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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 

 Καβάιη : ‘Είδνο κεγάιεο μύιηλεο θινγέξαο ρωξίο ξάκθνο. Χξεζηκνπνηήζεθε 

πνιύ ζηε Βόξεηα Ειιάδα (θαη ζηηο ζιαβόθωλεο πεξηνρέο ηωλ Βαιθαλίωλ). Σήκεξα 

είλαη ζε αρξεζηία...’  

 Απηήλ ηελ πεξηγξαθή δίλεη κεηαμύ άιισλ ν Σάθεο Καινγεξόπνπινο ζην 

« Λεμηθό Διιεληθήο Μνπζηθήο »
1
 γηα ην θαβάι, όπνπ ζην κηθξό ζε έθηαζε ιήκκα 

γίλεηαη κηα θησρή θαη θπξίσο κνπζηαθή πεξηγξαθή ηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ζήκεξα δελ 

ππάξρεη ή αλ ππάξρεη βξίζθεηαη ζε ‘αρξεζηία’. Ζ παξαπάλσ πεξηγξαθή απνηέιεζε 

ζεκαληηθή αθνξκή γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εξγαζίαο απηήο, θαζώο ε κηθξή γλώζε θαη 

εκπεηξία κνπ πάλσ ζην θαβάι είλαη επαξθήο πηζηεύσ ώζηε λα έρσ ηελ πεπνίζεζε 

ηνπιάρηζηνλ γηα ην αληίζεην. Πηζαλόηαηα λα ππήξμαλε πεξίνδνη όπνπ ην θαβαι λα 

πεξηζσξηνπνηήζεθε ή λα αληηθαηαζηάζεθε ζηηο πεξηνρέο δξάζεο ηνπ, θαηλόκελν ην 

νπνίν ρξίδεη έξεπλαο θαη δε ζα αζρνιεζνύκε πεξηζζόηεξν. Γεγνλόο πάλησο είλαη όηη 

ην θαβάι ηα ηειεπηαία 10 κε 15 ρξόληα θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ζηνλ 

ειιεληθό ρώξν κε πνηθίινπο ηξόπνπο δεκηνπξγνύληαο δηαθνξεηηθά θέληξα δξάζεο ζε 

θάζε πεξίπησζε. 

                                                        

1 Σο «Λεξικό τησ Ελληνικήσ Μουςικήσ: από τον Ορφέα έωσ ςήμερα», εύναι 
ϋνα εξϊτομο ςυγγραφικό ϋργο του ςυνθϋτη και μελετητό τησ μουςικόσ Σϊκη 
Καλογερόπουλου. τισ (περύπου) 3500 ςελύδεσ του, καταγρϊφονται ςαν οριςμού, 
μερικϋσ χιλιϊδεσ λόμματα που αφορούν ςτην Ελληνικό μουςικό. Σο Λεξικό 
εκδόθηκε από τισ εκδόςεισ Γιαλλελό το 2001. 
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 Αξρηθά, ηελ παξνπζία ηνπ απηήλ ηελ βιέπνπκε ζηε δηζθνγξαθία, ηόζν 

παξαδνζηαθήο κνπζηθήο θπξίσο ζηε βόξεηα Διιάδα,όζν θαη ζε λέεο ζπλζέζεηο θαη 

παξαγσγέο θπξίσο ηεο Αζήλαο. εκαληηθό παξάγσληα ηεο παξνπζίαο ηνπ θαβάι 

απνηειεί επίζεο ε εηζαγσγή ηνπ ζηε δηδαζθαιία ζηε δεπηνξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε γεγνλόο πνπ θαζηζηά πιένλ ην όξγαλν πξνζηηό ζε πνιύ πεξηζζόηεξν 

θόζκν θαη ην ξόιν ηνπ αθόκα πηό ελεξγό.  Σέινο, ε εκθάληζε ηθαλνπνηεηηθνύ 

αξηζκνύ θαηαζθεπαζηώλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ακεζόηεξε θαη επθνιόηεξε επαθή 

κε ην όξγαλν. 

