το δροµολόγιο που ακολουθείται είναι 
προκαθορισµένα από το τελετουργικό και παραµένουν αναλλοίωτα στο πέρασµα 
των χρόνων

 Το έθιµο έχει ρίζες πιθανότατα στην αρχαιότητα και µάλλον έχει σχέση µε 
τελετές φυλετικής µύησης. Σήµερα µπορεί κάποιος να παρατηρήσει ότι στη 
µακραίωνη ιστορία του, το έθιµο αυτό ενσωµατώνει και µεταπλάθει στα επιµέρους 
στοιχεία του την τοπική παράδοση, τους µύθους, τους θρύλους, τα τραγούδια και 
τους ηρωικούς αγώνες του τόπου της Νάουσας. 
 Οι τελεστές του εθίµου ήταν και είναι πάντα νέοι άνδρες, από έξι έως δώδεκα 
τα παλαιότερα χρόνια. Σήµερα µπορεί να συµµετέχουν και περισσότεροι. Από πολύ 
παλιά έχουµε και τη συµµετοχή µικρών αγοριών στο µπουλούκι. 
 Τα ρούχα της “Μπούλας” είναι και ήταν πολύ ακριβά. Όσον αφορά τα ασήµια, 
αλυσίδες και τοκάδες για κάτω από τη µέση, τα παίρνανε από τους Ναουσαίους. Τα 
υπόλοιπα, τα ψιλά ασηµικά που βάζαν πάνω από τη µέση και την πλάτη, τα παίρνανε 
από τα χωριά του Ρουµλουκιού.
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12 Πληροφορίες από τον ιστότοπο:
http://el.wikipedia.org/wiki/Μπούλες

