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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

   Σν αληηθείκελν ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

κνπζηθά ζηνηρεία ηνπ ρσξηνύ Κεξακίδη Πειίνπ.Ο ιόγνο απηνύ ηνπ 

ελδηαθέξνληνο, ππήξμε ε ζπκκεηνρή κνπ ζηελ ερνγξάθεζε ελόο δίζθνπ κε 

Κεξακηδηώηηθα ηξαγνύδηα ην 1999, ε νπνία πξνθάιεζε ηνλ ελζνπζηαζκό γηα 

ηνλ πινύην απηήο ηεο πεξηνρήο ηνπ Πειίνπ, αθνύ είλαη γλσζηό όηη, νη 

πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ηνπ βνπλνύ ησλ Κεληαύξσλ δελ κεηαθέξνπλ πνιιή 

κνπζηθή παξάδνζε ζηηο κέξεο καο. 

   Δλδηαθέξνλ θαη όκνξθα ζπλαηζζήκαηα πξνθάιεζε θαη ε ζπκκεηνρή πνιιώλ 

ζε κεγάιε ειηθία αλζξώπσλ ζηελ ερνγξάθεζε απηώλ ησλ θνκκαηηώλ. Με ηε 

βνήζεηα ησλ εγγνλώλ ηεο θ. Αγιαΐαο Σξαγνπδάξα ( Γεκήηξεο, ηέθαλνο θαη  

Αγιαΐα Σξαγνπδάξα, κνπζηθνί θαη ηξαγνπδηζηέο ζηελ πεξηνρή ηνπ Βόινπ), 

αθνύζηεθε γηα πξώηε θνξά ε θσλή ηεο θ. Αγιαΐαο, κέζσ κηαο παιηάο 

θαζέηαο.  Σελ είραλ ερνγξαθήζεη πξηλ θύγεη απν ηε δσή επεηδή ήηαλ ε πην 

θαιιίθσλε ηνπ ρσξηνύ, από ηνπο πνιύ παιηνύο, ε νπνία ήμεξε θαιύηεξα από 

όινπο ηα ηξαγνύδηα ηεο πεξηνρήο ηεο. 

   Μεηά από πνιιά ρξόληα, ν πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο ηνπ Κεξακηδίνπ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Βόινπ, θέξαλε εηο πέξαο ηελ ερνγξάθεζε απηή, έηζη 

ώζηε λα κελ ραζεί ν πινύηνο απηνύ ηνπ ηόπνπ.  Γεληθώο όκσο, έρνπλ γίλεη 

πνιιέο πξνζπάζεηεο θαηαγξαθήο ηξαγνπδηώλ από δηάθνξνπο κνπζηθνύο θαη 

εξεπλεηέο, όπσο θαη από ηνλ Πνιηηηζηηθό ύιινγν Δ.Γ.Ρ.Α.Μ.Δ. Παλ. Αρεηιάο.  

Ο ύιινγνο απηόο, εξεύλεζε ζε κεγάιν βαζκό ηα ηξαγνύδηα θαη ηα έζηκα ηνπ 

Κεξακηδίνπ, αιιά, ιόγσ νηθνλνκηθώλ δπζθνιηώλ δελ θπθινθόξεζε ν δίζθνο 

πνπ ερνγξαθήζεθε.  

   Ζ επαθή κε ηνπο ρνξσδνύο, πνπ είλαη όινη Κεξακηδηώηηθεο θαηαγσγήο, 

ήηαλ πνιιή επράξηζηε.  Ο θαζέλαο ηνπο πξνζπαζνύζε λα βνεζήζεη ηνπο 

κνπζηθνύο όζν γηλόηαλ, ώζηε λα γίλεη δπλαηή ε εθηέιεζε ησλ ηξαγνπδηώλ, 

εθόζνλ απηά δελ ππήξραλ θάπνπ γξακκέλα ε ερνγξαθεκέλα. 

 Οη κέξεο ηεο δνπιεηάο απηήο ήηαλ πνιιέο. Έγηλαλ πνιιέο πξόβεο απ’ όινπο 

ηνπο ζπληειεζηέο θαη νη πξνζπάζεηεο ήηαλ αθόκα κεγαιύηεξεο όηαλ ήξζε ε 

ώξα ηεο ηειηθήο ερνγξάθεζεο ζην ζηνύληην.   

   Σνλ ηειεπηαίν θαηξό, κέζσ ηεο θπξίαο νθία Βιαρνπνύινπ, πνπ είλαη κέινο 

ηνπ πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ Κεξακηδίνπ θαη ρνξνδηδάζθαινο, έγηλε γλσζηό, 
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όηη ν ζύιινγνο Κεξακηδίνπ, εηνηκάδεη θη άιια ηξαγνύδηα γηα ερνγξάθεζε.  Σν 

πεξηερόκελό ηνπο είλαη: Απνθξηάηηθα παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα ηα νπνία δελ ζα 

ραζνύλ ζην ρξόλν θαη ζα πεξάζνπλ ζηηο επόκελεο γεληέο κε ηνλ θαιύηεξν 

δπλαηό ηξόπν.  

   ηελ αξρή ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο, παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξία θαη 

ε πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ Κεξακηδίνπ όπσο επίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζε 

ηζηνξηθά ζηνηρεία, ηα νπνία δείρλνπλ ηε δσή ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ  ζην 

παξειζόλ, αιιά θαη ζηε ζύγρξνλε επνρή. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα αλαθνξά 

ζηα παλεγύξηα θαη ζηα πνιηηηζηηθά δξώκελα θαη ην θείκελν εκπινπηίδεηαη κε 

θσηνγξαθίεο. 

   Όζηεξα παξνπζηάδεηαη ε Μνπζηθή Παξάδνζή ηνπ Κεξακηδίνπ, νη πξώηεο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο, θαζώο θαη ν ξόινο ηνπ πιιόγνπ 

Έξεπλαο, Γηάζσζεο, Ρηδηθήο Απνθαηάζηαζεο ηεο Μνπζηθήο ησλ Διιήλσλ, 

«Δ.Γ.Ρ.Α.Μ.Δ. – Παλαγηώηεο Αρεηιάο» ζηελ πξνβνιή ηεο κνπζηθήο 

παξάδνζεο ηνπ Κεξακηδίνπ. Γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα αλαιπζνύλ ηα 

ηξαγνύδηα θαη λα παξνπζηαζηνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο πεξηνρήο.      

Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη κε ιεπηνκέξεηα ην CD «Σν παξαδνζηαθό ηξαγνύδη 

ζην Πήιην: Κεξακίδη – Σξαγνπδώληαο ηελ παξάδνζε» ζην νπνίν ππήξμε θαη  

δηθή κνπ κνπζηθή ζπκκεηνρή. 

   Αθνινπζεί ζε παξάξηεκα κηα ζπλέληεπμε κε ηνλ Κεξακηδηώηε θ. Αζαλάζην 

Καηνύλε ν νπνίνο, έρεη δείμεη έλα έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ κνπζηθή 

παξάδνζε ηνπ ηόπνπ ηνπ. 

   Σέινο, γίλεηαη ν ζρνιηαζκόο θαη ε αλάιπζε ηεο ζπλέληεπμεο θαη αθνινπζνύλ 

ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο.    

   Χζηόζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη, ην δεκνηηθό ηξαγνύδη θαη ε κνπζηθή 

παξάδνζε ηεο Διιάδαο, δελ έρεη κηα επώλπκε γελέηεηξα, όπσο δελ έρεη θαη 

επώλπκν δεκηνπξγό. Άξα, όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηε κνπζηθή παξάδνζε ελόο 

ηόπνπ δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη πσο ό,ηη ηξαγνπδήζεθε απ’ ηνπο παιηόηεξνπο 

θαηνίθνπο κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, είλαη απαξαίηεηα θαη πλεπκαηηθά 

θαηνρπξσκέλν ζ’ απηήλ.  Απηό όκσο δελ ζεκαίλεη πσο δελ ππάξρνπλ θαη 

εμαηξέζεηο αλ θη απηέο είλαη πνιύ ιίγεο.Τπάξρνπλ δεκνηηθά ηξαγνύδηα πνπ 
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πξάγκαηη είλαη γέλλεκα ζξέκκα κηαο πεξηνρήο αθνύ ζπλδένληαη κε πξόζσπα, 

κε ηνπσλύκηα θαη γεγνλόηα ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ληάπεο Κ. (2005:9-15) 



Σν Κεξακίδη Πειίνπ θαη ηα ηξαγνύδηα ηνπ 

 8 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

   Σν Κεξακίδη είλαη έλα γξαθηθό ρσξηό ζην βνξεηναλαηνιηθό άθξν ηνπ λνκνύ 

Μαγλεζίαο, ζηα όξηα Πειίνπ θαη Μαπξνβνπλίνπ.  Σν όλνκά ηνπ ην πήξε από 

ην πιηθό «θεξακίδη» πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη πξώηνη ηνπ θάηνηθνη γηα λα 

θηίζνπλ ηα ζπίηηα ηνπο, ελώ ιέγεηαη, όηη κπνξεί λα βξίζθεηαη ζηε ζέζε πνπ 

βξηζθόηαλ ε αξραία πνιηηεία Καζζαλαία.   

   Σν  παξαδνζηαθό Κεξακίδη απέρεη 44 ρηιηόκεηξα από ηελ πόιε ηνπ Βόινπ, 

βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν 300 κέηξσλ θαη ζπλδπάδεη κε πνιύ όκνξθν ηξόπν 

βνπλό θαη ζάιαζζα αθνύ, απέρεη απ’ ην Αηγαίν κόιηο 5 ρηιηόκεηξα, ελώ 

παξάιιεια, δίλεη ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ ηε δπλαηόηεηα λα αγλαληέςνπλ ην 

Αηγαίν θαη ζην βάζνο ηνπ νξίδνληα ηε Υαιθηδηθή.  Αλ θαη δελ είλαη ηόζν γλσζηό 

όζν ηα ππόινηπα θεκηζκέλα ρσξηά ηνπ Πειίνπ, είλαη ην ίδην καγεπηηθό κ’ απηά 

θαη δελ έρεη ηίπνηα λα δειέςεη.   

   Ζ ραξαθηεξηζηηθή Πειηνξείηηθε αξρηηεθηνληθή δηαθξίλεηαη εύθνια ζηηο ηξεηο 

πιαθόζηξσηεο πιαηείεο πνπ βξίζθνληαη ζην θέληξν ηνπ ρσξηνύ2.Σν 

«Αισλάθη», είλαη ε θεληξηθή πιαηεία ηνπ ρσξηνύ, όπνπ, κπνξεί θαλείο λα 

απνιαύζεη ηνλ ίζθην από ηα παλύςεια πιαηάληα, ελώ ζ’ απηήλ βξίζθνληαη ηα 

παξαδνζηαθά ηαβεξλάθηα θαη ηα καγαδηά ηνπ ρσξηνύ ηα νπνία  είλαη αλνηρηά 

ηόζν ην ρεηκώλα, όζν θαη ην θαινθαίξη.  

 

 

Πεγή: http://www.keramidi-pelion.gr/ 

 

 Ζ δεύηεξε πιαηεία βξίζθεηαη ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ε νπνία 

ζεκειηώζεθε ην 1787, είλαη ξπζκνύ βαζηιηθήο, κε ραγηάηη γύξσ-γύξσ θαη έρεη 

ζθεπή από πιάθα.  Απ’ ηε ζέζε απηή κπνξεί θαλείο λα αγλαληέςεη ην Αηγαίν.  

                                                 
2
 http://www.keramidi-pelion.gr/ 
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Πεγή: http://www.keramidi-pelion.gr/ 

 

 Ζ ηξίηε πιαηεία, πνπ θη απηή έρεη ππέξνρε ζέα ζην Αηγαίν, ζηνιίδεηαη από 

ιπγεξόθνξκα θππαξίζζηα θαη είλαη ζην ζρνιείν ηνπ ρσξηνύ. 

 

Πεγή: http://www.keramidi-pelion.gr/   Πεγή: http://www.keramidi-pelion.gr/ 

    

   Αλ θαη δελ είλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν, ιέγεηαη όηη ε νλνκαζία ηνπ 

ρσξηνύ πξνέξρεηαη από ην πιηθό κε ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθαλ νη πξώηεο ηνπ 

θαηνηθίεο θαη ην νπνίν ήηαλ ην «θεξακίδη», έλα πιηλζόθηηζην πιηθό. 

   Οη πξώηεο θαηνηθίεο ηνπ ρσξηνύ βξίζθνληαλ πην αλαηνιηθά απ’ ηε ζεκεξηλή 

ηνπ ζέζε θαη καθξηά ε κία απ’ ηελ άιιε, ώζηε λα κελ είλαη εύθνια αληηιεπηέο 

από ηηο Σνπξθηθέο αξρέο.  Απόδεημε γη’ απηό απνηειεί ην γεγνλόο όηη, νη 

αλαζθαθέο έθεξαλ ζην θσο πνιινύο ηάθνπο θαη ζεκέιηα νηθηζκώλ ζε πνιιά 

ζεκεία ηεο πεξηνρήο απηήο3.  

   Ο Παπαραηδόπνπινο4 ζε κηα εθηελή ιανγξαθηθή ηνπ κειέηε ζηα Θεζζαιηθά 

ρξνληθά, αλαθέξεη όηη, ηα επξήκαηα απηά, έξρνληαη απ’ ηελ πνιηηεία 

Καζζαλαία, ηελ νπνία αλαθέξεη ν Ζξόδνηνο σο πόιε θαη ν ηξάβσλαο σο 

θσκόπνιε θαη ε νπνία, ιέγεηαη όηη ήηαλ θηηζκέλε θαηά ζπλνηθηζκνύο θαη 

                                                 
3
 http://www.keramidi-pelion.gr/istoriko.htm 

4
 Παπαραηδόπνπινο  Α.(1931:121-122) 

http://www.keramidi-pelion.gr/
http://www.keramidi-pelion.gr/
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εθηείλνληαλ ζε κηα κεγάιε έθηαζε.  Χζηόζν, απηή ε εθδνρή δελ είλαη επξέσο 

απνδεθηή θαη ακθηζβεηείηαη από πνιινύο αθνύ, αλ ήηαλ έηζη, ηόηε ε 

Καζζαλαία ζα έπξεπε λα εθηείλεηαη έσο ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη έλα 

θξνύξην, ην νπνίν ζώδεηαη αθόκε ζην ιόθν ηεο παξαιίαο Ατ-Γηάλλεο, θαη ην 

νπνίν νλνκάδεηαη «Κάζηξν».  

 Σν Κάζηξν, αλήθεη ζηνπο Μαθεδνληθνύο ή Διιεληζηηθνύο ρξόλνπο θαη 

ζύκθσλα κε ηνλ Κνξδάην5 ην γεγνλόο όηη ηα επξήκαηα ησλ αλαζθαθώλ 

βξέζεθαλ αξθεηά καθξηά από ην Κάζηξν, ηνπνζεηεί ηελ αξραία πόιε 

Καζζαλαία πην καθξηά θαη πξνο ηελ πεξηνρή ηεο Παιαηάο Μηηδέιαο, θνληά ζην 

γεηηνληθό ρσξηό Πνπξί. 

   Θα πξέπεη παξάιιεια λα αλαθεξζεί όηη, ππάξρνπλ θαη γξαπηέο καξηπξίεο 

όηη ην ρσξηό νλνκάδνληαλ «Φεξξαί-Κεξακίδη» (1515) θαηά ηηο νπνίεο, ην 

Κεξακίδη ήηαλ βνζθνηόπη ησλ ηζειηγγάδσλ ηνπ Βειεζηίλνπ, ήηαλ δειαδή 

«θηζιάο». 

   Οη απόςεηο ησλ κειεηεηώλ γηα ην πόηε θηίζηεθε ην ρσξηό, δηίζηαληαη.  

Μεξηθνί αλαθέξνπλ όηη ην Κεξακίδη έρεη κηα ηζηνξία ηξηώλ πεξίπνπ αηώλσλ, 

ελώ, θάπνηνη άιινη ππνζηεξίδνπλ όηη έρεη κεγαιύηεξε.  κσο όινη ζπκθσλνύλ 

όηη εθείλν πνπ νδήγεζε ζηε ζύζηαζε απηνύ ηνπ ρσξηνύ, ήηαλ νη πηέζεηο πνπ 

δέρνληαλ ν ηνπηθόο πιεζπζκόο από ηνπο Σνύξθνπο.  Ζ απόθεληξε ζέζε ηεο 

πεξηνρήο απηήο θαη ε θάιπςε πνπ παξείρε ην ππθλό δάζνο πνπ ην πεξηέβαιε,  

πξνζέιθπζε ηόζν ηηο νηθνγέλεηεο ησλ γεηηνληθώλ ρσξηώλ πνπ 

θαηαδπλαζηεύνληαλ από ηνπο Σνύξθνπο όζν θαη ηνπο παξάλνκνπο θαη ηνπο 

θπγάδεο πνπ ηελ έβιεπαλ σο θαηαθύγην θαη αξγόηεξα θάπνηνπο άιινπο 

θαηνίθνπο γεηηνληθώλ ρσξηώλ ηνπ θάκπνπ νη νπνίνη δηώρηεθαλ από ηηο αξρέο 

γηαηί είραλ δνινθνλήζεη έλα Σνύξθν, πνπ εθείλε ηελ επνρή, ήηαλ έλαο από 

ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο άξρνληεο ηεο πεξηνρήο.  Έηζη ζηγά ζηγά ε πεξηνρή 

εμειίρζεθε ζε κόληκν νηθηζκό θαη πήξε αξγόηεξα ηελ κνξθή κε ηελ νπνία είλαη 

γλσζηή ζήκεξα. 

 

 

 

 

                                                 
5
 Κνξδάηνο Γ. (1960:58) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

1. Ηζηνξηθά ζηνηρεία  

 

1. 1. Mezieres: Αλαδξνκή ζην παξειζόλ ηνπ Κεξακηδηνύ  

 

         Ο Γάιινο ηζηνξηθόο θαη πεξηεγεηήο Mezieres6 έθηαζε ζην Κεξακίδη κε 

πινίν κέζσ Υνξεπηνύ, αθνύ πξώηα, επηζθέθηεθε ηα Καλάιηα θαη ηε Εαγνξά.  

Δληππσζηάζηεθε από ην παιηό Κάζηξν πνπ ζπλάληεζε ζην Κεξακίδη, ην 

νπνίν θέξεη θαζαξά ζηνηρεία καθεδνληθήο ή ειιεληζηηθήο πξνέιεπζεο.  Ζ 

αξηηόηεηα θαη ε επηβιεηηθόηεηα ησλ εξεηπίσλ απηνύ ηνπ Κάζηξνπ, πνπ νη 

Κεξακηδηώηεο ην πξνθέξνπλ «Κάζηξην», ζην γισζζηθό ηδίσκα ηνπ ηόπνπ 

ηνπο, εληππσζίαζαλ ηνλ Mezieres7 ν νπνίνο ζπγθξίλνληαο ηα ηείρε ηνπ κε ηα 

ηείρε ηεο Γεκεηξηάδαο8, ηεο πύιεο πνπ βξηζθόηαλ ζην ιόθν ηεο Γνξίηζαο, ηα 

βξήθε πνιύ αλώηεξα. ηα εξείπηα απηνύ ηνπ θάζηξνπ δηαθξίλνληαλ αθόκα 

πνιύ θαζαξά νη ηεηξάγσλνη θαη νη θπθιηθνί ηνπ πύξγνη θαζώο θαη δύν απ’ ηηο 

πύιεο ηνπ.  Έηζη, εληππσζηαζκέλνο ν αλαθέξεη όηη, ήηαλ ε πξώηε θνξά, από 

ηελ αξρή ηνπ ηαμηδηνύ ηνπ, πνπ ζπλάληεζε ηείρε, αληάμηα ησλ Διιήλσλ, όπνπ 

ηνπιάρηζηνλ νη πέηξεο ήηαλ ηεξάζηηεο, ην πιηθό δηαιερηό θαη ην ζύλνιν 

επηβιεηηθό, αλαγλώξηδε θαλείο ην έξγν ησλ ειιήλσλ πνπ γέκηζε αθξνπόιεηο 

όιε ηελ Πεινπόλλεζν θαη ηελ Κεληξηθή Διιάδα. Λέεη  επίζεο όηη, ηα ηείρε ηεο 

Γεκεηξηάδαο, αλ θαη θαηαζθεπαζκέλα γηα πνιεκηθή πόιε ζε κηα επνρή 

πνιηηηζκνύ, είλαη ιηγόηεξν ζηεξεά θαη πην άηερλα απ’ απηά ηνπ Κεξακηδίνπ. 

                                                 
6
 Ληάπεο Κ. (1992:135-139) 

7
 Ληάπεο θ. (1992:139)  

8
 ηαλ ν Mezieres γξάθεη Γεκεηξηάδα ελλνεί πάληνηε ηελ πόιε  ηεο Γνξίηζαο 



Σν Κεξακίδη Πειίνπ θαη ηα ηξαγνύδηα ηνπ 

 12 

 

Δηθόλα 1: ην θαιύηεξα δηαηεξεκέλν ηκήκα ηνπ ηείρνπο ζηε ΝΓ πιεπξά ηνπ 
Κεξακηδηώηηθνπ «Κάζηξηνπ» 

Πεγή: http://www.keramidi-pelion.gr/kastro.htm 

 

         Ο Mezieres9 ζπζρεηίδεη ηα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη από ηνλ Ζξόδνην, ηνλ 

Πιίλην, ηνλ ηξάβσλα, ηνλ θύιαθα, ηνλ Αλζάξη θαη ησλ Μειέηηνπ θαη Γαδή 

θαη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα όηη, ην Κάζηξν ηνπ Κεξακηδίνπ, ην νπνίν 

ηδξύζεθε πξηλ από ηνλ αηώλα ηνπ Πεξηθιή θαη δηαηεξήζεθε έσο θαη ηελ επνρή 

ησλ απηνθξαηόξσλ ηεο αλαηνιήο, ππήξμε ε αθξόπνιε ηεο αξραίαο πόιεο 

Καζζαλαίαο. Παξάιιεια πεξηγξάθεη κε εληππσζηαθέο ιεπηνκέξεηεο ην 

θάζηξν απηό πνπ πεξηθιείεη ην νηθηζηηθό ζπγθξόηεκα κηαο αθόκα απ’ ηηο 

αξραίεο πόιεηο ηνπ Πειίνπ θαη δίλεη ην ηζηνξηθό ηνπ ζηίγκα.  Πην ζπγθεθξηκέλα 

αλαθέξεη όηη ν πεξίβνινο πνπ είδε, αλήθε ζηελ αθαζόξηζηε εθείλε επνρή, πνπ 

δείρλεη ζηελ ειιεληθή αξρηηεθηνληθή ηε κεηάβαζε ηνπ πνιπγσληθνύ πξνο ην 

θαλνληθό ζύζηεκα. 

  Αλαθέξεη όηη ήηαλ ηεο ίδηαο ειηθίαο κε ηηο αθξνπόιεηο ηεο Φηγαιείαο, ηνπ 

ακηθνύ10 θαη ηεο Φαξζάινπ, νη πέηξεο από ηα ηείρε ήηαλ γεληθά αθαλόληζηεο, 

ρσξίο λα είλαη πνιπγσληθέο, αθαηέξγαζηεο, αλώκαιεο εμσηεξηθά, θνκκέλεο 

όκσο κε κεγάιε πξνζνρή ζηηο γσληέο θαη ζηηο πιάγηεο επηθάλεηεο θαη   

ελώλνληαη δε, κε κηα ηέρλε θαη κηα ηειεηόηεηα πνπ αγγίδνπλ ηελ θαλνληθόηεηα, 

ρσξίο όκσο λα ηελ πεηπραίλνπλ. 