 Ωζηόζν, εμεηάδνληαο ην ζέκα πην αλαιπηηθά δηαπηζηώλνπκε πσο ππάξρεη ζηελ 

Διιάδα κία παξάδνζε θαη έλαο πνιηηηζκόο, πνπ όρη απιά ην θαβάιη δελ είλαη ζε 

αρξεζηία αιιά αληηζέησο ιεηηνπξγεί, ζπκκεηέρεη θαη ρξεζηκνπνηείηαη ελεξγά από ηηο 

αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα.  Ζ παξάδνζε απηή ήξζε κε ηνπο Έιιελεο πξόζθπγεο 

ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο θαη ζπγθεθξηκέλα εδώ ζα εμεηάζνπκε ηνπο πξόζθπγεο ηεο 

επαξρίαο Καβαθιί. Οη θάηνηθνη ηεο επαξρίαο απηήο έθηαζαλ ζηελ Διιάδα αξρηθά ην 

1906 θαη ζηε ζπλέρεηα ην 1922 όπνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεγαιύηεξε θάζε ηεο 

αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκώλ. Έθηνηε θαη κέρξη ζήκεξα επηδεηθλύνπλ έληνλε 

πνιηηηζηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε όιεο ηεο θνηλόηεηεο πνπ δεκηνύξγεζαλ κεηά ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπο. 

 Σν θαβάιη ήξζε κε ηνπο θαβαιηδήδεο πξόζθπγεο νη νπνίνη δηαηήξεζαλ θαη 

παξέδσζαλ ηελ ηέρλε ηνπο ζηηο επόκελεο γεληέο, κηα ηέρλε πνπ κέρξη ζήκεξα είλαη 

δσληαλή θαη θνηλσληθά βηώζηκε κεηαμύ ησλ Αλαηνιηθνξσκπιησηώλ ζηελ Διιάδα. 

Πνιιέο όκσο ήηαλ δπζθνιίεο θαη νη ζπγθπξίεο πνπ ζπληέιεζαλ ζην λα κείλεη ε 

ζπγθεθξηκέλε παξάδνζε γηα πνιιά ρξόληα ζηελ αθάλεηα ζπκπαξαζύξνληαο ζε απηή 

ηόζν ηελ ηέρλε ηνπ θαβάι όζν θαη ηνπο θνξείο ηεο. Αθελόο ε ζύζηαζε θιεηζηώλ 

πξνζθπγηθώλ θνηλνηήησλ θπξίσο από ηνπο πξόζθπγεο πξώηεο θαη δεύηεξεο γεληάο 

είρε σο ζπλέπεηα όιεο νη θνηλσληθέο εθθξάζεηο λα πεξηνξίδνληαη κεηαμύ 

Αλαηνιηθνξσκπιησηώλ. Αθεηέξνπ, έληνλα θαη καθξνρξόληα ήηαλ ηα ηακπνύ θαη ε 

πξνθαηαιήςεηο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο απέλαληη ζηνπο πξόζθπγεο αιιά θαη ηηο 

παξαδόζεηο ηνπο, ηε γιώζζα ηνπο, ηε κνπζηθή ηνπο θαη ακθηζβεηείηαη έληνλα ε 

ειιεληθή θαηαγσγή ηνπο. ια απηά ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηελ δπζρεξή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε πνπ αληηκεηώπηζαλ ηηο πξώηεο δεθαεηίεο, νδήγεζαλ ηνπο θαηνίθνπο ζε κηα 
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πξνζπάζεηα ζπζπείξσζεο θαη απηνλνκίαο πνπ όπσο είπακε ζπκπαξέζπξε ηελ 

θνπιηνύξα, καδί ηεο θαη ην θαβάιη, ησλ Καβαθιησηώλ ζηελ αθάλεηα. 

 Λακβάλνληαο ππ’όςηλ όινπο ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο γελλήζεθε ε αλάγθε 

γηα ηελ ελ ιόγσ εξγαζία πνπ σο βαζηθό ζηόρν έρεη κία όζν ην δπλαηόλ πιεξέζηεξε 

πεξηγξαθή ηνπ θαβάι, ηνπ ξόινπ ηνπ ζηηο θνηλόηεηεο Αλαηνιηθνξσκπιησηώλ 

πξνζθύγσλ ηεο επαξρίαο Καβαθιί, θαη θαη’ επέθηαζε ηεο παξνπζίαο  ηνπ ζηνλ 

ειιεληθό ρώξν θαη ηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή κνπζηθή. Δπίζεο, ζηόρνο είλαη λα 

γίλνπλ γλσζηνί νη ζεκαληηθόηεξνη Καβαθιηώηεο θαβαιηδήδεο, νη νπνίνη καδί κε 

πνιινύο άιινπο αλώλπκνπο θαη άγλσζηνπο ζήκεξα, θαηάθεξαλ λα καο ραξίζνπλ κηα 

παξάδνζε θαη κία ηέρλε αλεθηίκεηεο αμίαο θαη κνπζηθνύ ελδηαθέξνληνο, ηέηνηα πνπ 

λα κπνξνύκε πιένλ λα κηιάκεγηα ηελ ύπαξμε ειιεληθήο αλαηνιηθνξσκπιηώηηθεο 

«ζρνιήο» ζην θαβάιη.   