http://el.wikipedia.org/wiki/
http://el.wikipedia.org/wiki/


 Το πρώτο ντύσιµο των τελεστών ξεκινούσε το Σαββάτο πριν από την Κυριακή 
της Απόκρεω κι αυτό γιατί όλα τα ασήµια ράβονταν ένα ένα επάνω στα ρούχα της 
Μπούλας. Σήµερα όµως επειδή τα ασήµια είναι ήδη ραµµένα επάνω στο γιλέκο το 
ντύσιµο ξεκινάει νωρίς το πρωί την Κυριακή της Απόκρεω. Τελευταία φοριέται η 
προσωπίδα. 
 Τα όργανα που χρησιµοποιούνται στο έθιµο είναι µόνο οι ζουρνάδες. Στα τέλη 
του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού οι οργανοπαίχτες ήταν όλοι ξένοι. Ερχόταν 
από τη Βέροια και τα περίχωρά της και µετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας 
έφυγαν όλοι µε την ανταλλαγή των πληθυσµών. Το µπουλούκι αναλάµβανε την 
πληρωµή των οργανοπαιχτών, καθώς και τα έξοδα για τη διατροφή και τη διαµονή 
τους στην πόλη της Νάουσας.
 Ο µόνος Ναουσαίος που έπαιζε ζουρνά στις Μπούλες προπολεµικά ήταν ο 
Δηµήτρης Βογιατζής. Γεννήθηκε εκεί το 1870 και στους πιο πολλούς κάτοικους της 
περιοχής ήταν γνωστός µε το όνοµα “Μήτρος Χαϊβάνος”. Είχε κι αυτός κύριο 
επάγγελµα σαν θερµαστής σε ένα εργοστάσιο. Ζουρνά άρχισε να παίζει από την 
ηλικία των 20 περίπου χρόνων. Το όργανο το αγόρασε από κάποιον Τούρκο και 
µάλλον έµαθε από τον ίδιο να παίζει.
 Από τα πέντε παιδιά που έκανε ο Δηµ. Βογιατζής, κανένα δεν ασχολήθηκε µε 
τη µουσική. Μόνο ο ένας γιος του προσπάθησε κάποια στιγµή να µάθει ζουρνά, αλλά 
επειδή δεν τα κατάφερε καλά, τα παράτησε.  Συνόδευε ωστόσο τον πατέρα το µε το 
νταούλι κάποιες φορές.
 Όταν άρχιζε η περίοδος του Τριωδίου οι πλούσιοι µεµονωµένα, καθώς και τα 
σωµατεία της πόλης, καλούσαν το Βογιατζή να παίξει στα γλέντια που έκαναν. Για 
αµοιβή έπαιρνε ότι του δώριζε ο κόσµος που γλεντούσε. Μετά όταν έφτανε η 
Κυριακή της Απόκρεω, έβγαζε τις Μπούλες, όπως επίσης και τη Δευτέρα. Στη 
συνέχεια µεσοβδόµαδα δεν έπαιζε καθόλου, µέχρι τη δεύτερη Κυριακή της Τυρινής, 
που ξαναέβγαζε πάλι τις Μπούλες. Στη συνέχεια έπαιζε την Καθαρή Δευτέρα και 
µετά έβαζε το ζουρνά σε ένα µπαουλάκι από λαµαρίνα και τον ξαναέβγαζε την 
επόµενη χρονιά πάλι στο Τριώδιο όπως λέει ο γιος του Νίκος.
 Η Δηµήτρης Βογιατζής δε συνεργαζόταν και δεν έπαιζε µε άλλους 
“ζουρνατζήδες” και από όσα είναι γνωστά κατά πάσα πιθανότητα δεν έπαιζε και σε 
γάµους. Έφυγε µετανάστης στην Αµερική το 1911 - 1912 και έµεινε εκεί για δέκα 
χρόνια. Όταν ξαναγύρισε στη Νάουσα το 1922, συνέχισε να παίζει ζουρνά για τις 
Μπούλες. 
 Ήταν τόσο µεγάλη η αγάπη του Δηµ. Βογιατζή για τις Μπούλες, που πολλοί 
παλιοί Ναουσαίοι τον θυµούνται το 1940 να βγάζει τις Μπούλες πάνω σε ένα 
γαϊδουράκι έχοντας ήδη πάθει εγκεφαλικό. Απόρροια αυτού του εγκεφαλικού ήταν το 
ότι δεν µπορούσε να µιλήσει καθαρά και είχε και πρόβληµα στην κίνηση. Πέθανε 
δύο χρόνια µετά, το 1942.       
 Ο πιο γνωστός σήµερα εκπρόσωπος της οικογένειας Ψαθά είναι ο Βαγγέλης 
Ψαθάς13. Σήµερα θεωρείται από τους λίγους γνώστες της µουσικής παράδοσης της 
περιοχής, την οποία υπηρέτησε και συνεχίζει να υπηρετεί για πάρα πολλά χρόνια.
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13 Οι πληροφορίες για το Βαγγέλη Ψαθά είναι ένας συνδυασµός πληροφοριών από προσωπικές εµπειρίες µε τον ίδιο 
και από πληροφορίες που βρίσκονται στον ιστότοπο:
http://www.makthes.gr/news/reportage/18420

http://www.makthes.gr/news/reportage/18420
http://www.makthes.gr/news/reportage/18420