                                                 
9
 Ληάπεο Κ. (1992:134) 

10
Αξραία πόιε ηεο Σξπθηιίαο, πάλσ ζην όξνο Λαπίζε (Κατάθα) 
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  Ζ πεξηγξαθή ηνπ είλαη ιεπηνκεξηαθή όηαλ κηιάεη γηα ηνλ πεξίβνιν ηεο πόιεο 

πνπ μεθηλάεη απ’ ηε ζάιαζζα, ηεο νπνίαο δεζπόδεη ακέζσο, θη αλεβαίλεη πξνο 

ηελ πιαγηά ελόο ιόθνπ, απόθξεκλνπ, αθνινπζώληαο ηηο πηπρώζεηο ηνπ 

εδάθνπο, ηα αλαηνιηθά ηείρε, ζεκειησκέλα πάλσ ζηνπο βξάρνπο πνπ ηνπο 

έρνπλ ππνζθάςεη ηα θύκαηα, γθξεκίδνληαη αθαηάπαπζηα. Λέεη όκσο όηη ηα 

βνξεηλά θαη ηα λόηηα ηείρε παξέκεηλαλ όξζηα θαη είλαη εθηθηό αθόκα λα 

κεηξεζνύλ νη ηεηξαγσληθνί πύξγνη, κε ηνπο νπνίνπο, είραλ εληζρπζεί. 

   Ο Ληάπεο11 αλαθέξεη, όηη όπσο θαίλεηαη από έλα ζρεδηάγξακκα ηνπ 

Κεξακηδηώηηθνπ θάζηξνπ πνπ έγηλε απ’ ηνλ H. Tozer 18 ρξόληα (1869) κεηά 

ηελ επίζθεςε ηνπ Mezieres, ν πεξίβνινο ησλ ηεηρώλ θαη ηα ζεκάδηα έμη 

πύξγσλ θαηά κήθνο απηνύ, δηαζώδνληαλ ζηε λόηηα θαη ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ 

ιόθνπ, όπνπ θαη ζήκεξα κπνξεί θαλείο λα ζπλαληήζεη θάπνηα εληππσζηαθά 

απνκεηλάξηα ηνπ ηείρνπο κέζα ζην ππθλά δαζσκέλν ρσξηό.        

   Ο Mezieres12 πξνζζέηεη επίζεο πσο παξαηήξεζε ίρλε δύν όξζησλ ππιώλ, 

ιηγόηεξν αζθαιώο αξραίσλ από ηηο ινμέο πύιεο ησλ Μπθελώλ, ε πεξηθέξεηα 

ηεο πόιεο δελ ήηαλ κεγαιύηεξε ηνπ ελόο κηιίνπ θαη απηή ηειεηώλεη 

αλεβαίλνληαο δπηηθά, κ’ έλαλ πεξίβνιν θπθιηθό, ν νπνίνο ζα έπξεπε λα είλαη ε 

αθξόπνιε.13   

  Μεηά κηιάεη γηα έλαλ ηνίρν πνπ ρσξίδεη ην αλπςσκέλν απηό ηκήκα απ’ ην 

ππόινηπν ηεο πόιεο ν νπνίνο ζε θάζε άθξν ηνπ, είλαη εληζρπκέλνο κ’ έλαλ 

πύξγν θπθιηθό θαη ζηα βνξεηλά έρεη κηα νξζή πύιε, ηεο νπνίαο, ην ηεξάζηην 

ππέξπζξν, βξίζθεηαη θαηά γεο.14  

   Ο γάιινο εξεπλεηήο αλαθέξεηαη θαη ζηα δπηηθά όπνπ ε αθξόπνιε ζηακαηάεη 

ζε κηα ραξάδξα, όξην άκπλαο θπζηθό ηεο ζέζεο θαη απ’ ην κέξνο απηό, ην 

ηείρνο είλαη πνιύ θαηεζηξακκέλν, ηόζν πνπ δελ κπνξεί θαλείο λα μερσξίζεη ηε 

ζέζε ησλ πύξγσλ. 

                                                 
11

 Ληάπεο Κ. (1992:134) 
12

  Ληάπεο Κ. (1992:134-135) 
13

Ο πεξίβνινο απηόο θαίλεηαη θαη ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ Tozer. 
14

ήκεξα δελ δηαζώδεηαη ηίπνηα απ’ απηά, είηε όξζην είηε πεζκέλν ζην έδαθνο 
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Δηθόλα 2: ζρεδηάγξακκα ηνπ Κεξακηδηώηηθνπ «Κάζηξνπ» από ηνλ H. Tozer ην 1869 
   Πεγή: http://www.keramidi-pelion.gr/kastro.htm 

    

   Ζ παξάθηηα ζέζε όκσο απηήο ηεο πόιεο ήηαλ απηή ηνπ πξνθάιεζε ην 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ  θαη ηνλ νδήγεζε ζ’ έλα έληνλν πξνβιεκαηηζκό ζρεηηθά 

κε ηελ ίδηα ηελ πόιε αιιά θαη ηνπο ηδξπηέο ηεο θαζώο θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα. 

   ύκθσλα ινηπόλ κε ηνλ Mezieres15 απηό πνπ εληππσζηάδεη πεξηζζόηεξν ζ’ 

απηή ηελ πόιε είλαη ε ζέζε ηελ νπνία επέιεμαλ νη ηδξπηέο ηεο λα ηελ 

ηδξύζνπλ.  Μηα ζέζε θνληά ζηελ αθξνζαιαζζηά πνπ πξνθαιεί ηελ έθπιεμε 

αθνύ πνπζελά ζηελ Πεινπόλλεζν δελ ζα κπνξνύζε θαλείο λα ζπλαληήζεη κηα 

ηέηνηα αθξόπνιε ηνπνζεηεκέλε ζε κηα ηέηνηα ζέζε.  Αιιά απηό δελ ηζρύεη 

κόλν γηα ηελ Πεινπόλλεζν.  Γεληθόηεξα νη Έιιελεο απέθεπγαλ ζπλήζσο λα 

θηίζνπλ ηηο πόιεηο ηνπο θνληά ζην γηαιό θαη παξαδείγκαηα απηήο ηεο ηαθηηθήο 

ηνπο απνηεινύλ ε Αζήλα, ην Άξγνο, ε Κόξηλζνο αιιά θαη ηα Μέγαξα νη νπνίεο 

βξίζθνληαη ζε θάπνηα απόζηαζε από ηε ζάιαζζα θαη πάλσ ζε πςώκαηα.  

Απηό βέβαηα δελ γίλνληαλ απιά γηα λα ηεξήζνπλ ηελ παξάδνζε αιιά, θπξίσο, 

γηα ιόγνπο πξόλνηαο αθνύ γίλεηαη εύθνια θαηαλνεηό πσο, κηα πόιε πνπ είλαη 

θηηζκέλε θνληά ζηε ζάιαζζα πξνζειθύεη ηνλ ερζξό θαη κηα πόιε 

ηνπνζεηεκέλε ζε κηα αλνηρηή πεδηάδα ρσξίο λα έρεη θακηά θπζηθή νρύξσζε 

εθηίζεηαη εύθνια ζηηο επηζέζεηο ησλ ερζξώλ ηεο. 

   Ο Mezieres ζπλερίδεη παξαηεξώληαο πσο ην Κεξακίδη, ζε αληίζεζε κε όηη 

ζπλήζσο γίλεηαη ζηελ ππόινηπε Διιάδα, παξόιν πνπ είλαη θηηζκέλν θνληά 

                                                 
15

 Ληάπεο Κ. (1992:139-140) 
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ζηε ζάιαζζα, βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν ζε κηα αθηή πνπ είλαη απξόζβιεηε 

αθνύ πεξηηξηγπξίδεηαη από απόθξεκλνπο βξάρνπο θάηη πνπ παξέρεη ζην 

Κεξακίδη κηα δύλακε άκπλαο. Σνλίδεη πσο ε ζάιαζζα, αληί λα είλαη νδόο 

δηάβαζεο ηνπ ερζξνύ, απνηεινύζε γη’ απηή ηελ πόιε ην θαιύηεξν νρύξσκα, 

κόλν πνπ νη Έιιελεο ηνπ λόηνπ, πνηέ δε ζα δηάιεγαλ γηα λα ρηίζνπλ κηα πόιε 

ζ’ απηέο ηηο απόθξεκλεο πιαγηέο απ’ απηή ηελ άμελε παξαιία πνπ δελ έρεη 

νύηε έλα ιηκάλη γηα ην εκπόξην, νύηε κηα πεδηάδα γηα θαιιηέξγεηα.  Παληνύ 

ιόθνη απόηνκνη, όπνπ ζα έπξεπε λ’ απνζπάζεη θαλείο κε ηε βία από ηηο 

πέηξεο θαη ηα δάζε κεξηθά αγξνηεκάρηα γεο θαιιηεξγήζηκεο. Λέεη πσο ηίπνηα 

δελ ππήξρε εθεί πνπ ζα κπνξνύζε λα βάιεη ζε πεηξαζκό είηε ην αγξνηηθό 

δαηκόλην ησλ Γσξηέσλ, είηε ην εκπνξηθό δαηκόλην ηεο ησληθήο θπιήο. 

   Καηά ηνλ Mezieres16 όια απηά νδεγνύλ ζην εξώηεκα γηα ην πνηνο ζα ήηαλ 

απηόο ν ιαόο πνπ ζα επέιεγε λα εγθαηαζηαζεί κόληκα ζε έλα νξνπέδην ρσξίο 

λεξό, μεξό θαη άγνλν, έρνληαο λα παιέςεη κε ηα θύκαηα ηεο ζάιαζζαο, αιιά, 

θαη κε ηα ππθλά δάζε ζην ςειό βνπλό πνπ δεζπόδεη από πάλσ ηνπ. Γελλάηαη 

ε απνξία γηα ην αλ απηόο ν ιαόο θαηέβεθε απ’ ηηο θνξπθέο ηνπ Πειίνπ αλ θαη 

όια ηα ζηνηρεία νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη όηαλ νη θάηνηθνη ησλ βνπλώλ 

κεηαλάζηεπαλ επέιεγαλ ηελ εύθνξε πεδηάδα ηεο Θεζζαιίαο.  Ούηε θαη κπνξεί 

λα απνδνζεί ε θαηαζθεπή ηεο Κάπξαηλαο, ησλ Καλαιηώλ θαη ηνπ Κεξακηδίνπ 

ζηελ ίδηα θπιή αθνύ δελ ππάξρεη θακηά νκνηόηεηα κεηαμύ ηνπο.  Οη Μαγλήηεο 

ζα κπνξνύζαλ λα είραλ θαηαζθεπάζεη ηελ Κάπξαηλα θαη ηα Καλάιηα αιιά όρη 

ην Κεξακίδη.  Άξα θάπνηνο άιινο μέλνο ιαόο ηνλ νπνίν θαηαδίσθαλ νη ληθεηέο 

ηνπ θαη ν νπνίνο πξνέξρνληαλ από ην βνξξά θαη από κηα ρώξα πην πινύζηα, 

βξήθε θαηαθύγην ζ’ απηή ηελ παξαιία δηαθξίλνληαο γύξσ ηεο ζηνηρεία πνπ ζα 

κπνξνύζαλ λα ηνπ παξέρνπλ αζθάιεηα θαη λα ηνλ πξνζηαηέςνπλ από ηπρόλ 

επηζέζεηο ηνπ ερζξνύ.  Ίζσο ν ιόγνο πνπ ηελ επέιεμαλ λα ήηαλ θαη ην όηη θάηη 

ηνπο πίεδε θαη δελ είραλ ηνλ ρξόλν πνπ ζα ηνπο ήηαλ απαξαίηεηνο γηα λα 

ςάμνπλ θαη λα εγθαηαζηαζνύλ ζε θάπνηα γεηηνληθά πςώκαηα θαη όρη ζηηο αθηέο 

ηεο ζάιαζζαο, αλ θαη γύξσ δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θακηά άιιε ηνπνζεζία 

ζηελ νπνία ζα κπνξνύζε λα θηηζηεί κηα ηέηνηα αθξόπνιε.  ηε ζπλέρεηα ε 

θπιή απηή επεθηάζεθε θαη θαιιηέξγεζε ηηο απόθξεκλεο πιαγηέο πνπ 

βξίζθνληαλ γύξσ ηεο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα δήζεη θαη λα θάλεη ηε δσή ηεο πην 

                                                 
16

  Ληάπεο Κ. (1992:141) 
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εύθνιε ελώ νη ηάθνη πνπ βξέζεθαλ ζη’ ακπέιηα, θάησ απ’ ην Κεξακίδη, 

δείρλνπλ ηε ζέζε ηεο λεθξόπνιήο ηνπο. 

   Ο Mezieres ζεσξεί παξάηνικεο ηηο ππνζέζεηο γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο πόιεο 

θαη γξάθεη: «Καηά ηα άιια νδεγνύκαζηε ζηηο πην παξάηνικεο ππνζέζεηο θαη 

ζεσξίεο γηα ηελ ηζηνξηθή πξνέιεπζε θαη ηηο ηύρεο ηεο πόιεο απηήο, πνπ 

ηδξύζεθε αζθαιώο πξηλ απ’ ηνλ αηώλα ηνπ Πεξηθιένπο θη επέδεζε κέρξη θαη 

ηεο επνρήο ησλ απηνθξαηόξσλ ηεο Αλαηνιήο, κηα θαη βξίζθνπκε λνκίζκαηα 

ηνπ Μ. Κσλζηαληίλνπ.  Δίλαη πηζαλόλ όηη ε πόιε απηή δελ είρε πνηέ κεγάιε 

ζεκαζία.  Ζ ζέζε ηεο πάλησο δελ ηεο έδηλε θακία.  Απ’ ηελ μεξά έθηαλε θαλείο 

εθεί αθνύ ζα δηέζρηδε πςώκαηα, θνκκέλα από βαζηέο ραξάδξεο θαη από 

δξόκνπο θξηθηνύο.  Απ’ ηε ζάιαζζα πάιη ήηαλ ζρεδόλ απξόζηηε.  Γελ ππάξρεη 

ιηκάλη ζηελ παξαιία απηή.  Μόλν κηθξά ζθάθε κπνξνύζαλ λα θηάζνπλ σο ηε 

ζηελή ακκνπδηά ηνπ Κεξακηδηνύ, όηαλ δε θπζνύζε θη ν παξακηθξόο άλεκνο, ηα 

ηξαβνύζαλ ακέζσο έμσ, ζηελ ακκνπδηά. 

   Θα κπνξνύζακε λα θαληαζηνύκε ζηε γσληά απηήο ηεο άγξηαο θαη γξαθηθήο 

γεο, έλαλ πιεζπζκό αλζξώπσλ εμόξηζην, ζαλ άιινπο Σξώεο, πνπ ήιζαλ 

επίζεο απ’ ηα παξάιηα ηεο Μ. Αζίαο, πηζηνύο ζηε ιαηξεία ησλ αλακλήζεσλ 

ηνπο δηαζηαπξσκέλνπο ιίγν ή θαζόινπ κε ηε ζεζζαιηθή θπιή, απ’ ηελ νπνία 

ηνπο ρώξηδε έλα βνπλό, θαη ζηξέθνληαο αθαηάπαπζηα ηα βιέκκαηα ηνπο πξνο 

ηελ αλνηρηή ζάιαζζα πνπ έβξερε ηα παξάιηα ηεο αξραίαο παηξίδαο ηνπο.» 

   Πέξα απ’ ην πνηα ήηαλ θαη από πνύ έξρνληαλ ε θπιή πνπ έθηηζε ηελ πόιε 

απηή έλα άιιν εξώηεκα πνπ γελλάηαη είλαη σο πξνο ην πνηα αθξηβώο ήηαλ ε 

πόιε απηή.  Ο Mezieres κειεηάεη όια ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθέληξσζαλ θαη 

έγξαςαλ όζνη αζρνιήζεθαλ πξηλ απ’ απηόλ κε ηηο αξραίεο πόιεηο ηεο 

Μαγλεζίαο θαη κεηά από πνιινύο θόπνπο θαη πξνζπάζεηεο δηακνξθώλεη ηε 

δηθή ηνπ άπνςε.  

   ύκθσλα ινηπόλ κε ηελ άπνςή ηνπ, ηα εξείπηα ηνπ Κεξακηδίνπ, ηα νπνία δε 

βξήθε λα ζεκεηώλνληαη ζε θαλέλα ράξηε, θαη γηα ηα νπνία θαλέλαο λεόηεξνο 

πεξηεγεηήο δε κίιεζε πνηέ, αζθαιώο δελ είραλ δηαθύγεη ηελ πξνζνρή ησλ 

αξραίσλ γεσγξάθσλ.  Απηά πξέπεη λα αλήθαλ ζε κηα απ’ ηηο πόιεηο πνπ απηνί 

ηνπνζεηνύζαλ ζηελ αλαηνιηθή παξαιία ηεο Μαγλεζίαο, δειαδή ηελ 

Καζζαλέα, ηα πάιαζξα, ηε Μειίβνηα, ην Ρηδνύληα θαη ηηο Δπξπκελέο, 

ζύκθσλα κε ηνλ Πιίλην.  Ο Mezieres θαηέιεμε ζην όηη ν θύιαμ πξνζζέηεη ζ’ 
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απηέο θαη ηηο Μύξεο.  Απ’ ηελ αξρή δηέγξαςε ην όλνκα ηεο Μειίβνηαο από ηα 

θιεηδηά ηεο Θεζζαιίαο.  Ζ ζθνηεηλή αθξόπνιε ηνπ Κεξακηδίνπ πνηέ δελ έπαημε 

έλαλ ηόζν κεγάιν ξόιν.  Αξγόηεξα θαηάθεξε λα απνδείμεη όηη ν Ρηδνύο θαη νη 

Δπξπκελέο, βξίζθνληαλ ζηε βάζε ηεο ζζαο θαη πέξα απ’ ηε Μειίβνηα.17 

   Όζηεξα νη επηινγέο πνπ ηνπ είραλ κείλεη, ήηαλ νη Μπξέο, ηα πάιαζξα θαη ε 

Καζζαλαία, αλάκεζα ζηηο νπνίεο, έπξεπε λα δηαιέμεη. Νόκηζε πσο μαλαβξήθε 

ζην ρσξηό Μνύξεζη, ηηο Μπξέο ηνπ θύιαθα.  ζν γηα ηα πάιαζξα, πνπ 

ηνπνζεηνύληαη από ηνλ Πιίλην αλάκεζα ζηε Μειίβνηα θαη ζην αθξσηήξην ηεο 

επηάδαο, ην θύξνο ηνπ θύιαθα ηνλ έθαλε λα ηε δερζεί κέζα ζηνλ 

Παγαζεηηθό θόιπν.  Φαίλεηαη ινηπόλ, πσο ε Καζζαλαία θαη κόλν έπηαλε ηε 

ζέζε ηνπ Κεξακηδηνύ.  ια ηα θείκελα ηελ ηνπνζεηνύλ αλάκεζα ζην αθξσηήξη 

ηεο επηάδαο θαη ζηε Μειίβνηα, ελώ ηα πάιαζξα δελ έρνπλ ππέξ απηώλ 

παξά κόλν ην θύξνο ηνπ Πιίληνπ, ν νπνίνο όκσο, αληηθξνύεηαη ξεηά από ην 

θύιαθα.  Ο Ζξόδνηνο θαη ν ηξάβσλ αθήλνπλ λα λνεζεί όηη ε Καζζαλαία 

ήηαλ ε κόλε πόιε ηεο αλαηνιηθήο αθηήο, αλάκεζα ζηε επηάδα θαη ζηε 

Μειίβνηα. 

   Ο Ληάπεο18 αλαθέξεη ηα ιεγόκελα ηνπ Mezieres θαη γξάθεη: ”Σνπιάρηζηνλ 

δελ αλαθέξνπλ θακηά άιιε, αλ θαη επαλεηιεκκέλα κηιάλε γηα ηνπο 

επηθίλδπλνπο πθάινπο θαη βξάρνπο ηεο αθηήο.19  Πξηλ απ’ ηε κάρε ηνπ 

Αξηεκηζίνπ, ν πεξζηθόο ζηόινο παξαηάζζεηαη θαηά κήθνο ηεο αθηήο απηήο, 

αλάκεζα ζηε επηάδα θαη ζηελ Καζζαλαία.  Κη όηαλ θπζά ε θαηαηγίδα πνπ ηνλ 

δηαζθνξπίδεη, ηα πινία ξίρλνληαη ζηηο ακκνπδηέο θαη ζηνπο πθάινπο ηεο 

Καζζαλαίαο θαη ηεο Μειίβνηαο.  Απηά είλαη αθξηβώο ηα δύν ζπνπδαηόηεξα 

νλόκαηα, αλ όρη ηα κόλα απηήο ηεο πεξηνρήο.  Αλ ππήξραλ νη Μπξέο θη αλ δελ 

πξόθεηηαη γηα ηελ ίδηα ηελ πόιε ηεο Καζζαλαίαο, πνπ αλαθέξεηαη απ’ ην 

θύιαθα κε δηαθνξεηηθό όλνκα, ηόηε δελ έρεη θακία ζεκαζία θαη δελ 

ππνινγίδεηαη θαζόινπ.  Δθόζνλ ε Καζζαλαία είλαη ε κόλε πόιε πνπ έρεη 

ηζηνξηθό όλνκα αλάκεζα ζηε επηάδα θαη ζηε Μειίβνηα, θπζηθό είλαη λα ηελ 

                                                 
17

 ύκθσλα κε ηνλ Mezieres ε Μειίβνηα ήηαλ θηηζκέλε ζηελ παξαιία ηνπ Αγηόθακπνπ, όπνπ 
θαη ηελ εληόπηζαλ νη πξόζθαηεο αλαζθαθέο, ελώ ν Ρηδνύο θαη νη Δπξπκελέο ήηαλ θηηζκέλεο 
ζηελ αλαηνιηθή πιαγηά ηεο ζζαο, θνληά ζηνλ θάβν «Γεξκαηάο». 
18

 Ληάπεο Κ. (1992:134-142) 
19

 ύκθσλα κε ηνλ Κνξδάην ζει. 87, αλαθνξά ζ’ απηά ηα ρξόληα ππάξρεη απ’ ην Λπθόθξνλα 
ν νπνίνο ηελ ραξαθηεξίδεη «απξνίθηζηνλ» γηαηί δελ είρε νύηε θαιιηεξγήζηκε γε νύηε ιηκάλη, θαη 
ηελ ηνπνζεηεί πάλσ ζε βξάρνπο, θαη απνδεηθλύεηαη έηζη ν κόλνο απ’ ηνπο αξραίνπο 
γεσγξάθνπο πνπ ηεο δίλεη έλα πην μεθάζαξν γεσγξαθηθό ζηίγκα.   
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ηνπνζεηήζνπκε ζην κόλν ζεκείν ηεο αθηήο όπνπ βξίζθνπκε ζήκεξα ηα εξείπηα 

κηαο αξραίαο πόιεο.  Ήηαλ δε ζην Κεξακίδη θη όρη ζηελ Σζαγθαξάδα, όπσο ηε 

ζέιεη ν Ansart, ζηεξηγκέλνο ζην επηιήςηκν θύξνο ηνπ Αλζίκνπ Γαδή .”          