Σξείο είλαη νη βαζηθέο δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ ζηελ πνξεηα ηεο εξγαζίαο. 

Πξώηνλ ε έιιεηςε ηθαλνύ αξηζκνύ, ελ δσή εθπξνζώπσλ νξγαλνπαηρηώλ ηνπ θαβάι. 

Ζ δεύηεξε δπζθνιία  είλαη ε έιιεηςε δηζθνγξαθίαο. Μεδακηλή είλαη  ε ζπκκεηνρή 

ζηε δηζθνγξαθία παιαηόηεξσλ εθπξνζώπσλ ηνπ θαβάι θαη απηή πεξηνξίδεηαη ζε 

ιίγεο θάζε θνξά, ζθόξπηεο ερνγξαθήζεηο νη νπνίεο εκπεξηέρνληαη ζπλήζσο ζε 

ιανγξαθηθνύ πεξηερνκέλνπ έξεπλεο θαη δίζθνπο. Παληειήο επίζεο είλαη ε απνπζία 

δίζθσλ εμ’νινθιήξνπ κε θαβάι ηόζν παιαηόηεξα όζν θαη ζήκεξα πξάγκα πνπ 

δεκηνπξγεί ζεκαληηθό θελό κε απνηέιεζκα ηελ αλαδήηεζε αθνπζκάησλ ζε άιιεο 

ρώξεο, θπξίσο Βνπιγαξία θαη Σνπξθία. Σξίηε θαη ζεκαληηθή επίζεο δπζθνιία πνπ 

αληηκεησπίζηεθε ήηαλ ε έιιεηςε βηβιηνγξαθίαο θπξίσο ειιεληθήο αιιά θαη μέλεο, 

θαζώο ε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο δίλεη θαη απηέο ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο επηθαλεηαθέο. ιεο νη παξαπάλσ δπζθνιίεο όπσο θαη άιιεο πνπ 

παξνπζηάζηηθαλ επί κέξνπο, αληηκεησπίζηεθαλ ζην βαζκό πνπ ήηαλ δπλαηνλ ρσξίο 

παξαπνηνύληαη νύηε λα απνθξύπηνληαη πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία. 

 Δύρνκαη ε παξαθάησ εξγαζία λα κπνξέζεη λα δώζεη κηα πιήξε θαη ζθαηξθή 

εηθόλα γηα ην θαβάι θαηαθέξληνληαο λα γίλεη θαηαλνεηόο ν ηζηνξηθόο θαη κνπζηθόο 

ηνπ ξόινο ηόζν ζηελ παξάδνζε ησλ πξνζθύγσλ ηεο Αλαηνιθήο Ρσκπιίαο όζν θαη 

ζηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή κνπζηθή γεληθά. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

1. Σν θαβάιη θαη ηα γεγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Σν θαβάι είλαη πνηκεληθό όξγαλν, ηύπνπ θιάνπηνπ θαη αλήθεη ζηελ 

νηθνγέλεηα ησλ αεξόθσλσλ πλεπζηώλ. Απνηειείηαη από καθξόζηελν θπιηλδξηθό 

ζσιήλα ίζνπ δηακεηξήκαηνο ν νπνίνο είλαη αλνηρηόο θαη ζηα δύν ηνπ άθξα. Ο 

εθηειεζηήο θιείλεη ηηο νπέο ηνπ νξγάλνπ κε ηηο θάιαγγεο ησλ δαθηύισλ ηνπ θαζώο 

θξαηάεη ην όξγαλν πιαγίσο. Σν θαβάι απνηειείηαη από ηξία κέξε: 

• Σν πάλσ κέξνο πνπ θέξεη ην επηζηόκην.  