 Γεννήθηκε το 1936 στη Νάουσα και είναι γνήσιος εκφραστής της 
Μακεδονικής ζυγιάς και ειδικότερα της δυτικής Μακεδονίας, καθώς συντέλεσε στη 
διατήρηση, τη διαµόρφωση και την εξέλιξη του µουσικού ιδιώµατος της Νάουσας. 
Σήµερα θεωρείται γενάρχης µιας µουσικής οικογένειας και χαίρει µεγάλης εκτίµησης 
τόσο στην κοινωνία της πόλης της Νάουσας, όσο και στους γνώστες της ελληνικής 
µουσικής παράδοσης.  
 Στην ηλικία των έξι, έφτιαξε µόνος του την πρώτη του αυτοσχέδια φλογέρα 
και ήταν ακόµη παιδί όταν σαγήνευε µε τις µελωδίες του τον κόσµο στα 
Μακεδονίτικα γλέντια ολόκληρου του νοµού Ηµαθίας. 
 Τα τελευταία χρόνια, το τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, τον αναγόρευσε σε επίτιµο διδάκτορα, αναγνωρίζοντας 
τη σηµαντική προσφορά αυτού του ανθρώπου στη µουσική παράδοση της Νάουσας, 
αλλά και ολόκληρης της Μακεδονίας. 
 Ο ίδιος του διηγείται την ιστορία του, λέγοντας πως όταν ήταν µικρός, δεν 
έχανε γλέντι που να γινόταν στην περιοχή. Καθόταν και άκουγε µε προσοχή τους 
µουσικούς για να µάθει όλα τα τραγούδια και µετά τα έπαιζε ασταµάτητα. Επίσης 
λέει ότι ήταν - και εξακολουθεί να είναι - ερωτευµένος µε το όργανο, σε σηµείο που 
µια φορά όταν ήταν µικρός σκίστηκαν τα χείλη του από το πολύ παίξιµο. 
 Τα γλέντια τότε - όπως λέει ο ίδιος - ήταν πολύ πιο ωραία. Ο κόσµος χόρευε 
και τραγουδούσε όλη µέρα και όλη νύχτα. Οι µουσικοί ξεκινούσαν στις τρεις το 
µεσηµέρι να παίζουν για ένα γλέντι και τελείωναν την άλλη µέρα το πρωί. Με 
παράπονο διαπιστώνει ο Βαγγέλης Ψαθάς ότι σήµερα δεν υπάρχει η συµµετοχή του 
κόσµου όπως παλιά. “Θα βγει το χορευτικό για µια ώρα και αυτό είναι” όπως µας 
λέει. 
 Αξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι ο Βαγγέλης Ψαθάς είναι και από τους 
καλύτερους κατασκευαστές ζουρνάδων. Ο ίδιος του ευχαριστιέται περισσότερο το 
παίξιµο στα δικά του όργανα, γιατί πολύ απλά τα κατασκευάζει να βγάζουν τους 
ήχους που αυτός θέλει. Τα φτιάχνει µε πολύ µεράκι και ασχολείται για την 
κατασκευή τους περίπου ένα µήνα, όπως λέει. Ο ίδιος του πιστεύει ότι µε τους 
ζουρνάδες του εµπορίου δεν µπορεί να έχει την ίδια απόδοση. Όπως χαρακτηριστικά 
λέει, “όταν παίζεις ένα καλό όργανο, νιώθεις να σε γαργαλάει στα δάχτυλα και να σε 
τραβάει µε έναν περίεργο τρόπο κι αυτό το νιώθω µόνο µε τα δικά µου όργανα”. 
 Ο Βαγγέλης Ψαθάς νιώθει υπερήφανος που κατάφερε να µεταλαµπαδεύσει στα 
παιδιά του το ίδιο πάθος για τη µουσική και για το δηµοτικό τραγούδι.
 Τον πρώτο καιρό τον συνόδευε στο νταούλι ο αδελφός του, ο Μήτσος, που 
ήταν επίσης εξαιρετικός µουσικός. Τώρα τον συνοδεύουν τα παιδιά του, επίσης 
εξαιρετικοί µουσικοί και πολλές φορές και ο εγγονός του Βαγγέλης, που είναι επίσης 
εξαιρετικός οργανοπαίχτης τόσο στο ζουρνά, όσο και στο κλαρίνο. 
 Άλλος ένας πάρα πολύ γνωστός οργανοπαίχτης της Νάουσας είναι ο Σταύρος 
Παζαρέντζης, ο οποίος µάλιστα είναι ήδη γνωστός και εκτός ελληνικών συνόρων. 
 Ο παππούς του έπαιζε ζουρνά, όπως επίσης και ο πατέρας του Τρύφωνας, 
έπαιζε ζουρνά. Ο Τρύφωνας - επίσης πολύ καλός οργανοπαίχτης µε πλούσια 
καλλιτεχνική δραστηριότητα - βοήθησε το γιο του Σταύρο στα πρώτα του βήµατα µε 
το κλαρίνο σε ηλικία οκτώ ετών. Ο Σταύρος µεγάλωσε ακούγοντας παραδοσιακή 
µουσική από τον παππού του και από τον πατέρα του. 
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 Συγχρόνως όπως λέει ο ίδιος θαύµαζε και άλλους µεγάλους οργανοπαίχτες 
όπως το Γιάννη Βασιλόπουλο και το Βασίλη Σούκα. Ιδιαίτερα θαύµαζε και θαυµάζει 
µέχρι και σήµερα το Βασίλη Σαλέα, που σύµφωνα µε τον ίδιο είναι ο καλύτερος και 
ο πιο ολοκληρωµένος κλαρινίστας που έχει γεννηθεί ποτέ στην Ελλάδα. 
 Άρχισε να πηγαίνει σε δουλειές σε ηλικία δέκα ετών µε χορευτικά 
συγκροτήµατα στο εξωτερικό. Από τότε και µετά ακολούθησε µια σηµαντική 
καριέρα µε πολλές συνεργασίες µε µεγάλα ονόµατα. Θεωρείται από πολλούς ως ένα 
από τα καλύτερα όργανα όχι µόνο της Νάουσας, αλλά και όλης της Ελλάδας αυτή τη 
στιγµή14. 
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14 Πληροφορίες που αναγράφονται στην προσωπική σελίδα του Σταύρου Παζαρέντζη στον ιστότοπο:
www.facebook.com