 

 

 

 

1. 2. Σν Κεξακίδη ζηε ζύγρξνλε επνρή 

 

ήκεξα ην Κεξακίδη είλαη έλα ηππηθό Πειηνξείηηθν ρσξηό ραξαθηεξηζκέλν σο 

παξαδνζηαθόο νηθηζκόο. Μαδί κε ην ρσξηό Βέλεην απνηειεί κηα απ’ ηηο 

ηέζζεξηο ηειεπηαίεο θνηλόηεηεο ηνπ λνκνύ Μαγλεζίαο, ελώ ζε απόζηαζε 5 

ρηιηνκέηξσλ απ’ απηό ππάξρνπλ ηξεηο νηθηζκνί θνληά ζηε ζάιαζζα. Σν ρσξηό 

έρεη πεξίπνπ 700 κόληκνπο θαηνίθνπο πνπ ην θαινθαίξη γίλνληαη πνιύ 

πεξηζζόηεξνη ράξε ζηνπο ηνπξίζηεο πνπ επηιέγνπλ λα πεξάζνπλ ηηο δηαθνπέο 

ηνπο ζ’ απηό.  Οη θάηνηθνί ηνπ αζρνινύληαη θπξίσο κε ηελ ειαηνπαξαγσγή, ηελ 

αιηεία θαη ηελ νηθνινγηθή θηελνηξνθία .  

  Οη αθόινπζεο θσηνγξαθίεο, δείρλνπλ κηα άπνςε ηεο ζάιαζζαο κε ηηο 

καγεπηηθέο παξαιίεο θαζώο θαη ην Κακάξη πνπ αθνπκπά ζηηο βνξεηόηεξεο 

παξπθέο ηνπ Πειίνπ θαη ζην νπνίν ξίρλνπλ ηε ζθηά ηνπο ηα παλύςεια 

πιαηάληα.  Σν Κακάξη ζήκεξα έρεη εμειηρζεί ζε έλα αμηόινγν παξαζεξηζηηθό 

ζέξεηξν.   

 

 

   Πεγή: http://www.keramidi-pelion.gr/drastiriotites.htm 
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   Πεγή: http://www.keramidi-pelion.gr/drastiriotites.htm 

 

    Αθνινπζεί κηα εηθόλα ζηελ νπνία θαίλεηαη ε Αγξηειηά ε νπνία δηαζέηεη 

αιηεπηηθό θαηαθύγην θαη πνπ είλαη θνληά ζην Κακάξη . 

 

 

 

        Πεγή: http://www.keramidi-pelion.gr/drastiriotites.htm 

 

   Ο επηζθέπηεο πνπ θάλεη ηε δηαδξνκή απ’ ην Κεξακίδη πξνο ην Κακάξη, αλ 

ζηξίςεη αξηζηεξά πξνο ηνλ Αγηόθακπν, ζα βξεη ηνλ Αε-Γηάλλε, έλα 

θνζκνπνιίηηθν ζέξεηξν ηνπ Αλαηνιηθνύ Πειίνπ, ν νπνίνο είλαη θεκηζκέλνο γηα 

ηελ ππέξνρε παξαιία ηνπ κε ηα ιεπθά βόηζαια θαη ηα ζκαξαγδέληα λεξά. 

  Λίγν πην λόηηα απ’ ην Κεξακίδη, θαη ζε απόζηαζε 13 ρηιηνκέηξσλ, βξίζθεηαη 

ην Βέλεην, ελώ πξνο ην βνξξά θαη ζηα όξηα ησλ λνκώλ Μαγλεζίαο θαη 

Λάξηζαο, θαη ζε απόζηαζε 13 ρηιηνκέηξσλ, είλαη ην γξαθηθό θιήζξν.  Σν 

Κεξακίδη ζπλδέεηαη κε ην Βέλεην κε αζθαιηνζηξσκέλν δξόκν ελώ κε ην 

θιήζξν κε έλα ρσκάηηλν παξαζαιάζζην δξόκν.  Αμίδεη δε λα ηνληζηεί όηη ην 

θιήζξν ιεηηνπξγεί σο κηα δηέμνδνο ηνπ Κεξακηδίνπ πξνο ηηο βνξεηόηεξεο 

παξαιίεο ηεο Λάξηζαο. 

Σν ρσξηό έρεη κηα πινύζηα κνπζηθή παξάδνζε ε νπνία έρεη δερηεί επηξξνέο 

από ηελ ηζηνξία θαη ζηηο κεισδίεο, ηεο ππάξρνπλ ζηνηρεία ηνπ αλαηνιηθνύ θαη 
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ηνπ λόηηνπ Πειίνπ.  Αξθεηνί εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα θαηαγξάςνπλ απηή 

ηε κνπζηθή θαη νη πην αμηόινγεο πξνζπάζεηεο είλαη εθείλεο ηνπ ίκσλα Καξά, 

ηνπ πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Δ.Γ.Ρ.Α.Μ.Δ., ηνπ Μπάκπε Μνύηζεινπ θαη ηνπ 

Κώζηα Ληάπε.  εκαληηθή είλαη επίζεο θαη ε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη από 

ηνπο Γεκήηξε θαη ηέθαλν Σξαγνπδάξα θαη από ηελ Αγιαΐα Σξαγνπδάξα 

ώζηε λα δηαηεξεζεί θαη λα δηαζσζεί ε Κεξακηδηώηηθε κνπζηθή.   

   Σα ζέκαηα ησλ Κεξακηδηώηηθσλ ηξαγνπδηώλ είλαη παξκέλα από ηε θύζε, ηε 

ζξεζθεία, ηελ ηζηνξία, ηνλ έξσηα θαη ηελ μεληηηά, αθνύγνληαη ζε παλεγύξηα, 

γηνξηέο θαη γάκνπο θαη πξνζηδηάδνπλ ζην λεζηώηηθν κνπζηθό ηδίσκα.  πλήζσο 

δελ ζπλνδεύνληαη από κνπζηθά όξγαλα αιιά όηαλ απηά ππάξρνπλ, είλαη 

θπξίσο ην θιαξίλν, ην βηνιί, ην ιανύην, ην ζαληνύξη (πην ζπάληα), ην ληέθη, ην 

ηνπκπειέθη θαη αξγόηεξα ην αθνξληεόλ.  

 

.        
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

 

2. Παλεγύξηα θαη ρνξνί ζηα Πνιηηηζηηθά Γξώκελα ζην Κεξακίδη 

 

   ην Κεξακίδη γηνξηάδεηαη κε ηδηαίηεξε ιακπξόηεηα ε εκέξα ηνπ Αε-Γηώξγε.  

Σελ εκέξα απηή νη kεξακηδηώηεο ηηκνύλ ηνλ Αε-Γηώξγε ηεξώληαο έλα 

παηξνπαξάδνην έζηκν.  ύκθσλα κε ην έζηκν απηό, ηελ παξακνλή ηεο 

γηνξηήο, νη θηελνηξόθνη ηεο πεξηνρήο πξνζθέξνπλ ζηελ εθθιεζία κεγάιεο 

πνζόηεηεο θξέαηνο απ’ ηα θνπάδηα ηνπο.  ηε ζπλέρεηα νη θάηνηθνη ην ρσξηνύ 

βνεζνύλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνύ αθνινπζώληαο κηα παιηά ζπληαγή 

πνπ ε πξνέιεπζε ηεο ράλεηαη ζηελ θαηαρληά ηνπ ρξόλνπ θαη πνπ νη θάηνηθνη 

ην νλνκάδνπλ «θαγεηό ηνπ Αγίνπ».  Σν θαγεηό απηό είλαη ην «κπινπγνύξη»20, 

εηνηκάδεηαη ζηα ραγηάηηα ηεο εθθιεζίαο θαη γηα λα γίλεη, ρξεζηκνπνηείηαη ην 

θξέαο, ην νπνίν έρνπλ πάεη νη θηελνηξόθνη ζηελ εθθιεζία, θξεκκύδηα, 

ρνληξνθνκκέλν ζηηάξη, θαζώο θαη δηάθνξα κπαραξηθά. Μαγεηξεύεηαη ζε 

κεγάια θαδάληα ζηε θσηηά κε παξαδνζηαθό ηξόπν.  Μνηξάδεηαη ζηνπο 

θαηνίθνπο θαη ζηνπο επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο ηε κέξα ηεο γηνξηήο ηνπ Αγίνπ 

θαη αθνινπζεί παξαδνζηαθό γιέληη, ηδίσο όηαλ ε γηνξηή ηνπ Αε-Γηώξγε είλαη ηε 

δεύηεξε εκέξα ηνπ Πάζρα.  

   ηηο 23-25 Απγνύζηνπ γίλεηαη έλα άιιν παλεγύξη, ην νπνίν είλαη αθηεξσκέλν 

ζηα ελληάκεξα από ηελ Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ θαη πνπ είλαη γλσζηό ζ’ όιε 

ηελ πεξηνρή ηνπ Πειίνπ.  Σν παλεγύξη δηαξθεί ηξεηο κέξεο θαη ζπγθεληξώλεη 

επηζθέπηεο όρη κόλν από ηηο γύξσ πεξηνρέο, αιιά θαη από νιόθιεξε ηελ 

Διιάδα.  

   Γίλνληαη επίζεο γηνξηέο πξνο ηηκήλ ησλ αγίσλ ησλ εθθιεζηώλ θαη ησλ 

εμσθιεζηώλ ηνπ ρσξηνύ όπσο ηεο Αγ. Παξαζθεπήο, ηεο Μεηακόξθσζεο, ηνπ 

Αε-Ληά θαη ηνπ Αε-Θαλάζε.  Γηα παξάδεηγκα, ζην εμσθιήζη ηεο Παλαγίαο, 

κεηά ηε ζεία ιεηηνπξγία, έμσ από ηελ εθθιεζία, νη λνηθνθπξέο θέξλνπλ θαγεηά 

θαη θξαζηά από ηα ζπίηηα ηνπο, ε νξρήζηξα παίδεη παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα θαη 
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ην γιέληη ζπλερίδεηαη επί πνιιέο ώξεο.  Οη παξαθάησ θσηνγξαθίεο δείρλνπλ 

ζηηγκέο από ηέηνηα γιέληηα.  

  

Πεγή: http://www.keramidi-pelion.gr/politistika.htm 
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Πεγή: http://www.keramidi-pelion.gr/politistika.htm 

 

 

Δηθόλα 4: Παλεγύξη ηεο Κνίκεζεο ηεο Θενηόθνπ 

Πεγή: http://www.keramidi-pelion.gr/politistika.htm 

   Αμηνζεκείσην είλαη επηπιένλ ην γεγνλόο όηη, ζην ρώξν ηνπ Πνιηηηζηηθνύ 

πιιόγνπ ηνπ ρσξηνύ, ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2004, ιεηηνύξγεζε έθζεζε κε 

αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο, θαζώο θαη έθζεζε θσηνγξαθηώλ21.  Μ’ 

απηόλ ηνλ ηξόπν δίλνληαλ ζηνλ επηζθέπηε ε δπλαηόηεηα λα γλσξίζεη ηνλ 

ηξόπν δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ από ηηο αξρέο έσο θαη ηα κέζα ηνπ 20νπ 

αηώλα.  Σηο ίδηεο κέξεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 20 Απγνύζηνπ 2004, 

παξακνλέο ηνπ παλεγπξηνύ, πξαγκαηνπνηήζεθε πνιηηηζηηθό δξώκελν κε ζέκα 

«ηηο θνηλσληθέο θαη θηιηθέο ζρέζεηο ησλ γπλαηθώλ ηνπ ρσξηνύ θαη ην 

πξνμελείν».  ηε ζπλέρεηα ην ρνξεπηηθό ζπγθξόηεκα ησλ γπλαηθώλ ηνπ 

ρσξηνύ ρόξεςε παξαδνζηαθνύο Κεξακηδηώηηθνπο ρνξνύο. 

Ο ρνξόο ζην Κεξακίδη έρεη θπξίσο θπθιηθό ζρήκα θαη είλαη ν ζπξηόο, ν 

θαιακαηηαλόο, ν ηζάκηθνο, ν ρνξόο ζηα ηξία θαη ην ραζάπηθν. Υαξαθηεξηζηηθό 

είλαη όηη ηα πεξηζζόηεξα θεξακηδηώηηθα ηξαγνύδηα δελ ζπλεζίδνπλ λα ηα 

ρνξεύνπλ ζηα παλεγύξηα. Υνξεύνπλ ηα πην εκπνξηθά θαη δηαζθεδαζηηθά 

ηξαγνύδηα ηνπ παλεγπξηνύ.  

   ε αξθεηέο εθδειώζεηο πιένλ ηα ρνξεπηηθά ρνξεύνπλ ην «Γησξγαιάθη», 

«Σεο Υαηκαδήο ην θόξεκα», « ην κέγα ξέκα» θαη ινηπά. 

   Ο θαιακαηηαλόο, ν κπάινο θαη ν ζπξηόο είλαη νη ρνξνί πνπ ρνξεύνληαη 

θπξίσο ζην Κεξακίδη καδί κε δεηνύο ρνξνύο «ζηα ηξία», ραζάπηθνπο θαη 

ηζάκηθνπο πνπ όπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ιέλε νη Κεξακηδηώηεο «ζη’ο ηξεηο», 

«θαζάπηθνπο» θαη «ηζηάκηθνπο».  Δθηόο απ’ απηνύο, παξαηεξνύληαη ζην 
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Κεξακίδη θαη αξθεηνί ζηαπξσηνί ρνξνί όπνπ ελαιιάζζνληαη δύν δηαθνξεηηθνί 

ξπζκνί, όπσο γηα παξάδεηγκα ν εθηάζεκνο κε ηεηξάζεκν, όπσο ζην ηξαγνύδη 

«Σεο Υατκαδήο ην θόξεκα».  ινη απηνί πνπ αλαθέξζεθαλ όκσο είλαη ρνξνί 

πνπ είλαη γλσζηνί ζ’ όιε ηελ Διιάδα.   

Χζηόζν ην Κεξακίδη έρεη θαη θαζαξά δηθνύο ηνπ ρνξνύο-ζθνπνύο όπσο ην 

ηξαγνύδη ηεο μεληηηάο «Ο Γησξγαιάθεο».   

 

 

Πεγή: http://www.keramidi-pelion.gr/politistika.htm 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

 

3. Ζ ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟΤ ΚΔΡΑΜΗΓΗΟΤ 

 

2. 1. Μαγλεζία θαη κνπζηθή παξάδνζε 

   Ζ Μαγλεζία ζπλδπάδεη κε έλα απόιπηα αξκνληθό ηξόπν βνπλό θαη ζάιαζζα 

αλνίγνληαο θαλάιηα επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο βνπλίζηνπο θαη ηνπο 

θακπίζηνπο, ζηνπο ζηεξηαλνύο θαη ζηνπο λεζηώηεο θαη πξνζθέξνληαο ζηνλ 

θάηνηθν αιιά θαη ζηνλ επηζθέπηε ηεο κηα μερσξηζηή αίζζεζε γαιήλεο θαη 

εξεκίαο.  Απηή ε αίζζεζε ηεο αξκνλίαο, ηεο γαιήλεο, ηεο εξεκίαο θαη ηεο 

νκνξθηάο επεξέαζε θαη ηε ιατθή κνπζηθή παξάδνζε ηνπ ηόπνπ.  Μηα 

παξάδνζε πνπ ζπλδέεηαη κε κνλαδηθό ηξόπν κε ηελ επηβιεηηθόηεηα ηνπ 

ηνπίνπ αιιά πνπ ηαπηόρξνλα επεξεάδεηαη θαη από ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο.  

Ζ κνπζηθή απηνύ ηνπ ηόπνπ ζπλδέεηαη κε ηηο ζηηγκέο ηεο άλζηζεο ησλ 

γξακκάησλ, ησλ ηερλώλ θαη ηνπ εκπνξίνπ, κε ηε ζπγθξόηεζε ηζρπξώλ 

πλεπκαηηθώλ ή πνιηηηζηηθώλ θνηηίδσλ θαη ζξεζθεπηηθώλ θέληξσλ, κε ηελ άθημε 

ησλ Μηθξαζηαηώλ πξνζθύγσλ θαη κε ηηο έληνλεο επηδξάζεηο ηεο Δπξσπατθήο 

κνπζηθήο θνπιηνύξαο.  Μέζα ζηελ ηδηόκνξθε απηή θαη πνιππνίθηιε κνπζηθή 

πξαγκαηηθόηεηα ηδηαίηεξα εληππσζηαθή θαη αμηνζεκείσηε είλαη ε κνπζηθή 

Παξάδνζε ηνπ Κεξακηδίνπ22. 

   Ζ γλώζε ηεο πινύζηαο κνπζηθήο παξάδνζεο πνπ θξύβεη απηό ην κηθξό 

Πειηνξείηηθν ρσξηό, θάλεη γλσζηή ζην επξύηεξν θνηλό ηε δσή ησλ παιηόηεξσλ 

ηεο πεξηνρήο απηήο, ηηο ζπλήζεηεο ηνπο θαη ηηο αμίεο ηνπο.  Μέζα απ’ ηνπο 

ζηίρνπο ησλ ηξαγνπδηώλ πξνβάινπλ πξσηόγλσξα ερνρξώκαηα. Οη κεισδίεο 

δεκηνπξγνύλ νινδώληαλεο εηθόλεο. Τπάξρεη κεγάιε ελαιιαγή ζε ξπζκνύο θαη 

κεισδίεο ζηα θεξακηδηώηηθα ηξαγνύδηα.  
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3. 2. Σα πξώηα βήκαηα γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο κνπζηθήο παξάδνζεο ηνπ 

Κεξακηδίνπ 

   ύκθσλα κε καξηπξίεο ειηθησκέλσλ Κεξακηδησηώλ πέξαζε απ’ ην Κεξακίδη 

ν ίκσλ Καξάο, κνπζηθνιόγνο θαη εξεπλεηήο ηεο Διιεληθήο κνπζηθήο 

παξάδνζεο θαη θιεξνλνκηάο, ν νπνίνο θαη θαηέγξαςε ηε κνπζηθή παξάδνζε 

ηνπ ρσξηνύ.  Σν γεγνλόο όκσο όηη ν Καξάο έθπγε απ’ ην ρσξηό θαη δελ 

μαλαγύξηζε πνηέ λα ζπλαληήζεη γηα άιιε κηα θνξά ηνπο αλζξώπνπο πνπ 

γλώξηζε εθεί θαη πνπ ηνλ βνήζεζαλ ζ’ απηή ηελ θαηαγξαθή, γέκηζε ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ Κεξακηδίνπ κε πίθξα θαη ηνπο έθαλε επηθπιαθηηθνύο θάζε θνξά 

πνπ ζπλαληνύζαλ άιινπο εξεπλεηέο πνπ ελδηαθέξνληαλ γηα ηνλ ηόπν ηνπο. 

   Ο ίκσλ Καξάο ήηαλ ηζόβηνο πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ «Δ.Γ.Ρ.Α.Μ.Δ. Παλ. 

Αρεηιάο» ν νπνίνο ζηα πιαίζηα ηεο δηάδνζεο ηεο Δζληθήο Μνπζηθήο, εμέδσζε 

ην 2002 κηα ελδηαθέξνπζα ζπιινγή κε ηίηιν «Γεκνηηθά Σξαγνύδηα 

Θεζζαιίαο» ζε βπδαληηλή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία θαη ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλεηαη έλαο κεγάινο αξηζκόο ηξαγνπδηώλ ηνπ Κεξακηδίνπ. 

   Ο Κ. Καξαγθνύλεο ζην άξζξν ηνπ «Ζ ζπκβνιή ηνπ πιιόγνπ «Δ. Γ. Ρ. Α. 

Μ. Δ. Παλ. Αρεηιάο» ζηε δηάζσζε ηεο κνπζηθήο παξάδνζεο ηνπ Κεξακηδίνπ, 

πνπ αλαθέξεηαη ζηε κνπζηθή παξάδνζε ηνπ Κεξακηδίνπ23 αλαθέξεη πσο δελ 

γλσξίδεη αλ κεηά ηνλ ίκσλα Καξά επηζθέθζεθαλ άιινη κνπζηθνιόγνη ην 

ρσξηό, κε ζθνπό ηελ θαηαγξαθή ηξαγνπδηώλ.  Πξνζσπηθά όκσο έρεη γλώζε 

ησλ αξθεηώλ πεξηπηώζεσλ θνηηεηώλ, νη νπνίνη, ζηα πιαίζηα πηπρηαθώλ ηνπο 

εξγαζηώλ, ζπγθέληξσζαλ θάπνην πιηθό από ζπλεληεύμεηο κε πξόζσπα πνπ 

ηνπο ππέδεημε ν ίδηνο ν Κ . Καξαγθνύλεο.  Σν πιηθό απηό ζήκεξα πξέπεη λα 

θπιάζζεηαη ζηα ζρεηηθά Σκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ καο θαη είλαη αλέθδνην. 

   Ο Κώζηαο Ληάπεο, ιανγξάθνο θαη ζπγγξαθέαο, πξαγκαηνπνίεζε επίζεο ην 

Γεθέκβξην ηνπ 1986 κηα θαηαγξαθή ηεο κνπζηθήο παξάδνζεο ηνπ Κεξακηδίνπ.  

ε κηα ζπλέληεπμή ηνπ κε ηνλ Κσλζηαληίλν Γθόξηα, ν νπνίνο ήηαλ ηόηε 86 

ρξνλώλ θαη θάηνηθνο ηνπ Κεξακηδίνπ, θαηέγξαςε 93 ηξαγνύδηα πνιιά απ’ ηα 

νπνία ήηαλ θαζαξά Κεξακηδηώηηθα.  Ο Κ . Ληάπεο έρεη επίζεο ζηελ θαηνρή ηνπ 

θαη έλα αληίγξαθν ηνπ ηεηξαδίνπ ζην νπνίν ν Γθόξηαο θαηέγξαςε ηα ηξαγνύδηα 

πνπ γλώξηδε. 
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   Ο εξεπλεηήο Μπάκπεο Μνύηζεινο, πξσηνρνξεπηήο θαη ρνξνδηδάζθαινο 

ζηε πόιε ηνπ Βόινπ, έθαλε επίζεο κηα αμηόινγε δνπιεηά γηα ηνπο ρνξνύο ηνπ 

Κεξακηδίνπ θαη θαηέγξαςε ηα ηξαγνύδηα πνπ ηνπο ζπλνδεύνπλ. Ζ πξνζθνξά 

ηνπ ζηε θεξακηδηώηηθε κνπζηθή θαη ζηε δηάδνζε ηεο ζε δηάθνξα κέξε ηεο 

Διιάδαο, ήηαλ ζεκαληηθή θαη νπζηαζηηθή. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ γην ηνπ, Ν. 

Μνύηζειν, επίζεο ρνξνδηδάζθαινο θαη κνπζηθόο ηεο πεξηνρήο ηνπ Βόινπ, 

αξθεηέο θνξέο παξνπζίαζαλ ηα ρνξεπηηθά ηνπο κε θεξακηδηώηηθν πξόγξακκα 

ζε εθδειώζεηο αιιά θαη ζην εηήζην ζεκηλάξην πνπ νξγαλώλνπλ νη ίδηνη ζηελ 

Καηεξίλε. Σν ζέκα απηνύ ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη «Οη παξαδνζηαθνί ρνξνί ηεο 

Διιάδαο» ζην νπνίν έρσ ιάβεη κέξνο αξθεηέο θνξέο σο κνπζηθόο. 

     Πξνζπάζεηεο θαηαγξαθήο έγηλαλ θαη από ην Νέζηνξα Μάηζα, ηνλ 

Παλαγηώηε Μπισλά θαη ηε Γόκλα ακίνπ πνπ έρνπλ θαηαγξάςεη έλα κέξνο 

ησλ δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ ηνπ Κεξακηδίνπ θαη πνπ νδήγεζαλ ζε κηα ζεηξά 

εθπνκπώλ ζην ξαδηόθσλν θαη ηελ ηειεόξαζε όπνπ πξνβάιινληαλ ε ηδηαίηεξε 

ηξαγνπδηζηηθή θαη ρνξεπηηθή παξάδνζε ηνπ Κεξακηδίνπ. 