• Σν κεζαίν θνκκάηη πνπ έρεη 7 ηξύπεο κπξνζηά  θαη 1 πίζσ, ηζνδηακεηξηθέο 

θαη ζε επζεία δηάηαμε.  

• Σν θάησ θνκκάηη πνπ έρεη ζπλήζσο 4 ηξύπεο – νλνκάδνληαη ηξύπεο ηνπ 

δηαβόινπ ή ςπρέο  – νη νπνίεο βνεζνύλ ζην θνύξδηζκα θαη ζηνλ ήρν.                                                                                                  

Έρεη κήθνο  πεξίπνπ από 50 έσο 80 εθ. θαη δηάκεηξν 1,5 έσο 2 εθ.. Οη δηαζηάζεηο ηνπ 

θαζνξίδνπλ ηνλ ηόλν θαηαζθεπήο ηνπ νξγάλνπ, δει. όζν κεγαιύηεξνο ν νγθνκεηξηθόο  

ηνπ ρώξνο ηόζν ρακειόηεξνο ν ηόλνο θαη ην αληίζηξνθν. Ο ηόλνο θαηαζθεπήο ηνπ 

θαβάι είλαη ζπλήζσο ζε D θαη ζε C , ζπαληόηεξα ζε Δ ρσξίο βέβαηα λα απνθιείεηαη ε 

πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηνπ ζε άιιεο ηνληθόηεηεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

νξγαλνπαίρηε. Π.ρ. ν βνζθόο  πνπ αξκαηώλεη ην θνπάδη ηνπ κε θνπδνύληα 

ζπληαηξηάδεη ηνλ ηόλν ησλ θνπδνπληώλ κε ηελ θινγέξα ηνπ έηζη ώζηε λα θξαηάλε έλα 

ππνηππώδεο  ηζνθξάηε ζηε απηνζρεδηαδόκελε κεισδία ηνπ
2
. Γηα λα παξαρζεί ν ήρνο 

πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε γσλία πξόζπησζεο θαη ηαρύηεηα ηνπ εθπλεόκελνπ 

αέξα από ηα ρείιηα ηνπ εθηειεζηή θαζώο θαη ε ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ ρεηιηώλ ζην 

επηζηόκην. Ζ έθηαζε ηνπ νξγάλνπ θπκαίλεηαη από 2,5 έσο 3 νθηάβεο.  

Σν θαβάι ζε D έρεη έθηαζε: d
1
-g

3
… 

                                                        

2 Ανωγειανϊκησ Υούβοσ. Ελληνικά Λαϊκά Μουσικά Όργανα.Εκδοτικόσ  Ούκοσ 
«Μϋλιςςα», Αθόνα, 1991. 
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Ζ βαζηθή ηνληθή πεξηνρή ηνπ θαβάι είλαη: d
2
-e

3
 

 

 

ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνύλ θαηά θόξνλ νη νξγαλνπαίρηεο ιόγσ θαζαξόηεηαο , 

ιακπεξόηεηαο θαη δπλακηθήο ηνπ ήρνπ.  

Έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλεη ην θαβάι λα μέρσξίδεη είλαη ν ηξόπνο 

παημίκαηνο πνπ νλνκάδεηαη Kaba. H ιέμε Kaba έρεη ηνπξθηθή πξνέιεπζε θαη 

ζεκαίλεη ρνλδξνεηδήο. Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νξγαλνπαίρηεο γηα λα ππνδειώζνπλ 

ην παίμηκν ζηηο ρακειέο ηνληθέο πεξηνρέο ηνπ νξγάλνπ θαζσο επίζεο θαη γηα 

ραξαθηεξίζεη θαη λα μερσξίζεη θάπνηα βαξύηνλα όξγαλα όπσο δνπξλάδεο ή γθάηληεο. 

πσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηνύλ ηε ιέμε ‘βαξηά’ γηα λα 

πεξηγξάςνπλ ηνλ αξγό ξπζκό θαη ηελ ρακειή ηνληθή πεξηνρή. Απηό ηνλ ηξόπν 

παημίκαηνο ηνλ ζπλαληάκε θπξίσο ζηελ νξνζεηξά ηεο Ρνδόπεο όπνπ ην θαβάι 

κηκείηαη ηνλ κπάζν ήρν ηεο γθάηληαο γη’απηό ν ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο παημίκαηνο 