http://www.facebook.com
http://www.facebook.com


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

Άποψη της πόλης της Νάουσας
(www.naoussa.gr)

Μπούλα Νάουσας
(http://el.wikipedia.org/wiki/Μπούλες)
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Βαγγέλης Ψαθάς: Φοβερός ζουρνατζής και γνώστης της παράδοσης της περιοχής
(http://www.digital-camera.gr/index.php?option=photos&action=view&photo_id=35860)
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Βαγγέλης Ψαθάς  (ο εγγονός): Άξιος συνεχιστής
της παράδοσης της οικογένειας

(www.facebook.com, από το προφίλ του Βαγγέλη Ψαθά)

Ο παππούς µε τον εγγονό
Βγάζοντας τις µπούλες 
Στη Νάουσα
(www.facebook.com, από το
Προφίλ του Βαγγέλη Ψαθά)
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Σταύρος Παζαρέντζης
(www.facebook.com, από το προφίλ του Σταύρου Παζαρέντζη)
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

- Συνέντευξη µε Κυριάκο Γευγελή (“Ντοµάτα”) το καλοκαίρι του 2008
- Συνέντευξη µε Βασίλη Κοκκινόπουλο (κλαρινίστα από τη Γουµένισσα) το Νοέµβρη του 2010
- Συνέντευξη µε Δηµήτρη Ζώρα (κλαρινίστα από τη Γουµένισσα) την Άνοιξη του 2007

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Έξαρχος Γιώργης, ¨Αυτοί είναι οι Τσιγγάνοι”, Αθήνα 1996
- Κάβουρας Παύλος, “Η βιογραφία ενός λαϊκού οργανοπαίκτη: εθνογραφική επιτόπια έρευνα, 
ερµηνεία και µυθοπλασία”. Δηµοσίευση στο “Μουσικές της Θράκης. Μια διεπιστηµονική 
προσέγγιση: Έβρος”, σύλλογος “Οι φίλοι της Μουσικής” - Ερευνητικό πρόγραµµα “Θράκη”, 
341-450, Αθήνα 1999 

- Λώλης Κώστας, “Μοιρολόι και Σκάρος”, Κέντρο Μελέτης Ηπειρωτικής και Βαλκανικής 
Μουσικής Παράδοσης, Ιωάννινα 2003

-Μαζαράκη Δέσποινα, “Το λαϊκό κλαρίνο στην Ελλάδα”, Αθήνα 1984
- Παπαδάκης Γιώργος, “Λαϊκοί πραχτικοί οργανοπαίχτες”, Αθήνα 1983

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ

- CD “MOBA female vocal group”

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

- http://greeksurnames.blogspot.com/2009/09/blog_post_04.html
- http://politikokafeneio.com/tsiganoi/gnoriste-tsigganous.htm
- http://www.hellenica.de/Griechenland/Geo/GR/Goumenissa.html
- http://www.xalkina-goumenissas.gr
- http://lel.gr/include/ourfiles/research_xalkina.pdf
- http://zaliosparadosi.blogspot.com/2008/10/blog-post_05.html
- http://www.naoussa.gr
- http://www.makthes.gr/news/reportage/18420
- http://el.wikipedia.org/wiki/Μπούλες
- http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Blog&file=page&op=viewPost&pid=28841
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