 

3. 3. Ζ νηθνγέλεηα Σξαγνπδάξα θαη ε πξνζθνξά ηεο ζηελ θεξακηδηώηηθε 

κνπζηθή  

    Οη γλσζηνί κνπζηθνί Γεκήηξεο, ηέθαλνο θαη Αγιαΐα Σξαγνπδάξα, νη 

νπνίνη είλαη θεξακηδηώηεο θαη παηδηά ηνπ γλσζηνύ Αληώλε Σξαγνπδάξα θαη 

εγγνλνί ηεο Αγιαΐαο Σξαγνπδάξα, κε ηα ρνξεπηηθά ηνπο ζπγθξνηήκαηα, 

παξνπζηάδνπλ από παιηά νξηζκέλνπο θεξακηδηώηηθνπο ρνξνύο. Έρνπλ ζηε 

θαηνρή ηνπο έλα πινύζην αιιά αλέθδνην αξρεηαθό πιηθό, ηξαγνύδηα ηα νπνία 

ηξαγνύδεζε ε γηαγηά ηνπο θαη ηελ ερνγξάθεζαλ νη ίδηνη.  Αμίδεη λα αλαθεξζεί 

εδώ όηη ε γηαγηά ηνπο, ε Αγιαΐα Σξαγνπδάξα, ήηαλ ε ςπρή θάζε ηξαγνπδηνύ, 

ρνξνύ θαη γιεληηνύ ζην Κεξακίδη.  Ο Γεκήηξεο Κνπηζηθόο, Τπεύζπλνο 

Πνιηηηζηηθνύ ηεο Κνηλόηεηαο, ηελ νλνκάδεη «ζξπιηθή γηαγηά Αγιαΐώ 

Σξαγνπδάξα», θαη «ςπρή ησλ εθδειώζεσλ ηεο επνρήο ηεο».  
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3. 4. Ο ύιινγνο Δ.Γ.Ρ.Α.Μ.Δ. θαη ε Μνπζηθή Παξάδνζε ηνπ Κεξακηδίνπ 

 

     O ύιινγνο Έξεπλαο, Γηάζσζεο, Ρηδηθήο Απνθαηάζηαζεο ηεο Μνπζηθήο 

ησλ Διιήλσλ «Δ.Γ.Ρ.Α.Μ.Δ. Παλ. Αρεηιάο» έθαλε κηα ζεκαληηθή θαη 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα λα θαηαγξάςεη θαη λα πξνβάιεη ηελ Κεξακηδηώηηθε 

Μνπζηθή παξάδνζε.  

     Ο ύιινγνο «Δ.Γ.Ρ.Α.Μ.Δ. Παλ. Αρεηιάο» ηδξύζεθε ην Φεβξνπάξην ην 

1992.  Δίρε όκσο εκθαληζηεί ζηα κνπζηθά δεδνκέλα ηνπ Βόινπ ήδε από ην 

1990 σο εμέιημε ηεο ηόηε ρνιήο Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ηνπ Γήκνπ Ν. 

Ησλίαο.  Οη πξώηνη ηνπ δάζθαινη ήηαλ ν Παλαγηώηεο Αρεηιάο θαη ν Νηθόιανο 

Θενιόγνο θαη ζηε ρνξσδία Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο θαη ην ζπγθξόηεκα 

Παξαδνζηαθώλ Οξγάλσλ ηνπ πιιόγνπ ηα πεξηζζόηεξα κέιε ήηαλ 

κηθξαζηάηηθεο θαηαγσγήο.  Απηό έθαλε ην ζύιινγν λα ζηξαθεί αξρηθά πξνο ην 

κηθξαζηάηηθν ηξαγνύδη.  Μηα ζπλάληεζε όκσο ηνπ πιιόγνπ κε ηελ Γόκλα 

ακίνπ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο ζεκηλαξίνπ ζην Βόιν, έδσζε έλα λέν 

εξέζηζκα ζην ύιινγν θαη ηνλ έθαλε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη ήηαλ απαξαίηεην 

λα ελδηαθεξζεί θαη γηα ηηο πεξηνρέο ηεο Μαγλεζίαο θαη λα γλσξίζεη ζπλνιηθά 

ηελ ηνπηθή κνπζηθή παξάδνζε.   

   Έηζη άξρηζαλ νη πξώηεο ζπζηεκαηηθέο θαηαγξαθέο ηεο κνπζηθήο 

παξάδνζεο ηεο Μαγλεζίαο, κε επηζηεκνληθέο κεζόδνπο, από ηνλ 

Δ.Γ.Ρ.Α.Μ.Δ. ν νπνίνο ζπγθέληξσζε θαηαγξαθέο από ρσξηά ηνπ Πειίνπ, ηηο 

Βόξεηεο πνξάδεο, ηνλ Κάκπν θαη ηηο πεξηνρέο γύξσ από ηελ Κάξια, θπξίσο 

από ηα Καλάιηα θαη ην Κεξακίδη ην νπνίν έρεη κηα ηεξάζηηα κνπζηθή 

θιεξνλνκηά, άγλσζηε ζηνπο εξεπλεηέο θαη πξσηόγλσξε ζην Βνιηώηηθν θνηλό. 

   εκαληηθό ξόιν ζην λα αξρίζεη ν Δ.Γ.Ρ.Α.Μ.Δ λα αζρνιείηαη κε ηε κνπζηθή 

παξάδνζε ηνπ Κεξακηδίνπ έπαημε ε κηθξή, αιιά δξαζηήξηα, νκάδα 

Κεξακηδησηώλ πνπ ζπκκεηείρε εθείλν ηνλ θαηξό ζηε ρνξσδία ηνπ πιιόγνπ.  

ηελ νκάδα απηή ζπκκεηείραλ νη Καίηε Μαληδνπξάλε θαη νθία Κνηζάθε –ην 

γέλνο Γηαθνπκή- νη νπνίεο έθεξαλ ζην ζύιινγν θαη άιινπο Κεξακηδηώηεο 

όπσο ηνλ Αζαλάζην Καηνύλε θαη ην Γεκήηξην Κνπηζηκπάλα θαη ζπλεηέιεζαλ 

ώζηε ν ζύιινγνο λα έξζεη ζε επαθή κε ηνπο Κεξακηδηώηεο ηξαγνπδηζηάδεο 

Γεκήηξην Σζνύκαξε θαη Βαζίιεην Καιακίδα νη νπνίνη παξέδσζαλ ζηνλ 

ζύιινγν έλα πινύζην πιηθό ηξαγνπδηώλ ηνπ Κεξακηδίνπ.  
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   Σν θαινθαίξη ηνπ 1992 έγηλε ζηελ Νέα Ησλία ε πξώηε θαηαγξαθή κε ηνπο 

Γεκήηξε Σζνύκαξε θαη Βαζίιεην Καιακίδα.   

   ηα κέζα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ηνπ 20νπ αηώλα πξαγκαηνπνηήζεθε από 

ηνλ Δ.Γ.Ρ.Α.Μ.Δ. ε δεύηεξε θαηαγξαθή ησλ Κεξακηδηώηηθσλ ηξαγνπδηώλ κε 

ηνλ Κεξακηδηώηε ηξαγνπδηζηή, αθνξληενλίζηα θαη κέινο ηνπ πιιόγνπ, 

Αζαλάζην Καηνύλε.  Ζ ερνγξάθεζε ήηαλ δίσξε θαη αμηόινγε αθνύ ν 

Αζαλάζηνο Καηνύλεο ζπλόδεπζε ηα ηξαγνύδηα κε ην αθνξληεόλ θαη ζπλεπώο 

ππάξρνπλ θαη νη νξγαληθέο εηζαγσγέο ησλ ηξαγνπδηώλ.  Καηά ηε δηάξθεηά ηεο 

θαηεγξάθεζαλ ζαξάληα ηξαγνύδηα πνπ δελ είλαη όκσο όια απ’ ηελ πεξηνρή 

ηνπ Κεξακηδίνπ.  Δπηπιένλ πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ε θαηαγξαθή απηή 

πεξηέρεη θαη ζεκαληηθέο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε κνπζηθή παξάδνζε ηνπ 

Κεξακηδίνπ όπσο αλαθνξέο ζε ρνξνύο, παλεγύξηα, ζπλήζεηεο, όξγαλα 

πξόζσπα θαη ηα ινηπά.   

   Σηο Απόθξηεο ηνπ 2000 ζηε ζηέγε ηνπ πιιόγνπ, ζε έλα ζπηηάθη ηεο νδνύ 

Σξηθνύπε, πξαγκαηνπνηείηαη ε ηξίηε θαηαγξαθή πνπ απηή ηε θνξά είλαη κηα 

θαηαγξαθή απνθξηάηηθσλ ηξαγνπδηώλ όπνπ μαλά παίξλεη κέξνο ν Αζαλάζηνο 

Καηνύλεο.  Έηζη ε ζπιινγή ηνπ ζπιιόγνπ εκπινπηίζηεθε κε εύζπκα, 

ζθσπηηθά, αιιά θαη αζπξόζηνκα ηξαγνύδηα.   

  Ο Δ.Γ.Ρ.Α.Μ.Δ. έρεη έλα πινύζην πιηθό από άγλσζηα θαη αλέθδνηα 

ηξαγνύδηα πνπ ζπγθέληξσζε κε ηε βνήζεηα ησλ ηξαγνπδηζηάδσλ θαη 

κνπζηθώλ ηνπ Κεξακηδίνπ. Σα ηξαγνύδηα απηά έρνπλ πξσηόηππα ζέκαηα, κε 

γιαθπξέο πεξηγξαθέο θαη ζαπκάζηεο εθθξάζεηο, ξπζκνύο ηδηάδνληεο θαη 

ελδεηθηηθνύο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πεξηνρήο θαη ζπάληεο θιίκαθεο. 

   Ο ύιινγνο έπαημε κεγάιν ξόιν ζηελ πξνβνιή ηεο κνπζηθήο παξάδνζεο 

ηνπ Κεξακηδίνπ αθνύ ηα ηξαγνύδηα παξνπζηάζηεθαλ ζε πνιιέο εθδειώζεηο 

ηεο Υνξσδίαο ηεο Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο, είηε σο κέξνο θάπνηαο 

πεξηδηάβαζεο ζηηο κνπζηθέο παξαδόζεηο ηεο Διιάδαο, είηε σο εηδηθά 

αθηεξώκαηα ζηε κνπζηθή παξάδνζε ηνπ Πειίνπ ζε ζρνιεία ηεο πόιεο, 

Πειηνξείηηθα ρσξηά, Γήκνπο θαη θνηλόηεηεο, επεηεηαθέο βξαδηέο ηδξπκάησλ, 

ιατθνρνξεπηηθέο εζπεξίδεο, ζπκπόζηα θαη ζπλέδξηα παλεπηζηεκίσλ.  Ζ 

Υνξσδία επηζθέθηεθε ην Κεξακίδη θαη ηξαγνύδεζε ζην παλεγύξη ηνπ Αε-

Γηώξγε, ελώ ζ’ όιεο ηηο εθδειώζεηο ηα Κεξακηδηώηηθα ηξαγνύδηα 
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κνλνπώιεζαλ ην πξόγξακκα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνύ, αλαθέξεη ζην 

άξζξν ηνπ ν Κ .Καξαγθνύλεο ην 2005 ζην πεξηνδηθό «Μαγλεζία».  

 

 

 

3. 5. Ζρνγξαθήζεηο ηξαγνπδηώλ ηνπ Κεξακηδίνπ 

 

   Σνλ Ηνύιην ηνπ 1995 ε Υνξσδία ηνπ Δ.Γ.Ρ.Α.Μ.Δ. ερνγξάθεζε ζηε Λάξηζα 

ζην studio Graffiti, ρσξίο κνπζηθά όξγαλα, αξθεηά από ηα αλέθδνηα ηξαγνύδηα 

ηνπ Κεξακηδίνπ.  Σελ επηκέιεηα ηεο ερνγξάθεζεο είρε ν Κσζηήο Γξπγηαλάθεο.  

   Σν Μάξηην ηνπ 1999 έγηλε κηα δεύηεξε θαη πην νξγαλσκέλε ερνγξάθεζε ζην 

studio A440 ζην Βόιν κε ερνιήπηε ηνλ Γηώξγν Εαγόξε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο ερνγξαθήζεθαλ δώδεθα Κεξακηδηώηηθα ηξαγνύδηα κε κνλνθσλάξεδεο 

θαη ρνξσδία θαη απηή ηε θνξά ε νξρήζηξα πιαηζηώλνληαλ από θαηαμησκέλνπο 

Βνιηώηεο κνπζηθνύο όπσο ν Αλδξέαο Καηζηγηάλλεο (ζαληνύξη), ν ηαύξνο 

Κνπζθνπξίδαο (θιαξίλν), ν Θσκάο Γηακαληήο (βηνιί), ν Κώζηαο 

Καξαδέκεηξνο (ιανύην) θαη ν Νίθνο Παπαζαλαζίνπ (ηνπκπειέθη).  κσο απηό 

ην πιηθό δελ εθδόζεθε εθείλε ηε ρξνληά εμ αηηίαο νηθνλνκηθώλ δπζθνιηώλ.  

Αξγόηεξα, ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2001, ν Κσζηήο Γξπγηαλάθεο, πνπ είρε ηελ 

επηκέιεηα κηαο μερσξηζηήο θπθινθνξίαο ηνπ Γήκνπ Βόινπ, ηνπ δηπινύ 

άικπνπκ «Μαγλεζία-Μνπζηθέο Παξαδόζεηο» –κηα ζπιινγή κε ηξαγνύδηα από 

όια ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Μαγλεζίαο – ζπκπεξηέιαβε ζ’ απηή 

κεξηθέο από ηηο νκνξθόηεξεο εθηειέζεηο από ηηο ερνγξαθήζεηο ηνπ 

Δ.Γ.Ρ.Α.Μ.Δ. 

   πσο ήδε αλαθέξζεθε πην πάλσ, ην 2002 απ’ ην ύιινγν Δ.Γ.Ρ.Α.Μ.Δ.  

θπθινθόξεζε θαη ν δίζθνο «Γεκνηηθά ηξαγνύδηα ηεο Θεζζαιίαο» πνπ πεξηέρεη 

θαη ηξαγνύδηα ηνπ Κεξακηδίνπ. 

   Δπίζεο ην 2002 θπθινθόξεζε θαη ην CD κε ηίηιν «Σν παξαδνζηαθό 

ηξαγνύδη ζην Πήιην» θαη ππόηηηιν «Κεξακίδη – Σξαγνπδώληαο ηελ παξάδνζε» 

ην νπνίν έβγαιε ε Κνηλόηεηα Κεξακηδίνπ, κε κνπζηθή επηκέιεηα ησλ Γεκήηξε 

θαη ηέθαλνπ Σξαγνπδάξα.  Σα ηξαγνύδηα ηξαγνπδήζεθαλ απζεληηθά από 

θαηνίθνπο ηνπ Κεξακηδίνπ θαη ζην CD ζπκκεηέρνπλ νη κνπζηθνί: Νίθνο 

Κεξαζηώηεο (θιαξίλν), Aida Qorri (βηνιί), Βαζίιεο Σάηζεο (ιανύην), ηέθαλνο 
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Σξαγνπδάξαο (αθνξληεόλ), Γεκήηξεο Σξαγνπδάξαο (θξνπζηά).  Δπίζεο 

ηξαγνύδεζαλ καδί κε ηνπο Κεξακηδηώηεο θαηνίθνπο νη: Αγιαΐα θαη Γεκήηξεο 

Σξαγνπδάξαο θαη Αζαλάζηνο Καηνύλεο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σν Κεξακίδη Πειίνπ θαη ηα ηξαγνύδηα ηνπ 

 32 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

4. 1. Δπηξξνέο ηεο κνπζηθήο ηνπ Πειίνπ  

   Σα ρσξηά πνπ βξίζθνληαη ζην Βόξεην Πήιην αιιά θαη εθείλα γύξσ από ηελ 

Κάξια είλαη γεσγξαθηθά απνκνλσκέλα από ην αζηηθό θέληξν ηεο Μαγλεζίαο 

θαη απηό έρεη ζπκβάιεη ζην λα δηαηεξήζνπλ έληνλα όια εθείλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζηνηρεία πνπ θαλεξώλνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη επαθή 

ηνπο κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο ππόινηπεο Θεζζαιηθήο πεδηάδαο.  Σν Κεξακίδη 

είλαη έλα από εθείλα ηα ρσξηά πνπ αθόκε θαη ζήκεξα δηαηεξνύλ ακεηάβιεηα 

απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. 

   ζνλ αθνξά ηε κνπζηθή παξάδνζε ηνπ Κεξακηδίνπ έρεη παξαηεξεζεί όηη 

όηαλ γίλνληαη ζην ρσξηό κεγάια παλεγύξηα ηα ηξαγνύδηα πνπ αθνύγνληαη είλαη 

ζηεξηαλά ηξαγνύδηα, επεηξώηηθα, θιέθηηθα, κνξαΐηηθα θαη καθεδνληθά 

βνξεηνδπηηθήο Διιάδαο πνπ όκσο έρνπλ δερηεί επηξξνέο θαη από ηε λεζηώηηθε 

Διιάδα αιιά αθόκε θαη από ηελ Μηθξά Αζία.  Παξόια απηά νη κεισδίεο 

παξαπέκπνπλ ζην λεζηώηηθν κνπζηθό ηδίσκα ηνπ Αλαηνιηθνύ θαη Νόηηνπ 

Πειίνπ θάηη πνπ δείρλεη όηη ε ληόπηα κνπζηθή δεκηνπξγία είλαη πνιύ πινύζηα.  

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί όηη παξά ηελ θακπίζηα θαη ζηεξηαλή επηξξνή πνπ 

δέρεηαη ε κνπζηθή απηή παξάδνζε, δηαηεξεί ηνλ πξνζσπηθό ηνπηθό ηεο 

ραξαθηήξα. 

 

 

4. 2. ηίρνη ηωλ θεξακηδηώηηθωλ ηξαγνπδηώλ 

   Έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξαγνπδηώλ ηνπ Κεξακηδίνπ είλαη θαη ην 

εξσηηθό ζηνηρείν ην νπνίν ζπλαληάηαη κέζα ζ’ απηά θαη ην νπνίν σζηόζν δελ 

κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ αθζνλία ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

μεληηηά θαη εκπεξηέρνληαη ζηα ηξαγνύδηα απηά.  

   Άιια ζέκαηα πνπ ζπλαληώληαη ζηα ηξαγνύδηα ηνπ Κεξακηδίνπ είλαη ζέκαηα 

ζξεζθεπηηθνύ ραξαθηήξα, ενξηνινγηθνύ ή παλεγπξηώηηθνπ ραξαθηήξα όπσο 

θαη ηξαγνύδηα πνπ πκλνύλ ηε θύζε θαη ηελ νκνξθηά ηεο.  
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   εκαληηθή ζέζε ζηε κνπζηθή παξάδνζή ηνπ έρνπλ θαη ηα γακήιηα άζκαηα 

θαζώο θαη ηα ηζηνξηθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν ηεο 

ηνπξθνθξαηίαο θαη ζηνπο αγώλεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. 

   πσο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη ν πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Βαζίιεο Κπξηαδήο,  

έλαο παξάγνληαο πνπ θξαηά αθόκα ηνλ θόζκν ζηα ρσξηά ηνπ είλαη θαη ε 

απνδνρή ελόο ηξόπνπ δσήο πην ειεύζεξνπ, πην θπζηθνύ, θαζώο θαη ε πνιύ 

κεγαιύηεξε ςπρηθή επαθή κεηαμύ ησλ αηόκσλ ηεο κηθξήο θνηλσλίαο.  Λέεη 

πσο είλαη βάιζακν απηό ην δέζηκν, απηή ε ςπρηθή επαθή, πνπ ζηηο πόιεηο 

ιείπεη θαη όηη ζηνπο παιηόηεξνπο όινη απηνί νη δεζκνί ηζρπξνπνηνύληαλ κε ην 

ηξαγνύδη, πνπ απνηεινύζε θαηαγξαθή ησλ βησκάησλ ηνπο. Δθεί ην κεξάθη, ν 

πόλνο, ε αγάπε κνηξάδνληαλ ζηελ παξέα, εθεί ε θύζε εμπκλνύληαλ. 

 

4. 3. Σξόπνη εθηέιεζεο θαη ζπκκεηνρή νξγάλωλ θαη ρνξωδηώλ  

 

4. 3. 1. Ο ηξόπνο εθηέιεζεο ηωλ ηξαγνπδηώλ θαη νη ρνξωδίεο ηελ παιηά 

επνρή ζην Κεξακίδη 

   Σα πεξηζζόηεξα ηξαγνύδηα ηνπ Κεξακηδίνπ δελ ζπλνδεύνληαη από κνπζηθά 

όξγαλα. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ηα ηξαγνύδηα απηά νθείινπλ ηελ 

ύπαξμή ηνπο θπξίσο ζηηο γπλαίθεο νη νπνίεο ηα ηξαγνπδνύζαλ θαηά ηα 

λπρηέξηα ηνπο.  ηα ηξαγνύδηα απηά ν κνλνθσλάξεο ηξαβάεη κπξνζηά θαη νη 

ππόινηπνη αθνινπζνύλ ή απνθξίλνληαη ελώ θάπνηεο θνξέο ην ηξαγνύδη ην 

κνηξάδνληαη δύν νκάδεο ηξαγνπδηζηώλ. 

Καη ζηηο ερνγξαθήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ηώξα, ν ξόινο ηεο ρνξσδίαο 

είλαη ίδηνο. πλήζσο ηελ παιηά επνρή, ε ρνξσδία ήηαλ  γπλαηθεία ρσξίο απηό 

λα ζεκαίλεη όηη νη άληξεο δελ ηξαγνπδνύζαλ. Μπνξεί λα μεθηλνύζε ε κία ην 

ηξαγνύδη θαη νη ππόινηπεο λα απαληνύζαλ κε ηελ ίδηα κεισδία θαη ζηίρν.     

 

 

4. 3. 2. Σα κνπζηθά όξγαλα 

   ηα παλεγύξηα ηνπ ρσξηνύ ε θνκπαλία απνηεινύληαλ από θιαξίλν, βηνιί, 

θάπνηεο θνξέο θαη ζαληνύξη ή άιια κεισδηθά πξίκα όξγαλα, ιανύην πνπ είλαη 

όξγαλν έξξπζκεο-ηνληθήο ζπλνδείαο θαη ληέθη ή ηνπκπειέθη πνπ είλαη όξγαλα 

ξπζκηθήο ζπλνδείαο.  ηγά-ζηγά όκσο ζηηο νξρήζηξεο ηνπ ρσξηνύ αξρίδνπλ 
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έληνλα λα απαηηνύλ έλα θπξίαξρν ξόιν θαη ηα δπηηθά κνπζηθά όξγαλα θη έηζη 

νη θηζάξεο ή νη ιανπηνθηζάξεο αληηθαηέζηεζαλ ην ιανύην θαη ζηαδηαθά 

επηθξαηνύλ ην αξκόλην θαη ην αθνξληεόλ. 