ιέγεηαη  θαη Rodhopka. ηελ ηνληθή απηή πεξηνρή επηηπγράλεηαη ε παξάιιειε 

ζπλήρεζε ζεκειίνπ θαη πξώηεο αξκνληθήο. Ο ηξόπνο απηόο παημίκαηνο εθηείλεηαη 

από d
1
-h

1 
:  

 

 

      

Σν θαβάι, ιόγσ ηνπ κήθνπο ηνπ ζσιήλα παξάγεη ρξσκαηηθή ζεηξά 

δηαζηεκάησλ κε κόλε δηαθνξνπνίεζε ην δηάζηεκα αλάκεζα ζηελ πξώηε θαη δεύηεξε 

ηξύπα, από θάησ πξνο ηα πάλσ, όπνπ παξάγεηαη ηόλνο. ηε ρξσκαηηθή απηή θιίκαθα 

πνπ δίλεη ην θαβάι παξαηεηξνύληαη θαη θάπνηεο λόηεο νη νπνίεο δελ παξάγνληαη κε ην 
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δηαδνρηθό άλνηγκα ή θιείζηκν ησλ ηξππώλ. Πξόθεηηαη γηα ηηο λόηεο c
2
,c#

2
,d#

23
. Οη 

λόηεο απηέο παξάγνληαη κόλν κε ηε ρξήζε εηδηθήο ηερληθήο από ηνλ νξγαλνπαίρηε. 

 

Οη c
2 

θαη c#
2
 παξάγνληαη κε αιιαγή ηεο γσλίαο πξόζπησζεο ηνπ αέξα ζην 

επηζηόκην. 

 

 

 

 

 

Ο θζόγγνο d#
2
 παξάγεηαη κε θιείζηκν ηεο κηζήο ηξύπαο από ην δάρηπιν. 

 

 

 

Ζ αιιαγή από ηηο ρακειόηεξεο πξνο ηηο ςειόηεξεο πεξηνρέο θαηά ην παίμηκν ηνπ 

νξγάλνπ γίλεηαη κε ππεξθύζεκα,  κε ηε δηαθνξεηηθή δειαδή ηαρύηεηα εθπλνήο ηνπ 

αέξα ηελ νπνία ν εθηειεζηήο ξπζκίδεη κε ηελ πίεζε ησλ ρεηιηώλ ηνπ ζην επηζηόκην
4
 . 

Έηζη ν εθηειεζηήο ηνπ νξγάλνπ επηηπγράλεη ηελ παξαγσγή ζεηξώλ από αξκνληθνύο 

ππεξηόλνπο ρσξίο λα παξαιείπεηαη θαλέλαο από απηνύο. Γηα παξάδεηγκα ζην θαβάι 

ζε D ν θζόγγνο D ζην ρακειόηεξν πηάζηκν, κε ππεξθύζεκα δίλεη ηνλ 1
ν
 αξκνληθό, 

                                                        

3 Οι νότεσ ιςχύουν για καβϊλ ςε D 

4 Γιϊννου, Δημότριοσ. Στοιχεία Οργανογνωσίας, Πανεπιςτημιακό Συπογραφεύο 
2004-2005, Θεςςαλονύκη, 2002. 
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δει. ν  θζόγγνο D κηα νθηάβα ςειόηεξα. Με κεγαιύηεξε αύμεζε ηεο πίεζεο ηνπ 

αέξα ζην επηζηόκην, παξάγεηαη ε 2
ε
 αξκνληθή, κηα 5

ε
 ςειόηεξα από ηελ πξώηε 

αξκνληθή θ.ν.θ. 

 

2. Η Θξάθε
5
 

Ζ Θξάθε ζηελ ειιεληθή κπζνινγία νξίδεηαη ζπκβνιηθά σο θόξε ηνπ 

Ωθεαλνύ, αδειθή ηεο Δπξώπεο, ηεο Αζίαο θαη ηεο Ληβύεο. Σνλίδεηαη ινηπόλ, ήδε από 

ηελ αξραηόηεηα, ν μερσξηζηόο ξόινο ηεο πεξηνρήο σο εμαηξεηηθνύ θνκβηθνύ ζεκείνπ 

ζηα δίθηπα επηθνηλσλίαο θαη πνιηηηζκνύ κεηαμύ Αλαηνιήο θαη Γύζεο, όπνπ 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε κνπζηθή. 