   Οη γλσζηόηεξνη νξγαλνπαίθηεο ζην Κεξακίδη ήηαλ νη Μαγαιηόο Γηώξγν κε ην 

βηνιί, ν Μαγαιηόο Σειέκαρνο κε ην ιανύην, ν Κνπθνπλίηζαο Βαζίιεο κε ην 

θιαξίλν, ν ακαξάο Φίιηππαο κε ην ιανύην, ν Καηζίκπαιεο Σξαληάθπιινο κε 

ην θιαξίλν, ν Κνπθνπλίηζαο Παλαγηώηεο κε ην βηνιί, ν Καηζίκπαιεο Γεκήηξεο 

κε ην θιαξίλν, ν Καηζίκπαιεο Γηώξγνο κε ην ιανύην θαη αξγόηεξα ν 

Καζνύκεο Υξήζηνο κε ην αθνξληεόλ.  Ο Αληώλεο Σξαγνπδάξαο είλαη ν πην 

γλσζηόο Κεξακηδηώηεο κνπζηθόο κε πνιύρξνλε πξνζθνξά ζηε κνπζηθή 

παξάδνζε ηεο πεξηνρήο θαη κε ζπκκεηνρή ζε αλαβηώζεηο εζίκσλ.  

 

 

4. 3. 3. Οξγαλνπαίθηεο ηνπ Κεξακηδίνπ 

 

 Σν Κεξακίδη κεγάισζε αξθεηνύο κνπζηθνύο, νξγαλνπαίθηεο θαη 

ηξαγνπδηζηέο. Έλαο από ηνπο πξώηνπο ζπνπδαίνπο κνπζηθνύο ήηαλ ν 

Βαζίιεο Κνπθνπλίηζαο. Έπαηδε θιαξίλν θαη δίδαζθε ηέζζεξηο ή πέληε 

Εαγνξηαλνύο24. Σνλ κνπζηθό ηνπ ραξαθηήξα αθνινπζήζαλ νη δύν γηνί ηνπ, 

Γεκηήηξεο θαη Παλαγηώηεο, πνπ έπαηδαλ βηνιί. Ο Παλαγηώηεο απνηεινύζε 

βαζηθό κέινο ηεο ηξηκεινύο γλσζηήο θεξακηδηώηηθεο θνκπαλίαο. Σα άιια δύν 

κέιε ήηαλ ν Γεκήηξεο Καηζίκπαιεο πνπ έπαηδε θιαξίλν θαη ν Γηώξγνο 

Καηζίκπαιεο πνπ έπαηδε ιανύην. Ο Παλαγηώηεο ζπλέρηζε λα παίδεη βηνιί 

αθόκα θαη όηαλ έραζε ην δεμί ηνπ ρέξη ζε αηύρεκα κε δπλακίηε θαη ην νπνίν 

αληηθαηέζηεζε κε μύιηλν25.  

Ο Γεκήηξεο θαη ν Γηώξγνο Καηζίκπαιεο ήηαλ κνλαδηθνί ζην είδνο ηνπο καδί 

κε ηνλ Παλαγηώηε Κνπθνπλίηζα. Όζηεξα απν ρξόληα, πξόζζεζαλ ζην 

ζπγθξόηεκα θαη ηα παηδηά ηνπο, όπσο, ηνλ Βαο.Π. Κνπθνπλίηζα, 

αθνξληενλίζηαο, Αιέθν Γεκ. Καηζίκπαιε, θηζαξίζηαο, Νίθν Γεσξγ. 

                                                 
24

 Γεξβηληώηεο Θ.(2003:37) 
25

 Γεξβηληώηεο Θ.(2003:37) 
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Καηζίκπαιε, θηζαξίζηαο26. Ζ θνκπαλία ηνπο έπαηδε ζε θάζε είδνπο θνζκηθήο 

εθδήισζεο θαη όρη κόλν ζην Κεξακίδη αιιά θαη ζηα γύξν ρσξηά όπσο Βέλεην, 

Καλάιηα, θιήζξν, Βνπιγαξηλή, Καιακάθη, Κνπθνπξάβα θαη ινηπά. 

Άιινη γλσζηνί κνπζηθνί ηεο πεξηνρήο ήηαλ θαη ν Υξήζηνο Καζνύκεο πνπ 

έπαηδε αθνξληεόλ θαη ν Αληώλεο Σξαγνπδάξαο πνπ έπαηδε αθνξληεόλ, ληανύιη 

θαη θνξλέην. Ζ κνπζηθή παξάδνζε ησλ βηνιηζηώλ, θιαξηηδίδσλ αιιά θαη 

ιανπηηέξηδσλ, δπζηπρώο δελ ζπλερίζηεθε απν θαλέλαλ27  

 

 

 4. 4 .  Μνπζηθή αλάιπζε 

 

4. 4. 1. Οη ξπζκνί ηωλ θεξακηδηώηηθωλ ηξαγνπδηώλ 

 

 

Οη ξπζκνί ησλ θεξακηδηώηηθσλ ηξαγνπδηώλ είλαη νη γλσζηνί ειιεληθνί ξπζκνί 

όπσο ν θαιακαηηαλόο 7/8, ζπξηόο 4/4, ραζάπηθνο 2/4, ζηα ηξία 4/4. Αξθεηά 

ηξαγνύδηα αιιάδνπλ ξπζκό από ην έλα κέξνο, ζην άιιν. Τπάξρνπλ 

ζπλδπαζκνί όπσο 7/8 κε 4/4 ή ην αληίζεην. 

 

4. 4. 2. Μνπζηθή αλάιπζε ηωλ ηξαγνπδηώλ ηνπ Κεξακηδίνπ θαη ε 

ηξνπηθόηεηα απηώλ ηωλ ηξαγνπδηώλ 

 

   Οη ζθνπνί θαη ηα ηξαγνύδηα ηνπ Κεξακηδίνπ πξνζηδηάδνπλ ζην λεζηώηηθν 

κνπζηθό ηδίσκα. Δπηθξαηνύλ θπξίσο νη δηαηνληθνί ήρνη ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο 

δειαδή ν Πξώηνο, άξα δξόκνο νπζάθ, ν Πιάγηνο ηνπ Πξώηνπ – είηε ζε 

θιίκαθα καιαθνύ δηαηνληθνύ δειαδή δξόκνο ρνπζετλί, είηε ζε ζθιεξό δηάηνλν, 

δξόκνο λεραβέλη ή κπνπζειίθ, ν Σέηαξηνο Λέγεηνο ήρνο, δξόκνο ζεγθηάρ θαη 

ν Πιάγηνο ηνπ Σεηάξηνπ, ν ιεγόκελνο δξόκνο ξαζη κε καιαθή δηαηνληθή 

θιίκαθα ζηε βαζηθή ηνπ κνξθή, αιιά θαη κε ζθιεξή δηαηνληθή ζηηο ζπγγελείο 

εθδνρέο ηεο ηξηθσλίαο ή ηεο επηαθσλίαο ηνπ ,θακπίζηνπ ηδηώκαηνο.  ηα 

ηξαγνύδηα ηνπ θαζαξώο βνπλίζηνπ ή θακπίζηνπ ηδηώκαηνο εληνπίδνληαη 

                                                 
26

 Γεξβηληώηεο Θ.(2003:37) 
27

 Γεξβεληώηεο Θ.(2003:38) 
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πεξηζζόηεξεο κεισδίεο ζε ρξσκαηηθέο θιίκαθεο.  Υξεζηκνπνηείηαη ε ζθιεξή 

ρξσκαηηθή θιίκαθα ηνπ Πιαγίνπ ηνπ Γεπηέξνπ, ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ρηηδάδ, ην 

καιαθό ρξώκα ηνπ Μέζνπ Γεπηέξνπ δξόκνο ρνπδάκ, ν επηάθσλνο Πιάγηνο 

ηνπ Γεπηέξνπ, ν ρξσκαηηθόο Πιάγηνο ηνπ Σεηάξηνπ, ληγθξίδ θαη νη κηθηνί ήρνη 

Γεπηεξόπξσηνο, δξόκνο  θαξηδηάξ θαη καιαθόο δηαηνληθόο Πιάγηνο ηνπ 

Σεηάξηνπ κεηά Γεπηέξνπ ήρνπ. 
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Σξόπνο 

Σν Α κέξνο, είλαη ζε ΦΑ καηδόξε, ξαζη δξόκνο. ‘Αξα ε θιίκαθα ηνπ είλαη ΦΑ 

ΟΛ ΛΑ Ηb ΝΣΟ ΡΔ ΜΗ ΦΑ. Σν Β κέξνο γπξλάεη ζε ΦΑ ρηηδάδ, θαηεβαίλεη ζε 

Μη ύθεζε θαη μαλαγπξλάεη ζηε βάζε ΦΑ. Οπόηε ε θιίκαθα ηνπ είλαη ΦΑ ΟΛb 

ΛΑ Ηb ΝΣΟ ΡΔ ΜΗ ΦΑ. Ζ κεισδία ρξεζηκνπνηεί κηθξά δηαζηήκαηα, ζπλήζσο 

δεπηέξαο θαη ηξίηεο. 

Ρπζκόο 

Σν ηξαγνύδη ρσξίδεηαη ζε δύν ξπζκνύο. Ζ θόξκα ηνπ απνηειείηαη από δύν 

κέξε, Α+Β. Σν Α κέξνο έρεη δίζεκν ξπζκό ζε 4/4 θαη έρεη 6 κέηξα ε κεισδία 

ηνπ. Με ην Α κέξνο μεθηλάεη ην ηξαγνύδη. 

Σν Β κέξνο έρεη επηάζεκν ξπζκό ζε 7/8 θαη ε κεισδία ηνπ έρεη εμίζνπ 6 

κέηξα. Σν Β κέξνο είλαη ην ξεθξέλ ηνπ ηξαγνπδηνύ όκσο παίδεηαη θαη ζαλ 

εηζαγσγή. Παίδεηαη ζε γξήγνξν ξπζκό. Ζ εηζαγσγή μεθηλάεη κε ειιεηπέο 

κέηξν. 

 

ηίρνο 

Αλάκεζα ηξείο ζάιαζζεο 

ηξηαληαθπιιάθη  κ’θόθθηλν 

αλάκεζα ηξείο ζάιαζζεο 

θαξάβη θηλδπλεύεη. 

Με η’άξγαλα θηλδύλεπε, 

ηξηαληαθπιιάθη κ’θόθθηλν 

κε η’άξγαλα θηλδύλεπε, 

κε ηνλ αέξα ζηόηαλ 

Καη κε ηα ραιθνηύκπαλα 

ηξηαληαθπιιάθη κ’θόθθηλν  

θαη κε ηα ραιθνηύκπαλα 

καδεύνληαη νη αλδξεησκέλνη. 

Μαδεύνληαλ, ζπληάζζνληαλ, 

ηξηαληαθπιιάθη κ ‘θόθθηλν 

καδεύνληαλ, ζπληάζζνληαλ, 

‘θθιεζηά ζέινπλ λα ρηίζνπλ. 

Να ρηίζνπλ ηελ Αγηά νθηά, 
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ηξηαληαθπιιάθη κ’θόθθηλν, 

λα ρηίζνπλ ηελ Αγηά νθηά, 

ην Μέγα Μνλαζηήξη......... 

 

Ο ζηίρνο απηνύ ηνπ ηξαγνπδηνύ ζην μεθίλεκα ηνπ ζπκβνιίδεη ηελ Διιάδα κε 

έλα θαξάβη πνπ θηλδπλεύεη από ηνπο γύξσ ερζξνύο ηεο. ηε ζπλέρεηα ν ζηίρνο 

αλαθέξεηαη ζηνπο Έιιελεο πνπ πήγαλ λα θηηάμνπλ ηελ Αγηά νθηά θαη όπσο 

όια δείρλνπλ είλαη ηξαγνύδη ηεο ιεζκνληάο. 
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Σξόπνο 

Σν ηξαγνύδη είλαη ζε Ρε κηλόξε θπζηθό. Ζ θιίκαθα είλαη ΡΔ ΜΗ ΦΑ ΟΛ ΛΑ 

Ηb ΝΣΟ ΡΔ.  

ΡΤΘΜΟ 

Σν ηξαγνύδη απηό είλαη ζε ξπζκό 6/4 δειαδή ν θύθινο ηεο κεισδίαο θιείλεη 

ζηνπο 6 ρξόλνπο. Σα ξπζκηθά όξγαλα όκσο παίδνπλ ζε ξπζκό 4/4. 

Ζ θόξκα ηνπ είλαη  Α+Β δειαδή απνηειείηαη απν δύν κέξε. Καη ηα δύν κέξε 

έρνπλ από δύν κέηξα ηα νπνία επαλαιακβάλνληαη από ηελ ρνξσδία. Ο 

κνλνθσλάξεο ηξαγνπδάεη ην Α κέξνο θαη ε ρνξσδία επαλαιακβάλεη. Σν ίδην 

γίλεηαη θαη κε ην Β κέξνο ην νπνίν παίδεηαη θαη ζαλ εηζαγσγή. 

  

 

ηίρνο 

 ΄πνπ ηε πό-καξή Γηαλλνύια 

΄πνπ ηε πόιε θαηεβαίλσ (2) 

Καη ζε πεξηβνιη κπαίλσ. 

Βξίζθσ ηά-καξή Γηαλλνύια 

Βξίζθσ ηα θιαξηά πεξίζζηα (2) 

ιεκνληέο θαη θππαξίζζηα. 

Βξίζθσ κηα-καξή Γηαλλνύια 

βξίζθσ κηα κειηά ζηε κέζε (2) 

πνπ ιηαλνβεξγάεη λα πέζεη. 

Φθηάλεη κε-καξή Γηαλλνύια 

θθηάλεη κήια κπξσδάηα (2) 
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λόζηηκα θαη δαραξάηα. 

Πάλ’νη θιέ-καξή Γηαλλνύια 

πάλ’νη θιέθηεο λα ηα θιέςνπλ (2) 

θη άγνπξα λα ηα καδέςνπλ. 

Κη απνθξί-καξή Γηαλλνύια 

θη απνθξίζεθαλ ηα θύιια 

κε ηα θιέβεηε ηα κήια...   

 

Αθνύγεηαη ε δηάιεθηνο ηνπ Κεξακηδίνπ ζην ζηίρν. Σν ηξαγνύδη αξρίδεη 

γλσζηνπνηώληαο καο όηη ν πξσηαγσληζηήο είρε μεληηεπηεί ζε κηα πόιε θαη όηη 

γύξηδε ζηνλ ηόπν ηνπ, ην Κεξακίδη, ην νπνίν είρε πνιιέο θαιιηεξγήζηκεο 

εθηάζεηο. Μέζα από ηελ θαζεκεξηλόηεηα ινηπόλ βξίζθεη ηξόπν λα εθθξάζεη 

αιιεγνξηθά ηηο γπλαίθεο ηηο πεξηνρήο, πνπ παξνκνηάδνληαη κε δέληξα. Οη 

θιέθηεο είλαη νη λένη πνπ πξνζπαζνύλ λα πιεζηάζνπλ ηελ θνπέια όζν απηή 

είλαη λέα. κσο ε ίδηα αξλείηαη. Ζ αιιεγνξηθή ζύλδεζε δέληξνπ – λεαξήο 

θνπέιαο απαληάηαη ζπρλά ζηελ παξάδνζε, ιόγσ ηεο ζεκλνηπθίαο ηεο 

επνρήο. 
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Σξόπνο 

 

Σν ηξαγνύδη είλαη ζε Ρε κηλόξε θιίκαθα ζην πξώην κέξνο ηνπ. Ζ θιίκαθα είλαη 

ΡΔ ΜΗ ΦA ΟΛ ΛΑ Ηb ΝΣΟ ΡΔ, ελώ ζην δεύηεξν κέξνο γπξλάεη ζε Ρε 

ρηηδάδ, ΡΔ ΜΗb ΦΑ# ΟΛ ΛΑ Ηb ΝΣΟ ΡΔ. Έρεη δύν κεισδίεο από νθηώ 

κέηξα νη νπνίεο επαλαιακβάλνληαη από δύν θνξέο. Οη θηλήζεηο ηεο κεισδίαο 

γίλνληαη κε κηθξά δηαζηήκαηα, ζπλήζσο δεπηέξαο, ηξίηεο θαη κέρξη πέκπηεο.  

 

Ρπζκόο  

 

Ο ξπζκόο ηνπ ηξαγνπδηνύ είλαη δίζεκνο, παίδεηαη 2/4 θαη ρνξεύεηαη 

ραζαπνζέξβηθν ην νπνίν ζπλήζσο επηηαρύλεη ζην ηέινο. 

Ζ θόξκα ηνπ είλαη Α+Β. Σν Α κέξνο είλαη 8κεηξν θαη παίδεηαη δύν θνξέο. Σν Β 

κέξνο είλαη θαη απηό 8κεηξν θαη επαλαιακβάλεηαη, παίδεηαη θαη ζαλ εηζαγσγή.   

 

ηίρνο  

 

 

Πέξα ζηνλ πέξα καραιά  

Ακάλ Γησξγαιάθε κ’ ,ζηνλ άιιν παξαπέξα 

Σξέρεη λεξό ηξερνύκελν 

Ακάλ Γησξγαιάθε κ’ ην ιέλ θη αζεκνλέξη 

ζεο καλνύιεο θη αλ ην πηνύλ  

Ακάλ Γησξγαιάθε κ’ όιεο παηδηά δελ θάλνπλ 

Γελ ην’ πηλεο καλνύια κνπ 

Ακάλ Γησξγαιάθε κ’ λα κε κε θάλ’ο θαη κέλα 

Κη αλ κ’ έθαλεο ηη κ’ ήζειεο  

Ακάλ Γησξγαιάθε κ’ θη αλ κ’ έρεηο ηη κε ζέιεηο  

Δγώ ζηα μέλα πεξπαηώ  

Ακάλ Γησξγαιάθε κ’ ζηα μέλα παξαδ’ιεύσ…. 

 

Δίλαη ηξαγνύδη ηεο μεληηηάο, ην νπνίν δείρλεη ηνλ πόλν ηνπ μεληηεκέλνπ. 

Υξεζηκνπνηώληαο ηνπο ιατθνύο κύζνπο ηεο ρώξαο καο ζύκθσλα κε ηνπο 
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νπνίνπο ην λεξό ζε κεξηθά κέξε έρεη ππεξθπζηθέο δπλαηόηεηεο – ην 

ζπγθεθξηκέλν πξνθαινύζε ζηείξσζε -, εύρεηαη ε κάλα ηνπ λα ην είρε πηεί 

ώζηε λα κελ ηνλ είρε γελλήζεη, κηαο θαη ην κέιινλ ηνπ ήηαλ 

πξνδηαγεγξακκέλν. ε κηα θησρή αγξνηηθή πεξηνρή ην κόλν κέιινλ γηα ηνπο 

λένπο αλζξώπνπο ήηαλ ε μεληηηά γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο.    
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Σξόπνο  

Σν ηξαγνύδη είλαη ζε νι κηλόξε. Σα κέξε ηνπ, ηα νπνία δηπιώλνπλ, είλαη ην 

έλα ηεηξάκεηξν θαη ην άιιν εμάκεηξν. Ζ κεισδία θηλείηαη νκαιά κε κηθξέο 

θηλήζεηο, ζε δηαζηήκαηα δεπηέξαο, ηξίηεο αιιά θαη πέκπηεο. 

 

Ρπζκόο  

Σν ηξαγνύδη έρεη επηάζεκν ξπζκό, δειαδή 7/8 ζε όια ηνπ ηα κέξε. 

Απνηειείηαη από δύν κέξε, Α+Β. Σν Α κέξνο είλαη ηεηξάκεηξν θαη ην Β κέξνο 

εθζάκεηξν. Σν Β κέξνο παίδεηαη γηα εηζαγσγή θαη μεθηλάεη κε άξζε, αιιά 

απνηειεί θαη ην ξεθξέλ  ηνπ ηξαγνπδηνύ. Ο κνλνθσλάξεο ηξαγνπδάεη θαη ε 

ρνξσδία απαληάεη.  

ηίρνο 

Ήιηε κνπ, γηα βαζίιεςε (2) 

θη άζηξν κνπ θάηζε θάησ 

λα ζθνηεηληάζνπλ ηα βνπλά (2) 

λα πάςνπλ νη δηαβάηεο 

λα πάλ μέλνη ζηα ζπίηηα ηνπο (2) 

θη νη ληόπηνη ζηα δηθά ηνπο 

λα πάεη θη ν ληόο πνπ αγαπάεη  

ζηελ αγαπεηηθηά ηνπ...... 

 

Πξόθεηηαη γηα πεξηγξαθηθό ηξαγνύδη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο θαη ησλ ζρέζεσλ 

ησλ αλζξώπσλ ηνπ ρσξηνύ. Κάζε βξάδπ νη επηζθέπηεο απνρσξνύλ θαη νη 

ληόπηνη απνζύξνληαη ζην ζπίηη ηνπο, δίλνληαο έηζη ηελ επθαηξία ζηνπο λένπο 

λα βξεζνύλ κε ηνπο ζπληξόθνπο ηνπο, ρσξίο λα ην γλσξίδνπλ νη ππόινηπνη 

θάηνηθνη, ώζηε λα ηνπο επηθξίλνπλ ή λα ηνπο ζρνιηάζνπλ. 
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Σξόπνο 

Σν ηξαγνύδη είλαη ζε ΦΑ καηδόξε ερνγξαθεκέλν, άξα δξόκνο ξαζη. Ζ 

κεισδία μεθηλάεη θαη ηειεηώλεη κε ηελ ηξίηε  βαζκίδα. Κηλείηαη βεκαηηθά πξνο 

ηα πάλσ θαη θάησ, κε δηαζηήκαηα δεπηέξαο, ηξίηεο θαη ηεηάξηεο κία θνξά, 

αγγίδνληαο ηελ ηνληθή ζ ‘απηή ηελ πεξίπησζε.  Σα κέξε ηνπ δηπιώλνπλ. 

 

Ρπζκόο  

Έρεη δίζεκν ξπζκό θαη είλαη ζε 2/4. Απνηειείηαη από Α+Β κέξε. Σν Α κέξνο 

είλαη 12 κέηξα, μεθηλάεη ζηε ζέζε. Σν Β κέξνο παίδεηαη γηα εηζαγσγή αιιά θαη 

ξεθξέλ. Δίλαη 8 κέηξα θαη δηπιώλεη.  

 

ηίρνο  

 

Κόςε θισλί, καξή θαιή 

Κόςε θισλί βαζηιηθό 

Γπηέ κ’ θαη θάλε ην θνπθάιη* 

α θη εζέλα δελ είλ’άιιε. 

Να θνπθαιί – καξή θαιή 

Να θνπθαιίζεηο ην γηαιό,  

Να’ξρνληαη ηα θαξαβάθηα 

Σα όκνξθα παιεθαξάθηα. 

Σα όκνξθα θαη, καξή θαιή 

Σα όκνξθα θαη η’αλύπαληξα 

Γπηέ κ’ θαη η’αξξαβσληαζκέλα 

Μηα ραξά ‘ηαλ ηα θαεκέλα. 

Έιησζα κάηηα κ’, έιησζα 

Μηθξή ‘ζνπλ θαη ζε γέιαζα, 

Έιησζα ζην παπαθίγθν** 

Θα ζε πάξσ, δε ζ’αθήλσ. 

 

Δίλαη ηξαγνύδη μεληηηάο, ζην νπνίν ν μεληηεκέλνο θαιεί ηελ αγαπεηηθηά ηνπ, ηελ 

νπνία είρε αθήζεη πίζσ, λα ζθνππίζεη ην γηαιό ώζηε λα θαισζνξίζεη ηα 

θαξάβηα κε ηνπο λαύηεο πνπ έξρνληαη από καθξηά ζηελ παηξίδα ηνπο. 
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Σνλίδεηαη επίζεο όηη ν μεληηεκέλνο κεηαληώλεη πνπ έθπγε θαη δελ πήξε καδί ηνπ 

ηελ θνπέια ηνπ θαη όηη πιένλ γπξίδεη ζηελ παηξίδα ηνπ θαη ζα ζπλερίζνπλ ηε 

ζρέζε ηνπο θαη ηεο ππόζρεηαη παληξεηά. 