«Από ηνπ κέινπο θαη ηνπ ξπζκνύ θαη ησκ νξγάλσλ, ε κνπζηθή πάζα Θξαθία 

θαη Αζηάηηο λελόκηζηαη», γξάθεη ν ηξάβσλ (Υ. 3, 17). πλνςίδεη έηζη ηελ θνηλή 

αληίιεςε γηα ηελ αθξηηηθή ρώξα, πνπ απνηεινύζε δέθηε- πύιε εηζόδνπ γηα ηελ 

δηνλπζηαθή ιαηξεία θαη ηα αλαηνιηθά κνπζηθά ζηνηρεία, ηα νπνία επεμεξγάζηεθαλ 

θαη αλέπιαζαλ δεκηνπξγηθά νη έιιελεο κνπζηθνί θαη ζεσξεηηθνί, πξηλ ηα 

δηνρεηεύζνπλ πξνο ηε Γύζε, αιιά θαη πίζσ πξνο ηελ Αλαηνιή. Έηζη, νη πξώηνη 

πκλσδνί θαη κνπζηθνί πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ειιεληθή κπζνινγία έρνπλ ζξαθηθή 

θαηαγσγή: Οξθέαο, Μνπζαίνο, Θάκπξηο, Δύκνιπνο. Ο Κόλσλ ζην έξγν ηνπ γηα ηε 

δσή ηνπ Οξθέα απνθαιεί «θηιόκνπζνλ ην Θξαθώλ θαη Μαθεδόλσλ γέλνο», ελώ ν 

ηξάβσλ επηβεβαηώλεη όηη «όζνη ζηνπο αξραίνπο ρξόλνπο επηδίδνληαλ ζηε κνπζηθή 

ιεγεηαη πσο ήηαλ Θξάθεο». Τπάξρνπλ κάιηζηα αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Οξθέα ζηηο 

νπνίεο ζπρλά πεξηζηνηρίδεηαη όρη από δώα, αιιά από Θξιαθεο, θνξώληαο ην θάιπκκα 

ηεο θεθαιήο από δέξκα αιεπνύο θαη ηνλ καθξύ δηαθνζκεκέλν καλδύα πνπ αλαθέξεη 

ν Ζξόδνηνο σο Θξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ Jane Ellen Harisson παξαηεξεί ζρεηηθά: 

«πσο ν ζεόο πνπ ππεξεηνύζε (ν Γηόλπζνο), έηζη θαη ν Οξθέαο είλαη ζε έλα ζεκείν 

ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ ζξαθηθόο. Αληίζεηα όκσο κ’ εθείλνλ,  ν Οξθέαο είλαη έλαο 

καγηθόο κνπζηθόο. Ο Γηόλπζνο έπαηδε ηε ιύξα ηνπ, αιιά ε κνπζηθή πνηέ δελ 

                                                        

5 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΡΑΚΗ», ΜΟΤΙΚΕ ΣΗ ΘΡΑΚΗ ΜΙΑ 
ΔΙΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ: ΕΒΡΟ, ΑΘΗΝΑ 1999 
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απνηεινύζε βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ (όπσο ζηνλ Οξθέα) [...] ρεηηθά κε ηε 

ζξαθηθή κνπζηθή, γλσξίδνπκε επηπρώο αξθεηά. Ο καγηθόο κνπζηθόο, κνξθή πνπ έρεη 

ζρεδόλ επηθξαηήζεη ζην ζύγρξνλν λνπ, πξνέξρεηαη από ηελ έδξα ηεο κνπζηθήο, ην 

Βνξξά (ηε Θξάθε)».  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο  

 

Σεξάζηηνο ήηαλ ν ξόινο πνπ έπαηδαλ ηα  πλεπζηά όξγαλα ζηε κνπζηθή, θαη όρη 

κόλν, δσή ηεο αξραίαο Διιάδαο θαζώο ζπλόδεπαλ όιεο ζρεδόλ ηηο θνηλσληθέο 

εθδειώζεηο (ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο, δηνλπζηαθέο πνκπέο, δξάκα, αγώλεο, ζπκπόζηα, 

θηι.), ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε δηδαζθαιία θαη ηηο πνιεκηθέο κάρεο θαζώο επίζεο 

ζπλδέζεθαλ θαη κε ηελ αγξνηηθή θαη πνηκεληθή δσή ησλ αξραίσλ Διιήλσλ 

 