 

*θνπθάιη: ζθνύπα γηα εμσηεξηθνύο ρώξνπο 

**παπαθίγθν: ην κπξνζηηλό θαη ςειόηεξν παλί ηζηηνθόξνπ. 
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Σξόπνο  

 Δίλαη ερνγξαθεκέλν ζε Φα καηδόξε δειαδή ζε ξαζη δξόκν. 

Ζ εηζαγσγή μεθηλάεη κε ειιηπέο κέηξν. Ζ κεισδία θηλείηαη κε κηθξά 

δηαζηήκαηα, δεπηέξαο θαη ηξίηεο ζπλήζσο. 

Ρπζκόο . 

 Σν ηξαγνύδη απηό έρεη δίζεκν ξπζκό. Ο ξπζκόο ηνπ είλαη 4/4. Υνξεύεηαη 

ραζάπηθν. Ζ θόξκα ηνπ είλαη Α+Β. Σν Β κέξνο παίδεηαη ζαλ εηζαγσγή θαη 

ηξαγνπδηέηαη γηα ξεθξέλ ελώ ην Α κέξνο, είλαη θνππιέ. Σξαγνπδάεη ν 

κνλνθσλάξεο θαη απαληάεη ε ρνξσδία θαη ζηα δύν κέξε ηνπ ηξαγνπδηνύ.  

 

ηίρνο 

 

Μειίηζα πνύ’ζαη ζηνλ γθξεκό 

Σα κήια θνξησκέλε 

Σα κήια ζνπ ιηκπίζηεθα (2) 

Καη ηνλ γθξεκό θνβάκαη. 

Κη αλ ην θνβάζαη ηνλ γθξεκό (2) 

Έια απ’ ην κνλνπάηη 

Σν κνλνπάηη κ’ έβγαιε (2)  

’ έλα παιηό ‘μσθιήζη... 

 

Σν ηξαγνύδη είλαη αθεγεκαηηθό θαη εμηζηνξεί ηελ πεξηπέηεηα ηνπ ηξαγνπδηζηή 

όηαλ είδε κηα κειηά κέζα ζηνλ γθξεκό. Πήξε ινηπόλ ην κνλνπάηη θαη βξέζεθε 

ζε έλα μσθιήζη. Αλ θαη ε πεγή κνπ παξέρεη κόλν απηνύο ηνπο ζηίρνπο, 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ηζηνξία απηή απαληάηαη θαη ζε πνιιά άιια κέξε 

ηεο Διιάδαο όπσο ε Κάξπαζνο θαη ε Αλαηνιηθή Θξάθε, κπνξώ λα ζπλερίζσ 

ηελ εμηζηόξεζε. ηαλ πήγε ζην μσθιήζη, βξέζεθε ζην λεθξνηαθείν, όπνπ θαη 

πάηεζε έλα κλήκα, όπνπ άθνπζε κηα θσλή πνπ ηνπ είπε όηη κέζα βξηζθόηαλ 

εγγνλόο ελόο βαζηιηά. Οη έμη πξώηνη ζηίρνη έρνπλ ηε κνξθή δηαιόγνπ, κε ηνπο 

ηέζζεξεηο πξώηνπο λα πξνέξρνληαη από ηνλ άληξα – αθεγεηή θαη ηνπο δπν 

επόκελνπο από ηε γπλαίθα. Όζηεξα ν άληξαο ζπλερίδεη ηελ αθήγεζε. 
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Σξόπνο  

Σν ηξαγνύδη είλαη ερνγξαθεκέλν ζε Νην κηλόξε αιιά ην Α κέξνο θάλεη 

ζακπάρ ζην Ρε κε θαηάιεμε ζην Νην ελώ ην Β κέξνο είλαη ζε Νην ληθξίδ, 

δειαδή έρεη βάζεη ζην Νην θαη θάλεη ρηηδάδ ζην Ρε. 

 

Ρπζκόο  

Ο ξπζκόο απηνύ ηνπ ηξαγνπδηνύ είλαη ν γλσζηόο θαιακαηηαλόο, 7/8. Ζ 

εηζαγσγή μεθηλάεη κε ειιηπέο κέηξν. Ζ θόξκα ηνπ είλαη Α+Β, δύν κέξε ηα 

νπνία επαλαιακβάλνληαη από 2 θνξέο. Σξαγνπδάεη ν κνλνθσλάξεο θαη 

απαληάεη ε ρνξσδία. Σν Β κέξνο παίδεηαη γηα εηζαγσγή. 

 

ηίρνο  

Μπάηε θνξίηζηα ζην ρνξό (2) 

ηώξα πνπ έρεηε θαηξό  

γηαη’ αύξην παληξεπόζαζηε 

θαη κ’ άληξεο κπεξδεπόζαζηε. 

Γε ζαο αθήλνπλ νη άληξεο ζαο (2) 

λα πάηε ζηηο καλάδεο ζαο 

δε ζαο αθήλνπλ ηα παηδηά (2) 

λα πάηε θεη πνύλ ‘ε ραξά . 

Σνπο άληξεο ηνπο κεζύδνπκε  

θαη ηνπο απνθνηκίδνπκε 

θαη ηα παηδηά ηα δέξλνπκε (2) 

καδί καο δε ηα παίξλνπκε......     

 

Σν ηξαγνύδη πεξηγξάθεη ηε δσή ηεο γπλαίθαο ηεο πεξηνρήο. Ο ηξαγνπδηζηήο 

θαιεί ηηο γπλαίθεο λα γιεληήζνπλ ζην παλεγύξη όζν έρνπλ θαηξό, επεηδή αλ 

κεγαιώζνπλ θαη παληξεπηνύλ, ζα δέρνληαη ηελ θαηαπίεζε ηνπ άληξα ηνπο θαη 

ζα έρνπλ ππνρξεώζεηο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Χζηόζν νη γπλαίθεο απαληνύλ 

όηη έρνπλ ηξόπνπο λα απνθύγνπλ ηηο «δπζθνιίεο» θαη όηη ζα ζπλερίζνπλ λα 

γιεληάλε θαη λα ρνξεύνπλε, απνδεηθλύνληαο όηη όιν ην ζύλνιν ηνπ 

πιεζπζκνύ ζπκκεηείρε ζηηο ραξέο ηνπ ρσξηνύ. 
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Σξόπνο  

 

Σν ηξαγνύδη είλαη ερνγξαθεκέλν ζε Λα καηδόξε, δξόκνο ξαζη. Ζ κεισδία δελ 

γπξλάεη θαζόινπ ζηε βάζε θαη θηλείηαη ή βεκαηηθά ή κε δηαζηήκαηα ηξίηεο. 

 

 

Ρπζκόο  

Ο ξπζκόο ηνπ είλαη επηάζεκνο δειαδή 7/8 θαη ζηα ηξία  κέξε. Απνηειείηαη 

από Α+Β+Γ κέξε. Ζ εηζαγσγή μεθηλάεη κε ην  Α κέξνο θαη ε κεισδία μεθηλάεη 

κε ζέζε. Σν Β κέξνο είλαη ην θνππιέ θαη ην  Γ κέξνο, ξεθξέλ. Καη ζηα δύν 

κέξε πνπ ηξαγνπδηνύληαη, δειαδή ζην Β θαη Γ, μεθηλάεη ν κνλνθσλάξεο θαη 

απαληάεη ε ρνξσδία. Σν Α θαη Β κέξνο είλαη 4κέηξα πνπ δηπιώλνπλ. Σν Γ 

κέξνο, είλαη 6κέηξν πνπ θαη απηό δηπιώλεη.  

ηίρνο  

ξθν έρσ θακσκέλν (2) 

ζην ρνξό δε μαλακπαίλσ  

θαη ηνλ όξθν ζα παηήζσ (2) 

θαη ζα κπσ λα ηξαγνπδήζσ 

θαη ζα πσ έλα ηξαγνπδάθη (2) 

λα κνπ θύγεη ην κεξάθη . 

Κνξηηζάθηα ηνπ θαηξνύ ζαο(2) 

ζπκκαδέςηε ην λνπ ζαο 

γηαη’ νη λένη είλαη πιάλε (2) 

θαη ζαο ηάδνπλε ζηεθάλη..... 

 

Πξόθεηηαη γηα γπλαηθείν ηξαγνύδη. Σνλίδεηαη ν πόλνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

γπλαίθαο πνπ παξαβαίλεη ηνλ όξθν ηεο θαη ηξαγνπδώληαο δίλεη ζπκβνπιή ζηηο 

λέεο ηνπ ρσξηνύ λα πξνζέρνπλ ηνπο λεαξνύο πνπ ηάδνπλ γάκν θαη δελ 

εθπιεξώλνπλ ηελ ππόζρεζή ηνπο, δείρλνληάο καο έκκεζα ηελ αηηία ηνπ όξθνπ 

ηεο. 
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Σξόπνο  

Σν ηξαγνύδη είλαη ερνγξαθεκέλν ζε νι νπζάθ δξόκν. Ζ εηζαγσγή μεθηλάεη 

κε ειιηπέο κέηξν. Σξαγνπδάεη ν κνλνθσλάξεο θαη απαληάεη ε ρνξσδία. Ζ 

θίλεζε ηεο κεισδίαο γίλεηαη κε θνληηλά δηαζηήκαηα πξώηεο, δεπηέξαο, ηξίηεο 

κεγάιε ζηελ θαηηνύζα θαη θάπνηεο θνξέο, ηεηάξηεο ζηελ αληνύζα. 

 

Ρπζκόο  

Ο ξπζκόο ηνπ ηξαγνπδηνύ είλαη 7/8, αξγόο θαιακαηηαλόο θαη παίδεηαη ζε αξγό 

ηέκπν. Απνηειείηαη από δύν κέξε, Α+Β. Σν Α κέξνο είλαη ην θνππιέ ηνπ 

ηξαγνπδηνύ. Σν Β κέξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ εηζαγσγή αιιά θαη ξεθξέλ. 

 

 

ηίρνο  

ηελ άκκνλ –άκκν πάελα 

γπηέ κ’, ζηελ άκκνλ –άκκν πάσ 

θόξε κ’ έια δσ θνληά κνπ. 

Βξίζθσ ηνπ λαύηε ηα καιιηά  

γπηέ κ’ζηελ άκκν μαπισκέλα 

θόξε κ’ έια δώ κε κέλα. 

Έζθπςα θαη ηα κάδεςα  

γπηέ κ’ ζ’ έλα ρξπζό καληήιη 

θόξε κ’ θάλε ειεεκνζύλε. 

ε ρξπζνρόν ηα πάελα 

γπηέ κ’ λα ηα καιακαηώζσ 

θόξε κ’ ζέλα λα ηα δώζσ. 

Να θάλσ θνύπα θαη ζηαπξό  

γπηέ κ’ ζηαπξό θαη δαρηπιίδη 

θόξε κ’ θάλε ειεεκνζύλε. 

Σν δαρηπιίδη λα θνξώ  

γπηέ κ’ ηε θνύπα γηα λα πίλσ  

ζα ζε πάξσ, δε ζ’ αθήλσ.   
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Πξόθεηηαη γηα κνηξνιόη ζην νπνίν ε κάλα βξίζθεη λεθξό ην γην ηεο, πνπ ήηαλ 

λαπηηθόο, ζηελ αθηή, κηαο θαη ην ρσξηό βξίζθεηαη θνληά ζηε ζάιαζζα. Γηα λα 

θξαηήζεη έλα θνκκάηη ηνπ καδί ηεο,  πξνζπαζεί λα θηηάμεη κε ηα 

επηρξπζσκέλα καιιηά ηνπ αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο, κεξηθά από ηα 

νπνία ζα έδηλε ζηε λύθε ηεο. Έηζη ζα ηνλ είραλ γηα πάληα καδί ηνπο. 
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Σξόπνο 

 Δίλαη ερνγξαθεκέλν ζε δξόκν Ρε ρηηδάδ. Καη ζηα δύν κέξε, επαλαιακβάλεη ε 

ρνξσδία απηό πνπ ιέεη ν κνλνθσλάξεο. Ζ κεισδία θηλείηαη ζε 5ρνξδν ξε 

ρηηδαδ αιιά θαη ζην θάησ 5ρνξδν, ζνι-ξε κε ζη θπζηθό. Σα δηαζηήκαηα ηεο 

κεισδίαο είλαη δεπηέξαο θαη ηξίηεο αλνδηθά θαη θαζνδηθά. 

 

 

Ρπζκόο  

Σν ηξαγνύδη έρεη επηάζεκν ξπζκό δειαδή 7/8. Απνηειείηαη απν Α+β κέξε. Σν 

Α κέξνο είλαη 4κέηξν πνπ δηπιώλεη. Σν Β κέξνο είλαη  8κέηξν ην νπνίν  

παίδεηαη γηα εηζαγσγή αιιά είλαη θαη ξεθξέλ. 

 

 

ηίρνο  

Σελ αγάπε κνπ, θαιέ, ηελ αγάπε κνπ 

ηελ αγάπε κνπ ηελ επεζύκεζα 

θη έζηεηια λα ξζεί ην βξάδπ, 

κα δε κνύ θαλε ηε ράξε. 

Βξίζθεη αθνξκή, θαιέ, βξίζθεη αθνξκή, 

βξίζθεη αθνξκή πσο είλαη άξξσζηε. 

άξξσζηε, άξξσζηε βαξηά ζην  ζηξώκα 

λα ηλ θάεη ην καύξν ρώκα. 

Φέξηε ην γηαηξό, θαιέ, θέξηε ην γηαηξό, 

 θέξηε ην γηαηξό, ηνλ πόλν κνπ λα πσ 

ην γηαηξό, ην γηαηξό θαη ην ζπεηδέξε 

κε ηα θάξκαθα ζην ρέξη... 

 

Δίλαη εξσηηθό ηξαγνύδη, ζην νπνίν εθθξάδεηαη ε νδύλε ηνπ εξσηεπκέλνπ όηαλ 

πιεξνθνξείηαη όηη δε ζα δεη ηελ αγάπε ηνπ, ιόγσ ζνβαξνύ πξνβιήκαηνο ηεο 

πγείαο ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζεσξεί όηη αλ θαη απηή έρεη ην πξόβιεκα, ν 

γηαηξόο πξέπεη λα έξζεη γηα ηνλ ίδην θαη λα αθνύζεη ηνλ πόλν ηνπ. 
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4 .4. 3. Παξνπζίαζε ηνπ CD «Σν παξαδνζηαθό ηξαγνύδη ζην Πήιην: 

Κεξακίδη – Σξαγνπδώληαο ηελ παξάδνζε» 

 

 

 

 

   Σν 2002 ε Κνηλόηεηα Κεξακηδηνύ έβγαιε, ζε κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο 

ηεο κνπζηθήο ηεο παξάδνζεο, έλα CD κε ηίηιν «Σν παξαδνζηαθό ηξαγνύδη 

ζην Πήιην» θαη ππόηηηιν «Κεξακίδη – Σξαγνπδώληαο ηελ παξάδνζε». 

   Σε κνπζηθή επηκέιεηα, ηελ ελνξρήζηξσζε θαη ηελ επηινγή ησλ ηξαγνπδηώλ 

έθαλαλ νη Γεκήηξεο Σξαγνπδάξαο θαη ηέθαλνο Σξαγνπδάξαο ελώ ηε 

δηεύζπλζε ηεο ρνξσδίαο ηελ είρε ν Γεκήηξεο Σξαγνπδάξαο.  
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 Οη κνπζηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ ν Νίθνο Κεξαζηώηεο ζην θιαξίλν, ε Aida 

Qorri ζην βηνιί, ν Βαζίιεο Σάηζεο ζην ιανύην θαη ν ηέθαλνο Σξαγνπδάξαο 

ζην αθνξληεόλ.  Σα ηξαγνύδηα ηα ηξαγνύδεζαλ νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ: Διέλε 

Γηαθνπκή, Γαθλνύια Καηζίκπε, Δπζαιία Μπαληίδνπ, Οπξαλία Παιιεθάξε, 

πξαγνύια Παπαγεσξγίνπ, Γήκεηξα Παπαδέηε, Αηθαηεξίλε νιδάηνπ, 

Αζπαζία Σζηνπκάξε, Βαζίιεο Καιακίδαο, Θαλάζεο Καηνύλεο, Γεκήηξεο 

Κνπηζηκπάλαο, Νίθνο Πνύιηνο, Κπξηάθνο Παπαγεσξγίνπ θαη Γεκήηξεο 

Σζηνπκάξεο.  Μαδί κε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ ηξαγνύδεζαλ θαη ε Αγιαΐα 

Σξαγνπδάξα, ν Γεκήηξεο Σξαγνπδάξαο θαη ν Αζαλάζηνο Καηνύλεο.  Ζ 

ερνιεςία έγηλε από ην κνπζηθό ζπλεξγείν Γ. Εαγόξεο Α440.    
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 ηελ έξεπλα ηεο κνπζηθήο ηζηνξίαο ηνπ Κεξακηδίνπ αθηεξώζεθε έλαο 

νιόθιεξνο ρξόλνο κε θνπηαζηηθή αιιά ηαπηόρξνλα ζπλαξπαζηηθή 

πεξηπιάλεζε.  Σν εξέζηζκα γη’ απηή ηελ πξνζπάζεηα δόζεθε από θάπνηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ πνπ όλεηξό ηνπο ήηαλ λα δηαζώζνπλ αιιά θαη λα 

πεξάζνπλ ζηηο επόκελεο γεληέο ηε κνπζηθή παξάδνζε ηνπ ηόπνπ ηνπο.  

«Γώζηε καο κηα επθαηξία λα ηα πνύκε θαη λα κείλνπλ, πξηλ θύγνπκε θαη κεηο» 

έιεγαλ ραξαθηεξηζηηθά.  

   Έλαο ζεζαπξόο ηξαγνπδηώλ πνπ είρε ζηα ρέξηα ηνπ ν Κεξακηδηώηεο 

Γηώξγνο Γθόξηα έδσζε πνιύηηκε βνήζεηα ζηελ πξνζπάζεηα απηή.  Δπξόθεηην 

γηα έλα παιηό ηεηξάδην πνπ πεξηείρε πεξίπνπ 100 ρεηξόγξαθα ηξαγνύδηα, 

γξακκέλα από ηνλ παηέξα ηνπ, Κσλζηαληίλν Γθόξηα, πνπ αγαπνύζε ηε 

κνπζηθή.  Χζηόζν, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ απηά ηα ηξαγνύδηα ρξεηάζηεθε 

πνιιή δνπιεηά ώζηε λα αληηγξαθνύλ θαζαξά θαη επαλάγλσζηα θαη ξσηήζεθαλ 
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πνιινί παιηνί θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ώζηε λα δηαιπζνύλ νη ακθηβνιίεο θαη λα 

απνθξππηνγξαθεζνύλ νη ζηίρνη.   

   ηε ζπλέρεηα ν ζηόρνο ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ ηνπ ρσξηνύ γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ ηξαγνπδηώλ πινπνηήζεθε κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο 

κνπζηθνύο δαζθάινπο Γεκήηξε θαη ηέθαλν Σξαγνπδάξα, παηδηά ηνπ 

Κεξακηδηώηε κνπζηθνύ Αληώλε Σξαγνπδάξα θαη εγγόληα ηεο Αγιαΐαο 

Σξαγνπδάξα.  Έηζη ν Γεκήηξεο θαη ν ηέθαλνο Σξαγνπδάξαο ζπλεξγάζηεθαλ 

κε ηελ θνηλόηεηα, εξεύλεζαλ ηηο κνπζηθέο ξίδεο ηνπ ηόπνπ θαζώο θαη ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν παίδνληαλ θαη αθνύγνληαλ ηα ηξαγνύδηα εθείλεο ηεο 

επνρήο.  Πνιύηηκε ήηαλ θαη ε ζηήξημε ηεο Κνηλόηεηαο ηνπ Κεξακηδίνπ. 

   Ζ ζεκαληηθόηεξε πεγή πιεξνθνξηώλ ζηελ θαηαγξαθή απηώλ ησλ 

παξαδνζηαθώλ Κεξακηδηώηηθσλ ηξαγνπδηώλ ήηαλ ην αξρείν ηεο Αγιαΐαο 

Σξαγνπδάξα, ην αξρείν ηνπ Αληώλε Σξαγνπδάξα θαη όπσο ήδε αλαθέξζεθε, 

ε ζπιινγή κε ηα ρεηξόγξαθα ηξαγνύδηα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Γθόξηα.           
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

 

 πλέληεπμε κε ηνλ θ. Αζαλάζην Καηνύλε γηα ηε κνπζηθή θαη ηα 

ηξαγνύδηα ηνπ Κεξακηδίνπ 

 

Aida Qorri: Μαδί βξεζήθακε πξηλ θάπνηα ρξόληα θαη ερνγξαθήζακε θάπνηα 

ηξαγνύδηα Κεξακηδηώηηθα.  Απ’ όηη ζπκάκαη ήηαλ ην 1999. 

Αζαλάζηνο Καηνύλεο: Α, δελ ζπκάκαη ρξνλνινγίεο, έρεη θάπνηα ρξνλάθηα, 

πξέπεη λα ήηαλ έμη ή επηά ρξόληα. 

A.Q.: Καη βξεζήθακε ηπραία ζηνλ θ. Σξαγνπδάξα, ηνλ Γεκήηξε θαη ηνλ 

ηέθαλν.  Πνηνο ήηαλ απηόο πνπ νξγάλσζε απηή ηελ ηδέα ηεο 

ερνγξάθεζεο, πνηόο ην μεθίλεζε; 

Α.Κ.: ηε κνπζηθή ζρνιή ηνπ Σξαγνπδάξα πεξλάεη πνιύο θόζκνο. Δθεί πήγαλ 

δπν θνηηήηξηεο, ε κία από ηελ Αγρίαιν θαη ε άιιε από ηελ Αζήλα νη 

νπνίεο έςαρλαλ γηα Κεξακηδηώηηθα ηξαγνύδηα.  Δίραλ αθνύζκαηα από 

απηά ηα ηξαγνύδηα, ήμεξαλ ηη ήζειαλ, δελ μέξσ βέβαηα από πνπ.  Με 

θώλαμαλ νη Σξαγνπδαξαίνη θαη κε ξώηεζαλ αλ έρσ ηελ δηάζεζε λα 

βνεζήζσ ηελ θαηάζηαζε. 

A.Q.: Οπόηε έηζη μεθίλεζε ην ελδηαθέξνλ γηα ην CD πνπ θάλακε ηόηε; 

Α.Κ.: Ναη, από θεη μεθίλεζε όιε ε δνπιεηά. 

A.Q.: Καη ύζηεξα πνηνο κάδεςε θαη νξγάλσζε όινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ 

ρσξηνύ πνπ ηξαγνύδεζαλ; 

Α.Κ.: Δίρε ζπκκεηνρή ζ’ απηό ν πξόεδξνο ηεο θνηλόηεηαο. 

A.Q.:Ο θ. Κνπηζηθόο; 

Α.Κ.: Όρη, απηόο ήηαλ πξόεδξνο ηνπ πνιηηηζηηθνύ, ζπγρσξηαλόο κνπ, 

θαζεγεηήο είλαη.  Γελ ήμεξα όηη έρεη ηέηνην ελδηαθέξνλ.  Αιιά 

ερνγξαθνύζε θαη εθείλνο καδί κε ηηο θνπειηέο όηαλ ηξαγνύδεζα γηα ηελ 

θαηαγξαθή θαη από θεη ηνπ γελλήζεθε ε ηδέα γηα ην CD πνπ θάλακε κεηά.  

Ήηαλ θαη ην νηθνλνκηθό δήηεκα κηα δπζθνιία επεηδή ζε θαλέλαλ δελ 

πεξηζζεύνπλ ρξήκαηα γη’ απηά ηα πξάγκαηα. 

A.Q.: Ναη όλησο θαη αο αμίδεη ηνλ θόπν! 

Α.Κ.: Πόζν αμίδεη ηνλ θόπν, δελ μέξσ!  Δκέλα κ’ αξέζεη θαη κόλν πνπ 

ππάξρνπλ απηά ηα ηξαγνύδηα θαη ζέισ λα ηα αθνύζνπλ, λα ηα βξίζθνπλ 
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θάπνπ όπνηνο ελδηαθέξεηαη.  Μ’ αξέζεη λα ηα ηξαγνπδάσ.  Απηά ηα 

ηξαγνύδηα ηα έιεγαλ άλζξσπνη πνπ δελ είραλ γλώζεηο κνπζηθήο.  Ζ κία 

ήηαλ ε γηαγηά Αγιαΐα Σξαγνπδάξα.  Απηή κε κεγάισζε.  Ήηαλ κία 

ηεηξάπαρε γπλαίθα ελώ όινη καο πεηλνύζακε, απηή δελ μέξσ πσο 

πάρπλε.  Ζ θσλή ηεο έζθηδε.  Σα θνξίηζηα ηνπ ρσξηνύ όηαλ ήζειαλ 

ραβαιέ, ηεο έιεγαλ «Θεία Αγιατώ, - Ση είλαη καξή ηαξακέλεο;  - Θα ην 

ζηήζνπκε;».  Πηαλόηαλ ινηπόλ ρέξη-ρέξη θαη ρνξεύαλ θαη ηξαγνπδνύζαλ. 

A.Q.: Γειαδή ήηαλ ηξόπνο δσήο ην ηξαγνύδη; 

Α.Κ.: Ναη, πνιύ πξάγκα!  ην κεζνρώξη ζπκάκαη λα είλαη γεκάην ην κέξνο κε 

θνξηηζνύδηα θαη ζε θύθινπο λα ρνξεύνπλ, έηζη, γιέληη από ηνπ πνπζελά.  

Ζ ζεία θαη έλαλ κπάξκπα πνπ ηνλ θώλαδαλ Λίξν.  Σν αιεζηλό ηνπ ήηαλ 

κπάξκπα Μήηζνο ν Κόζεο.  Απηό ήηαλ ην παηξηθό ηεο ζείαο.  Ο 

κπάξκπα-Μήηζνο ήηαλ θηελνηξόθνο, δνύιεπε θαη ζηα δέξκαηα πνπ 

έθηηαρλαλ ηα ηνπινύκηα γηα ηα θξαζηά θαη ην ηζίπνπξν θαη ηξαγνπδνύζε 

όιε κέξα.  Όηαλ δελ είρε δνπιεηά ε ζεία, ηξαγνπδνύζαλ καδί.  

A.Q.: Οπόηε εζείο ζπκάζηε ηα ηξαγνύδηα πνπ μέξεηε θαη από ηνλ κπάξκπα; 

Α.Κ.: Να ζνπ πσ ηελ αιήζεηα, εγώ ήκνπλ θεθάιαο.  Άθνπγα ηξαγνύδηα θαη δελ 

κπνξνύζα λα βγάισ λόεκα από ηνπο ζηίρνπο.  Θπκάκαη έλαλ ζηίρν πνπ 

είρα αθνύζεη θαη δελ θαηαιάβαηλα ηη ελλννύζε.  Έιεγε «ηα ’ρεη ν αθέληεο 

κεηξεκέλα θη ε θπξά ινγαξηαζκέλα».   Δλησκεηαμύ, όηαλ πήγαηλα ζηα 

ρσξάθηα θαη ήκνπλ θαβάια ζηα δσληαλά, ηξαγνπδνύζα ζε όιε ηελ 

δηαδξνκή, ήηαλ ζαλ ηξαγνύδηα ηεο δνπιεηάο.  Όηαλ γπξλνύζα, επεηδή ηα 

δσληαλά ήηαλ θνξησκέλα, πεξπαηνύζα θαη δελ είρα ην θνπξάγην λα 

ηξαγνπδήζσ.  Όινη απηό έθαλαλ, ην ηξαγνύδη ήηαλ κηα ηαθηηθή γηα λα 

πεξάζεη ε ώξα. 

A.Q.: Σα ιέγαηε απηά ηα ηξαγνύδηα ζηηο γηνξηέο θαη ηα παλεγύξηα; 

Α.Κ: Ναη, από θεη ηα μέξακε.  Δλησκεηαμύ, ζρεδόλ θαλείο δελ ήμεξε πνιιά 

ηξαγνύδηα, ήμεξε ν έλαο δύν, ν άιινο ηξία θαη έηζη ζηελ παξέα έιεγε ν 

θαζέλαο απηά πνπ ήμεξε.  Οη νξγαλνπαίρηεο ηελ ραιάζαλ ηελ δνπιεηά.  

Κνηηνύζαλ κόλν ηα θαηλνύξηα, ηα θξέζθα ηξαγνύδηα γηα ηνπο γάκνπο θαη 

παξακεινύζαλ ηα παξαδνζηαθά. 

A.Q.: Αιεζεύεη όηη εηνηκάδνπλ λα ερνγξαθήζνπλ θη άιιν CD ηώξα κε 

απνθξηάηηθα ηξαγνύδηα; 
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Α.Κ.: Απηό από ηόηε κε ηελ πξώηε ερνγξάθεζε, ζπδεηηόηαλ.  Ενύζε θαη ν 

παηέξαο ηνπ πξνέδξνπ ηόηε ν νπνίνο ήηαλ θξπθόο ηξαγνπδηζηήο.  

Νηξεπόηαλ γεληθώο λα ηξαγνπδήζεη κπξνζηά ζε θόζκν θαη εηδηθά απηά ηα 

απνθξηάηηθα πνπ είραλ ππνλννύκελα.  Αιιά είρε σξαία θσλή.  Ούηε εγώ 

κπνξώ λα ηα πσ απηά.  ηελ ηειεόξαζε έρνπλ ηνλ ηξόπν λα ηα ιέλε θαη 

θάπσο πην ζεκλά αιιά εγώ δελ κπνξώ λα ην θάλσ. 

A.Q.: Ξέξεηε πόζν παιηά είλαη ηα ηξαγνύδηα απηά ή πέξαζαλ από ηελ κηα 

γεληά ζηελ άιιε θαη είλαη δύζθνιν λα μέξεη θαλείο; 

Α.Κ.: Δγώ μέξσ όηη πξηλ 60 ρξόληα πεξίπνπ εξρόηαλ ζην ρσξηό έλαο 

δεκνζηνγξάθνο ν νπνίνο ήηαλ θαη Κεξακηδηώηεο θαη όιν ζεκείσλε ζε 

ραξηηά.  Ο Γεκήηξεο ν Βαγελάο.  Μεηά έζηεηιε θαη ηνλ ίκσλα Καξά.  

Ήκνπλ θνιιεηάξη κε ηελ Σξαγνπδάξαηλα θαη ηα έβιεπα όια απηά.  Έηζη 

μεθίλεζε απηό ην ληαιαβέξη.  Θπκάκαη ιεπηνκέξεηεο όπσο ζπγθεθξηκέλα 

ην ηξαγνύδη πνπ έιεγε «ζηεο αινλίθεο ηα ηζαξζηά, ζηεο πόιεο ηα 

κπνπγάδηα», ην άιιαμε επεηδή δελ ηνπ άξεζε θαη ην έθαλε «…, ζηεο 

πόιεο ηα εξγαζηήξηα». 

A.Q.: Ο θ. Καξάο ηη αθξηβώο έθαλε κε ηα Κεξακηδηώηηθα ηξαγνύδηα; 

Α.Κ.: Μάδεςε όινπο ηνπο γέξνπο πνπ είραλ ηελ δηάζεζε λα βνεζήζνπλ θαη 

θαηέγξαςε ηα ηξαγνύδηα από ηηο θσλέο ηνπο.  ην ηέινο νξγάλσζε κία 

κεγάιε εθδήισζε όπνπ ηα παξνπζίαζαλ.  Εήηεζε θαη από ηνπο 

νξγαλνπαίθηεο λα ζπλνδεύζνπλ αιιά νη Κεξακηδηώηεο δελ ήζειαλ.  

A.Q.: Νηξεπόηαλ; 

Α.Κ.: Γελ μέξσ ηνλ ιόγν.  Ήηαλ αξλεηηθνί.  Έπαημε ην Καλαιηώηηθν 

ζπγθξόηεκα, απηό πνπ ήηαλ γηα ην παλεγύξη.  Απηό ιεγόηαλ ε νξρήζηξα 

ηνπ Υίιηνπ.  Απηόο έπαηδε θιαξίλν.  Αρηιιέα Γθνύξε ηνλ έιεγαλ θαη ην 

Υίιηνο ήηαλ ζαλ παξαηζνύθιη.  Μνπ έθαλε εληύπσζε πσο δελ 

κπνξνύζαλ λα πηάζνπλ ηίπνηα από ηα ηξαγνύδηα, δελ είραλ θάλεη 

πξόβεο.  Γελ κπνξνύζαλ λα παίμνπλ ηηο εηζαγσγέο ή ηηο αληαπνθξίζεηο. 

A.Q.: Ση όξγαλα είρε ζηελ νξρήζηξα ηνπ; 

Α.Κ.: Κιαξίλν, βηνιί, ιανύην θαη αθνξληεόλ.  Έθεξλε θαη ληξακο πόηε-πόηε 

κέζσ ηνπ Αληώλε ηνπ Σξαγνπδάξα. 

A.Q.: Γελ ηνλ έρσ αθνπζηά ηνλ Γθνύξε.  Έρσ αθνύζεη γηα ηνλ Καηζίκπαιν θαη 

ηα ινηπά. 
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Α.Κ.: Ναη ν Καηζίκπαιεο ήηαλ Κεξακηδηώηεο ελώ ν Υίιηνο, Καλαιηώηεο.  Σόηε 

δελ είρε κηθξόθσλα θαη ν Σξαγνπδάξαο πνπ ήηαλ κέινο ηεο 

θηιαξκνληθήο Βόινπ, έθεξλε θαη έλαλ θνιιεηό ηνπ, ηνλ Μηράιε 

Παπαδεκεηξίνπ πνπ έπαηδε θνξλέην.  Ήηαλ ην κόλν μερσξηζηό όξγαλν.  

Με ηέηνηα ζνιηζηηθά όξγαλα ήηαλ ν κόλνο ηξόπνο λα αθνπζηνύλ γηαηί ζηα 

παλεγύξηα είραλ θηάζεη ζε ζεκείν λα είλαη πέληε ζπγθξνηήκαηα ζηελ 

πιαηεία. 

A.Q.: Έπαηδαλ ηαπηόρξνλα όινη απηνί ή ελαιιάμ; 

Α.Κ.: Όρη, όινη καδί.  Υακόο γηλόηαλ.  Σν παλεγύξη μεθηλνύζε κε ηνλ εμήο 

ηξόπν, θαηά ηηο 6.30 κε 7 ε ώξα πνπ ζνπξνύπσλε, θαζόηαλ ηα όξγαλα 

ζηνλ πιάηαλν θαη ηα ηξαπέδηα ήηαλ γύξσ-γύξσ.  Άθελαλ ην ρώξν ζηε 

κέζε γηα ην ρνξό.  ηελ αξρή έπαηδαλ βαιο θαη ηαγθό, απηά ήηαλ 

απαξαίηεηα.  Υόξεπαλ πέληε-δέθα θνκκάηηα θαη κεηά πήγαηλαλ ζηα ζπίηηα 

ηνπο γηα λα θάλε, ζηα καγαδηά δελ είραλ θαη πνιιά λα πξνζθέξνπλ.  

Έπηλαλ θάλα ηζηπνπξάθη, ζηξαγάιηα, θακία ξέγθα, ηέηνηα πξάγκαηα.  Σν 

βξάδπ μαλαεξρόηαλ ζηελ πιαηεία θαη εθεί μεθίλαγε ν ρνξόο.  Γελ έγηλε 

πνηέ θακία παξεμήγεζε κε ηηο παξαγγειηέο θαη ηνπο ρνξνύο.  Ο θαζέλαο 

ρόξεπε ην ηξαγνύδη πνπ παξάγγειλε. 

A.Q.: Τπήξραλ ραξίζκαηα κε ηηο παξαγγειηέο; 

Α.Κ.: Ναη, όπσο θαη παληνύ ζην Πήιην.  Έβαδαλ έλα θνπηί από ινπθνύκηα θαη 

εθεί έξηρλαλ ηα ραξηνλνκίζκαηα.  Ήηαλ απαξαίηεην λα ραξίζνπλ ζηελ 

νξρήζηξα.  Πξνηεξαηόηεηα είραλ νη γπλαίθεο θαη ν θαβαιηέξνο πιήξσλε, 

αιιηώο πιήξσλαλ νη γνλείο ηεο. 

A.Q.: Πνηνο έθεξλε ηηο νξρήζηξεο; 

Α.Κ.: Οη καγαδάηνξεο. 

A.Q.: Πνηεο γηνξηέο ζπλεζίδαηε λα γηνξηάδεηε; 

Α.Κ.: Σνπ Αε-Γησξγηνύ όπνπ ην ληαιαβέξη γηλόηαλ ζηελ εθθιεζία δύν-ηξεηο 

ώξεο ην κεζεκέξη.  Δλώ ην παλεγύξη ηεο Παλαγίαο, ηνλ Αύγνπζην ήηαλ 

πην κεγάιν θαη πην νξγαλσκέλν.  Σν σξαίν γηα κέλα ήηαλ ην πξσί κεηά 

πνπ έθεπγαλ νη πεξηζζόηεξνη θαη έκελαλ ιίγνη θαη θαινί.  Σόηε ην 

επραξηζηηόκνπλ θαη έπαηδα γηα ηνλ εαπηό κνπ. 

A.Q.: Πώο μεθηλήζαηε λα παίδεηε αθνξληεόλ θαη ζε πνηα ειηθία; 
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Α.Κ.: Δκέλα κε κεγάισζε ε Αγιαΐα ε Σξαγνπδάξα νπόηε κε ηνλ Αληώλε ηνλ 

γην ηεο ήκαζηαλ θνιιεηάξηα.  Ο Αληώλεο από ππνρξέσζε, κνπ έιεγε 

ζπλέρεηα λα κνπ κάζεη.  Σν ζπδεηνύζακε ζπλέρεηα.  Δγώ ηνπο βνεζνύζα 

κε ηηο δνπιεηέο ηνπο όηαλ ε Αγιαΐα θαηέβεθε ζηνλ Βόιν.  ηα 13-14 κνπ 

ρξόληα έηπρε θαη πήγα ζε έλα παλεγύξη ζηα Καλάιηα θαη είδα έλαλ ζηελ 

ειηθία κνπ πνπ έπαηδε θαη όηαλ γύξηζα ζην ζπίηη κνπ κε έπηαζε ην 

παξάπνλν πνπ εγώ δελ κπνξνύζα.  Ήηαλ δύζθνια ηα πξάγκαηα 

νηθνλνκηθά ηόηε θαη ν παηέξαο κνπ δελ κπνξνύζε λα κνπ αγνξάζεη 

αθνξληεόλ.  Σειηθά κνπ ην πήξε ν Αληώλεο ην αθνξληεόλ δηαθνξεηηθά δελ 

ζα είρα κάζεη πνηέ. 

A.Q.: Από νξγαλνπαίθηεο, ηη είραηε ζην ρσξηό; 

Α.Κ.: Κιαξίλν, βηνιί θαη ιανύην ζπλήζσο.  Αξγόηεξα θαη αθνξληεόλ.  Τπήξραλ 

13 κε 15 νξγαλνπαίθηεο ζην ρσξηό από ηνπο νπνίνπο νη ηέζζεξεηο ήηαλ 

αθνξληενλίζηεο.  Ήηαλ δύν αδέξθηα, ν Κώζηαο Μαγαιηόο πνπ έπαηδε 

ιανύην θαη ν αδεξθόο ηνπ πνπ έπαηδε βηνιί.  Δίραλ θαη έλαλ κπάξκπα, ν 

Σειέκαρνο ν Μαγαιηόο πνπ θη απηόο έπαηδε ιανύην.  Σνλ θνξόηδεπαλ θαη 

ηνλ έιεγαλ γέξν-θόξν.  Ο Φίιιηπαο ν ακαξάο έπαηδε ιανύην θαη ν γηνο 

ηνπ θιαξίλν.  Οη Κνπηζηκπαίνη ήηαλ δύν αδέξθηα πνπ έπαηδαλ ιανύην, ν 

Γηώξγνο θαη θιαξίλν ν αδεξθόο ηνπ.  Καηζίκπαιεο ήηαλ ην επίζεην ηνπο 

θαλνληθά.  Ο Παλαήο ν Κνπθνπλίηζαο πνπ ήηαλ καδί ηνπο, έπαηδε βηνιί.  

Ο γηνο ηνπ αξγόηεξα έγηλε αθνξληενλίζηαο.  Καη Ο Γηώξγνο ν 

Καηζίκπαιεο πνπ έπαηδε ιανύην, έβγαιε ηνλ γην ηνπ ιανπηηέξε όπσο 

έθαλε θαη ν κπάξκπα-Μήηζνο ν Καηζίκπαιεο επίζεο κε ηνλ δηθό ηνπ γην.  

Απηόο ιεγόηαλ Αιέθνο θαη είρε πνιύ θαιό απηί.  Πήγαηλε ζηνλ Βόιν ζηνλ 

κπάξκπα-Γηάλλε ηνλ Σάκπαιε γηα λα ηνπ κάζεη θαη ηα έπηαλε ακέζσο.  Ο 

κπάξκπα-Γηάλλεο ήηαλ θαιόο κνπζηθόο θαη ε δνπιεηά ηνπ, θαξβνπληάξεο.  

Ο Αιέθνο ν Καηζίκπαιεο ηειηθά ηα παξάηεζε.  Μάισζε κε ηνλ παηέξα 

ηνπ.  Ο κπάξκπα-Μήηζνο είρε έλα Νην θιαξίλν θαη όια ηα έπαηδε από ηνλ 

ίδην ηόλν.  Ο Αιέθνο δελ είρε πνιύ έληαζε θαη επεηδή ηα ηξαγνύδηα ηνπ 

ήηαλ ρακειά ζηνλ ηόλν, δελ αθνπγόηαλ ζηα παλεγύξηα.  

A.Q.: Ήηαλ θάπνηνο απ’ απηνύο ζπγγελείο ζαο; 

Α.Κ.: Ο Γεκήηξεο ν Καηζίκπαιεο ήηαλ ζείνο κνπ, κε ηνλ Αιέθν ήκαζηαλ 

πξώηα μαδέξθηα. 



Σν Κεξακίδη Πειίνπ θαη ηα ηξαγνύδηα ηνπ 

 71 

A.Q.: Παίδαηε καδί ηνπο, ζαο βνήζεζαλ λα μεθηλήζεηε; 

Α.Κ.: Όρη.  Γελ ηνλ άξεζε ηνλ κπάξκπα ην παίμηκν κνπ.  Καη εγώ ήκνπλ ζηηο 

αξρέο ηόηε.  Έρσ θαη έλα θαθό.  Γελ ζπκάκαη εύθνια ηξαγνύδηα. 

A.Q.: Με ηα άιια ρσξηά ηνπ Πειίνπ ή κε ηα Καλάιηα πνπ είλαη ην πην θνληηλό, 

είραηε κνπζηθέο ζπλαιιαγέο; 

Α.Κ.: Πεγαηλνεξρόκαζηαλ κε ηνπο Καλαιηώηεο.  Ζ κεγάιε κνπ ραξά ήηαλ όηαλ 

γλώξηζα ηνπο Βελεηηώηεο.  Πνιύ θαινί ζηελ παξέα, εθεί ήμεξαλ νη λένη λα 

γιεληνύλε.  Έπαηξλα ηνλ αθνξληεόλ ζηελ πιάηε κνπ θαη πήγαηλα ηξεηο 

ώξεο δξόκν θαη ην πξσί θνξησκέλνο έθεπγα πάιη γηα ην Κεξακίδη.  Σνπο 

βξήθα πνιύ ελδηαθέξνλ αλζξώπνπο. 

A.Q.: Πνηα ήηαλ ηα επαγγέικαηα ζην Κεξακίδη; 

Α.Κ.: Ήηαλ έλα ρσξηό πνπ είρε ηα πάληα ζηνλ ηόπν ηνπ.  πέξλαλ κόλνη ηνπο, 

είραλ 80 δεπγάξηα βόδηα ζην ρσξηό.  Δίρακε ζύθα, ιίγα θάζηαλα, αξθεηά 

ζηαθύιηα παιηόζπθα πνπ ηα βξάδακε θαη θηηάρλακε δηθό καο ηζίπνπξν, 

θξαζί θαη μύδη. Καηεβαίλακε ζηα θακπνρώξηα θαη ηα πνπινύζακε ηα 

πξντόληα καο.  Δίρακε ξάθηεο πνιινύο θαη κνδίζηξεο.  Οη άιινη 

αζρνινύληαλ κε ηελ ζάιαζζα.  Δίραλ ηξάηεο θαη θαΐθηα.  Από εθεί 

πεξλνύζαλ όινη κεηά ην δεκνηηθό ζρνιείν, ήηαλ ην «παλεπηζηήκην» καο.  

Δίρακε θαη πνιιά γξη-γξη. 

A.Q.: Πνηνη ήηαλ νη πην ζπλεζηζκέλνη ξπζκνί ησλ Κεξακηδηώηηθσλ ηξαγνπδηώλ; 

Α.Κ.: πξηά, ζηηο ηξεηο θαη θαλέλα ραζάπηθν πνπ ηα ρόξεπαλ δπν-ηξεηο κάγθεο 

ελώ ν ππόινηπνο θόζκνο ρόξεπε ζπξηά. 

A.Q.: Πνηα ήηαλ ε πξνζθνξά ηνπ πιιόγνπ Δ.Γ.Ρ.Α.Μ.Δ. ζηελ πξνβνιή θαη 

δηάζσζε ησλ παξαδνζηαθώλ ηξαγνπδηώλ ηνπ Κεξακηδίνπ; 

Α.Κ.: Ζ γλσξηκία κνπ κε ηνλ Κ. Καξαγθνύλε, δάζθαινο ηεο ρνξσδίαο ηνπ 

Δ.Γ.Ρ.Α.Μ.Δ. έγηλε, αθνύ εθείλνο θαη ν ύιινγνο είραλ μεθηλήζεη ηελ 

έξεπλα θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ηξαγνπδηώλ ηνπ Κεξακηδίνπ.  Απηό είρε σο 

μεθίλεκα κηα εθπνκπή ζηελ ηειεόξαζε ε νπνία είρε σο αληηθείκελν 

πξνβνιήο ηελ παξάδνζε. 

A.Q.: Πώο ηα ζπκάζηε ηα ηξαγνύδηα, ηα έρεηε γξάςεη θάπνπ; 

Α.Κ.: Ναη, ηα έρσ ζε έλα ηεηξάδην.  Από ηνλ θ. Γθνύξε ηα πήξα, απηόο ηα είρε 

ζεκεηώζεη αξρηθά. 

A.Q.: Δίλαη όια απηά Κεξακηδηώηηθα; 
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Α.Κ.: Δγώ μέξσ όηη ηα άθνπγα ζην ρσξηό κνπ θαη κ’ απηά κεγάισζα.  Ηζηνξηθά 

δελ μέξσ αλ όια είλαη Κεξακηδηώηηθα, είλαη θαη πνιιά ηα ηξαγνύδηα.  Αιιά 

δελ ηα έρσ αθνύζεη θαη πνπζελά αιινύ. 

A.Q.: ηηο γηνξηέο ιέγαηε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα; 

Α.Κ.: Δθηόο από ηηο Απόθξηεο όπνπ ιέγακε ηα απνθξηάηηθα, ζηηο άιιεο γηνξηέο 

ιέγακε όηη καο άξεζε.  ηνπο γάκνπο βέβαηα ιέγακε άιια, πην ρνξεπηηθά 

θαη δηαζθεδαζηηθά.  Δθεί ήηαλ απαξαίηεηα ε γλσζηή «Παηηλάδα», «ν 

Απγεξηλόο» όπνπ ρόξεπε ν θνπκπάξνο θαη ην δεπγάξη, όηαλ μπξίδαλε ηνλ 

γακπξό έιεγαλ ην «Μπαξκπέξη κε ηα μνπξάθηα ζνπ», όηαλ ρηέληδαλ ηε 

λύθε ιέγαλ έλα πνπ δελ ζπκάκαη ηνλ ηίηιν, ζηα μεκεξώκαηα ηνπ γάκνπ 

έζθαδαλ κηα θόηα θαη ηξαγνπδνύζαλ, ηελ παξνκνίαδαλ κε ηελ λύθε γηα 

λα δείμνπλ πόζν ζα ηζηξίδεη. 

A.Q.: Μνηξνιόγηα ππήξραλ; 

Α.Κ.: Ναη, αιιά εγώ δελ ηα ζέισ απηά, κε πηάλεη ην παξάπνλν θαη δελ ζέισ λα 

ηα ζπκάκαη. 

A.Q.: «Σεο Υατκαδήο ην θόξεκα» πώο ην ηξαγνπδνύζαηε; 

Α.Κ.: Απηό, ρσξίο ηα όξγαλα, ην ιέγακε ζπρλά. 

A.Q.: Παίδεηε θαζόινπ αθνξληεόλ ηώξα; 

Α.Κ.: Λίγν, δελ πάλε θαη πνιύ ηα ρέξηα κνπ θαη μερλάσ αξθεηά πξάγκαηα.  

Βέβαηα δελ έρσ θαη θαλέλαλ λα κε ζπξώρλεη, λα θάλνπκε παξέα.  Αλ 

μεθηλήζσ, κνπ έξρνληαη κεηά, ηα ζπκάκαη έλα-έλα. 
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 Αλάιπζε θαη ζρνιηαζκόο ηεο ζπλέληεπμεο κε ηνλ θ. Αζαλάζην Καηνύλε 

 

   Ζ ζπλέληεπμε κε ηνλ θύξην Αζαλάζην Καηνύλε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζπίηη 

ηνπ θ. Καηνύλε ζην Βόιν, ζηηο 14 Μαΐνπ 2011, θαη δηήξθεζε πεξίπνπ κία ώξα.   

   ηελ παξνύζα πηπρηαθή θαηά ηελ απνκαγλεηνθώλεζε δελ ππήξμε θακία 

αιινίσζε ησλ ιόγσλ ηνπ ώζηε λα θαλεί ν απζεληηθόο ραξαθηήξαο ηνπ θαη ε 

έθθξαζή ηνπ.   

   Ο θ. Καηνύλεο είλαη 72 ρξνλώλ, γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζην Κεξακίδη θαη 

ζήκεξα θαηνηθεί ζην Βόιν.  Από κηθξό παηδί αγαπνύζε ηε κνπζηθή θαη ην 

ηξαγνύδη αθνύ όπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη ν ίδηνο «….όηαλ πήγαηλα ζηα 

ρσξάθηα θαη ήκνπλ θαβάια ζηα δσληαλά, ηξαγνπδνύζα ζε όιε ηελ δηαδξνκή, 

ήηαλ ζαλ ηξαγνύδηα ηεο δνπιεηάο».  Αιιά θαη ζην αθνξληεόλ είρε από κηθξό 

παηδί ηδηαίηεξε αδπλακία θάηη πνπ θαίλεηαη έληνλα ζηε ζπλέληεπμε από ηα 

ιόγηα ηνπ «ηα 13-14 κνπ έηπρε θαη πήγα ζε έλα παλεγύξη ζηα Καλάιηα θαη 

είδα έλαλ ζηελ ειηθία κνπ πνπ έπαηδε θαη όηαλ γύξηζα ζην ζπίηη κνπ κε έπηαζε 

ην παξάπνλν πνπ εγώ δελ κπνξνύζα.  Ήηαλ δύζθνια ηα πξάγκαηα 

νηθνλνκηθά ηόηε θαη ν παηέξαο κνπ δελ κπνξνύζε λα κνπ αγνξάζεη αθνξληεόλ.  

Σειηθά κνπ ην πήξε ν Αληώλεο ην αθνξληεόλ δηαθνξεηηθά δελ ζα είρα κάζεη 

πνηέ.» 

   Ο θ. Καηνύλεο έρεη έλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ κνπζηθή παξάδνζε ηνπ 

Κεξακηδίνπ θαη ε ζπλέληεπμε καο παξέρεη πνιιά ζηνηρεία ηόζν γηα ηελ 

πνιηηηζηηθή δσή, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ Κεξακηδίνπ όζν θαη γηα ηε κνπζηθή 

ηνπ παξάδνζε.  

   Απ’ ηε ζπλέληεπμε θαίλεηαη όηη νη θάηνηθνη ηνπ Κεξακηδίνπ αζρνινύληαλ 

θπξίσο κε ηε γεσξγία, κε ηε ξαπηηθή θαη κε ηελ αιηεία.  Σα πξντόληα ηνπο ήηαλ 

ηα ζύθα, ηα θάζηαλα, ηα ζηαθύιηα, ην ηζίπνπξν, ην θξαζί θαη ην μύδη, ηα νπνία 

πνπινύζαλ ζηα ρσξηά ηνπ θάκπνπ.  ζνη αζρνινύληαλ κε ηε ζάιαζζα είραλ 

ηξάηεο, θαΐθηα θαη γξη-γξη. 

   ην Κεξακίδη ζηε γηνξηή ηνπ Αε-Γηώξγε γηλόηαλ έμσ απ’ ηελ εθθιεζία 

παλεγύξη πνπ δηαξθνύζε δπν κε ηξεηο ώξεο.  κσο ην κεγαιύηεξν παλεγύξη 

ηνπ ρσξηνύ γηλόηαλ ηνλ Αύγνπζην, ζηε γηνξηή ηεο Παλαγίαο. 

   ύκθσλα κε ηνλ θ. Καηνύλε ζηα παλεγύξηα ππήξραλ θνξέο πνπ πήγαηλαλ 

έσο θαη πέληε ζπγθξνηήκαηα ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ ηα νπνία ήηαλ 
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θαιεζκέλα απ’ ηνπο καγαδάηνξεο.  Σν παλεγύξη μεθηλνύζε ζηηο 6.30 κε 7 ην 

απόγεπκα.  Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξηγξαθή πνπ δίλεηαη ζηε ζπλέληεπμε θαη 

ηα ζηνηρεία γηα ηηο ζπλήζεηεο ησλ Κεξακηδησηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

παλεγπξηνύ.  Σα όξγαλα θαζόηαλ ζηνλ πιάηαλν ηεο πιαηείαο ελώ ηα ηξαπέδηα 

ηνπνζεηνύληαλ γύξσ απ’ απηόλ αθήλνληαο όκσο ζηελ κέζε αξθεηό ρώξν 

όπνπ ζα ζηελόηαλ ν ρνξόο.  Σα πξώηα θνκκάηηα πνπ παίδνληαλ ήηαλ βαιο 

θαη ηαγθό.  Αθνύ νη θάηνηθνη ρόξεπαλ πέληε κε δέθα θνκκάηηα ζηε ζπλέρεηα 

πήγαηλαλ ζην ζπίηη ηνπο γηα θαγεηό αθνύ ζηα καγαδηά ην κόλν πνπ 

κπνξνύζαλ λα βξνπλ ήηαλ ιίγν ηζίπνπξν, ζηξαγάιηα θαη «θακηά ξέγγα».  

Μεηά όκσο μαλαεξρόηαλ ζηελ πιαηεία θαη ν ρνξόο μεθηλνύζε πάιη.  Ο θ. 

Καηνύλεο ηνλίδεη πσο «δελ έγηλε πνηέ θακία παξεμήγεζε κε ηηο παξαγγειηέο 

θαη ηνπο ρνξνύο.  Ο θαζέλαο ρόξεπε κε ην ηξαγνύδη πνπ παξάγγειλε.»  Έηζη 

έξρεηαη ζηελ επηθάλεηα έλα αθόκε ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηε ζπλήζεηα λα 

παξαγγέιλνπλ ηξαγνύδηα θαη λα δίλνπλ θάηη ζηελ νξρήζηξα γηα λα εθηειέζεη 

ηελ παξαγγειηά ηνπο.  Σνπνζεηνύζαλ θνληά ζηελ νξρήζηξα έλα θνπηί από 

ινπθνύκηα θη εθεί έξηρλαλ ηα ραξηνλνκίζκαηα όζνη παξάγγειλαλ ηξαγνύδηα 

θάηη πνπ ζεσξνύληαλ απνιύησο απαξαίηεην.  Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί πσο 

πξνηεξαηόηεηα ζην ρνξό είραλ νη γπλαίθεο ελώ ν θαβαιηέξνο πιήξσλε ην 

ηξαγνύδη πνπ ζα ρόξεπε ε γπλαίθα.  ε πεξίπησζε πνπ δελ πιήξσλε απηόο, 

πιήξσλαλ νη γνλείο ηεο. 

   ηηο γηνξηέο θαη ζηα παλεγύξηα ιέγαλε ό,ηη ηξαγνύδηα ζέιαλε.  Ο θ. 

Καηνύλεο αλαθέξεη σζηόζν όηη ζηηο Απνθξηέο ιέγαλε ηα απνθξηάηηθα ελώ ζην 

γάκν ιέγαλε ηξαγνύδηα πην «ρνξεπηηθά θαη δηαζθεδαζηηθά».  Αλαθέξεη δε ηελ 

«Παηηλάδα», ηνλ «Απγεξηλό» πνπ ρόξεπε ν θνπκπάξνο θαη ην δεπγάξη θαη ην 

«Μπαξκπέξε κε ηα μνπξάθηα ζνπ» πνπ ην ηξαγνπδνύζαλ όηαλ μπξίδαλε ην 

γακπξό.   Υσξίο ηα όξγαλα ιέγαλε ζπρλά θαη ην ηξαγνύδη «Σεο Υατκαδήο ην 

θόξεκα».  Λέεη επίζεο πσο είραλε θαη κνηξνιόγηα αιιά δελ ζέιεη λα ηα 

ζπκάηαη γηαηί «…κε πηάλεη ην παξάπνλν θαη δελ ζέισ λα ηα ζπκάκαη». 

   Σν ηξαγνύδη γηα ηνπο Κεξακηδηώηεο ήηαλ κηα «ηαθηηθή γηα λα πεξάζεη ε ώξα» 

ελώ απηνί πνπ ηξαγνπδνύζαλ ηα ηξαγνύδηα δελ είραλ κνπζηθέο γλώζεηο θαη 

έλαο απ’ απηνύο ήηαλ θαη ε θ. Αγιαΐα Σξαγνπδάξα, ε «γηαγηά Αγιαΐα 

Σξαγνπδάξα» όπσο ηελ απνθαιεί ν θ. Καηνύλεο ε νπνία είρε ππέξνρε θσλή 

θαη ήηαλ ε ςπρή ηνπ γιεληηνύ θαη ηεο δηαζθέδαζεο.  Σα ηξαγνύδηα πεξλνύζαλ 
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από ζηόκα ζε ζηόκα θαη από γεληά ζε γεληά θαη «θαλείο δελ ήμεξε πνιιά 

ηξαγνύδηα, ήμεξε ν έλαο δύν, ν άιινο ηξία θαη έηζη ζηελ παξέα έιεγε ν 

θαζέλαο απηά πνπ ήμεξε».  Βέβαηα ε παξαηήξεζε απηή ηνπ θ. Καηνύλε δείρλεη 

πόζν δύζθνιν ήηαλ γηα θάπνηνλ λα θαηαγξάςεη όια απηά ηα ηξαγνύδηα αθνύ 

έπξεπε λα ζπλαληήζεη πνιινύο αλζξώπνπο.  

   Ο θ. Καηνύλεο ζπκάηαη θαη ηελ πεξίπησζε πνπ ν Κεξακηδηώηεο 

δεκνζηνγξάθνο Γεκήηξεο Βαγελάο, πεξίπνπ 60 ρξόληα πξηλ, πήγε ζην ρσξηό 

θαη αλαδεηνύζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ κνπζηθή παξάδνζε ηνπ ηόπνπ ελώ ζηε 

ζπλέρεηα έζηεηιε ηνλ ίκσλα Καξά.  Ο Καξάο πξνζπαζώληαο λα θαηαγξάςεη 

ηα ηξαγνύδηα ζπγθέληξσζε ηνπο γέξνπο ηνπ ρσξηνύ θαη θαηέγξαςε ηα 

ηξαγνύδηα ηα νπνία εθείλνη ηξαγνύδεζαλ.  Ο θ. Καηνύλεο αλαθέξεη επίζεο όηη 

δεηήζεθε θαη απ’ ηνπο Κεξακηδηώηεο νξγαλνπαίρηεο λα παίμνπλ αιιά απηνί 

αξλήζεθαλ.  Φαίλεηαη πσο γηα θάπνην ιόγν ήηαλ αξθεηά επηθπιαθηηθνί θαη 

αξλεηηθνί απέλαληη ζ’ απηνύο πνπ ήζειαλ λα θαηαγξάςνπλ ηε κνπζηθή 

παξάδνζε ηνπ ρσξηνύ ηνπο.  Βέβαηα ν Καξάο ζπλεξγάζηεθε ηειηθά κε ην 

Καλαιηώηηθν ζπγθξόηεκα, «απηό πνπ ήηαλ γηα ην παλεγύξη» θαη πνπ ιεγόηαλ 

ε νξρήζηξα ηνπ Υίιηνπ, ζηελ νπνία έπαηδε θιαξίλν ν Αρηιιέαο Γθνύξεο ελώ 

άιια όξγαλα πνπ ήηαλ ζηελ νξρήζηξα ήηαλ θπξίσο ην ιανύην θαη ην 

αθνξληεόλ.  

   Οη Κεξακηδηώηεο νξγαλνπαίθηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέληεπμε είλαη ν 

Κώζηαο Μαγαιηόο πνπ έπαηδε ιανύην θαη ν αδειθόο ηνπ πνπ έπαηδε βηνιί, ν 

Σειέκαρνο Μαγαιηόο πνπ έπαηδε ιανύην θαη πνπ ηνλ θνξόηδεπαλ ιέγνληαο ηνλ 

«γέξν-θόξν», ν Φίιιηπαο ν ακαξάο πνπ έπαηδε ιανύην θαη ν γηνο ηνπ πνπ 

έπαηδε θιαξίλν, νη Κνπηζηκπαίνη (απ’ ην Καηζίκπαιεο) απ’ ηνπο νπνίνπο ν 

έλαο έπαηδε ιανύην θαη ν άιινο θιαξίλν, ν Παλαήο ν Κνπθνπλίηζαο πνπ 

έπαηδε βηνιί θη ν γηνο ηνπ πνπ αξγόηεξα έπαηδε αθνξληεόλ. 

   ζν γηα ηνπο ρνξνύο νη πην ζπλεζηζκέλνη ήηαλ ην ζπξηό, «ζηηο ηξεηο» θαη ην 

ραζάπηθν.   

   Ο θ. Καηνύλεο δίλεη επίζεο θαη θάπνηα ζηνηρεία γηα ηελ ερνγξάθεζε ηνπ CD 

«Σν παξαδνζηαθό ηξαγνύδη ζην Πήιην: Κεξακίδη – Σξαγνπδώληαο ηελ 

παξάδνζε».  Αλαθέξεη ινηπόλ πσο ε ηδέα μεθίλεζε από δύν θνηηήηξηεο, ε κία 

από ηελ Αγρίαιν θαη ε άιιε από ηελ Αζήλα, νη νπνίεο έθαλαλ κηα έξεπλα γηα 

ηα Κεξακηδηώηηθα ηξαγνύδηα.  Οη θνηηήηξηεο απηέο ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο 
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αδεξθνύο Σξαγνπδάξα νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα δήηεζαλ απ’ ηνλ θ. Καηνύλε λα 

ζπλεξγαζηεί καδί ηνπο θη εθείλνο δέρηεθε.  ηελ πξνζπάζεηα απηή βνήζεζε 

επίζεο θαη ν  πξόεδξνο ηεο θνηλόηεηαο θαζώο θαη ν θ. Κνπηζηθόο, πξόεδξνο 

ηνπ πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ Κεξακηδίνπ.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

      Σν ζεκεξηλό Κεξακίδη έρεη ραξαθηεξηζηεί σο παξαδνζηαθόο νηθηζκόο θαη 

έρεη πεξίπνπ 700 κόληκνπο θαηνίθνπο νη νπνίνη αζρνινύληαη κε ηελ 

ειαηνπαξαγσγή, ηελ νηθνινγηθή θηελνηξνθία θαη ηελ αιηεία.  

    Αξθεηά ζηνηρεία γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ρσξηνύ πξνζπάζεζε λα δώζεη ν 

Γάιινο ηζηνξηθόο θαη πεξηεγεηήο Mezieres ν νπνίνο εληππσζηάζηεθε απ’ ην 

Κάζηξν ηνπ θαη ην ραξαθηήξηζε αλώηεξν απ’ ηα Κάζηξν ηεο Γεκεηξηάδαο.  

Δληππσζηάζηεθε επίζεο απ’ ην γεγνλόο όηη νη θάηνηθνη ηνπ δηάιεμαλ γηα 

παηξίδα ηνπο κηα ζέζε ηόζν θνληά ζηε ζάιαζζα θάηη πνπ δελ ζπλεζίδνληαλ 

ζηελ ππόινηπε Διιάδα θαη ζεσξεί παξάηνικεο ηηο ππνζέζεηο γηα ηελ 

πξνέιεπζε ηεο πόιεο.  

   ην ρσξηό γίλνληαη πνιιά παλεγύξηα όπσο ε γηνξηή ηνπ Αε-Γηώξγε, ε 

γηνξηή ηεο Κνίκεζεο ηεο Θενηόθνπ θαζώο θαη νη γηνξηέο ηεο Αγίαο 

Παξαζθεπήο, ηεο Μεηακόξθσζεο, ηνπ Αε-Ληά, θαη ηνπ Αε-Θαλάζε.  

Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο θαη ην γεγνλόο όηη δηνξγαλώλνληαη θαη θάπνηεο 

εθζέζεηο όπσο ε έθζεζε ζην ρώξν ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ ηνπ ρσξηνύ, 

ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2004 κε αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο θαη έθζεζε 

θσηνγξαθηώλ.   

   Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πινύζηα κνπζηθή παξάδνζε ηνπ 

Κεξακηδίνπ ε νπνία, ελώ ελαξκνλίδεηαη κε ηελ νκνξθηά ηνπ ηνπίνπ, έρεη δερηεί 

επηξξνέο θαη από ηελ ηζηνξία. ηηο κεισδίεο ηεο ππάξρνπλ θαη ζηνηρεία ηνπ 

αλαηνιηθνύ θαη ηνπ λόηηνπ Πειίνπ. Οη πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαγξαθή 

ηεο κνπζηθήο παξάδνζεο ηνπ Κεξακηδίνπ έγηλαλ από ηνλ κνπζηθνιόγν θαη 

εξεπλεηή ηεο Διιεληθήο κνπζηθήο παξάδνζεο ίκσλα Καξά ελώ ν ύιινγνο 

Δ.Γ.Ρ.Α.Μ.Δ, ζηνλ νπνίν ν Καξάο ήηαλ πξόεδξνο, εμέδσζε ην 2002 κηα 

ζπιινγή κε δεκνηηθά ηξαγνύδηα ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαλ θαη αξθεηά 

ηξαγνύδηα ηνπ Κεξακηδίνπ.  Ο ύιινγνο Δ.Γ.Ρ.Α.Μ.Δ έρεη επίζεο κηα πινύζηα 

ζπιινγή από άγλσζηα θαη αλέθδνηα ηξαγνύδηα ηνπ Κεξακηδίνπ.  Πξνζπάζεηεο 

θαηαγξαθήο έγηλαλ επίζεο θαη από ηνλ Κώζηα Ληάπε, ηνλ Μπάκπε 

Μνύηζειν,  θαζώο θαη από αξθεηνύο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ζηα πιαίζηα ησλ 

πηπρηαθώλ ηνπο εξγαζηώλ.  Οη κνπζηθνί, Γεκήηξεο, ηέθαλνο θαη Αγιαΐα 

Σξαγνπδάξα αζρνινύληαη επίζεο κε ηε δηαηήξεζε θαη ηε δηάδνζε ηεο 
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Κεξακηδηώηηθεο κνπζηθήο θαη πξέπεη λα έρνπλ αξθεηά ζηνηρεία γύξσ απ’ απηή.  

Αμηνζεκείσηεο είλαη επίζεο θαη νη πξνζπάζεηεο θαηαγξαθήο πνπ έγηλαλ από 

ηνπο Νέζηνξα Μάηζα, Παλαγηώηε Μπισλά θαη Γόκλα ακίνπ.  

   Σα ζέκαηα πνπ ζπλαληώληαη ζηα ηξαγνύδηα ηνπ Κεξακηδίνπ είλαη θπξίσο 

ζξεζθεπηηθνύ, ενξηνινγηθνύ ή παλεγπξηώηηθνπ ραξαθηήξα, ηξαγνύδηα πνπ 

έρνπλ κέζα ηνπο ην εξσηηθό ζηνηρείν, πνπ πκλνύλ ηε θύζε αιιά θαη 

ηξαγνύδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ μεληηηά. εκαληηθή ζέζε έρνπλ θαη ηα 

γακήιηα άζκαηα, θαζώο θαη ηα ηζηνξηθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα.  

   Σα πεξηζζόηεξα ηξαγνύδηα δελ ζπλνδεύνληαη από κνπζηθά όξγαλα.  ηα 

ηξαγνύδηα απηά πξνπνξεύεηαη ν κνλνθσλάξεο θαη αθνινπζνύλ νη ππόινηπνη 

ελώ θάπνηεο θνξέο ην ηξαγνύδη ην κνηξάδνληαη δπν νκάδεο ηξαγνπδηζηώλ.  

   Σα όξγαλα πνπ ππήξραλ ζηηο θνκπαλίεο ήηαλ θπξίσο ην θιαξίλν, ην βηνιί, 

ην ιανύην, ην ζαληνύξη, ην ληέθη ή ην ηνπκπειέθη θαη αξγόηεξα ην αθνξληεόλ, 

ελώ νη ζθνπνί θαη ηα ηξαγνύδηα ηνπ Κεξακηδίνπ πξνζηδηάδνπλ ζην λεζηώηηθν 

κνπζηθό ηδίσκα.  

   Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη ρνξνί πνπ ρνξεύνληαη ζην Κεξακίδη έρνπλ 

ζπλήζσο θπθιηθό ζρήκα θαη είλαη θπξίσο ν ζπξηόο, ν θαιακαηηαλόο, ν 

ηζάκηθνο, ν ρνξόο ζηα ηξία θαη ν ραζάπηθνο ελώ ππάξρνπλ θαη θαζαξά 

Κεξακηδηώηηθνη ρνξνί όπσο, ην ηξαγνύδη ηεο μεληηηάο «Ο Γησξγαιάθεο».    
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