1.1. Καηεγνξίεο πλεπζηώλ ζηελ αξραία Διιάδα 

Σξείο είλαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δηαθξίλνληαη ηα πλεπζηά ζηελ 

αξραία Διιάδα κε βάζε ηνλ ηξόπν εκθπζήκαηνο από ηνλ νξγαλνπαίρηε, ηνλ ηξόπν 

δειαδή πνπ παξάγεηαη ν ήρνο θαζώο δηνρεηεύεηαη αέξαο ζην όξγαλν. Σα πλεπζηά 

όξγαλα ιεηηνπξγνύλ πξνμελώληαο δνλήζεηο ζηνλ αέξα ν νπνίνο εκπεξηθιείεηαη ζην 

ζώκα ηνπ νξγάλνπ ην νπνίν όκσο δελ γίλεηαη λα επηηεπρζεί κε απιό θύζεκα. 

πλεπώο νη θαηεγνξίεο ζύκθσλα κε ηνλ ηξόπν παξαγσγήο ήρνπ είλαη νη εμήο : 

ηελ πξώηε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα όξγαλα ζηα νπνία ν ήρνο επηηπγράλεηαη θπζώληαο 

κε ην ζηόκα θιεηζηό. Ζ αλαπλνή πνπ εμέξρεηαη θάλεη ηα ρείιε λα δνλνύληαη θαη απηέο 

νη δνλήζεηο κεηαδίδνληαη ζηνλ αεξαγσγό. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ε αξραία 

ζάπηγμ ε νπνία δε ρξεζηκνπνηόηαλ γηα κνπζηθνύο ζθνπνύο αιιά κόλν γηα λα δίλεη 

ζήκαηα, ηδηαίηεξα ζηε κάρε θαζώο θαη ζε νξηζκέλα ηειεηνπξγηθά θαη επίζεκα 

γεγνλόηα. Ζ ειιεληθή ζάιπηγμ ζπλίζηαην από έλαλ αξθεηά καθξύ, ίζην ζσιήλα 

ζηελνύ, θπιηλδξηθνύ δηακεηξήκαηνο, πνπ θαηέιεγε ζε έλαλ πξνεμέρνληα θώδσλα 

(θακπάλα). Ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο ράιθηλε θαη (ζύκθσλα κε ηνλ Πνιπδεύθε) είρε 

θνθθάιηλν επηζηόκην. Οη αγγεηνγξαθίεο δίλνπλ ηελ εληύπσζε κήθνπο πνπ έθηαλε από 

80 έσο 100 εθαηνζηά. Ο ζαιπηγθηήο ζπλήζσο θξαηά ην όξγαλν κε ην έλα ηνπ ρέξη θαη 

ηνπνζεηεί ην άιιν ζηε κέζε ή ζηα πιεπξά ηνπ. 

ηε δεύηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα πλεπζηά ηα νπνία παξάγνπλ ηνλ ήρν κέζσ 

παιιόκελεο γισζζίδαο ε νπνία βξίζθεηαη ζην επηζηόκην ηνπ νξγάλνπ. Δδώ αλήθνπλ 
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ηα όξγαλα πνπ είλαη γλσζηά σο απινί
6
. Ο απιόο

7
 ζεσξείηαη από ηα πηό ζεκαληηθά 

όξγαλα ηεο αξραίαο Διιάδαο. Μόλν ηνπ ή ζε ζπλδπαζκό κε ηε θσλή ή κε εγρνξδα 

όξγαλα, ηδηαίηεξα ηελ θηζάξα, έπαημε μερσξηζηό ξόιν δηελ θνηλσληθή δσή. 

Υξεζηκνπνηνύληαλ ζε πνιιέο ηειεηέο, θπξίσο ζηηο ηειεηέο πξνο ηηκήλ ηνπ Γηόλπζνπ, 

ζε πνκπέο, ζην δξάκα, ζε εζληθνύο Αγώλεο, ζηα ζπκπόζηα   ζπλόδεπε ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο ρνξνύο (ζξεζθεπηηθνύο, θνηλσληθνύο, ιατθνύο), ξύζκηδε ηηο θηλήζεηο 

ησλ θσπειαηώλ θαη ην βήκα ησλ ζηξαηησηώλ. 

Σν θύξην ζώκα ηνπ απινύ ήηαλ έλαο ζσιήλαο (ν βόκβπμ
8
), ζε ζρήκα θπιηλδξηθό, πνπ 

θαηέιεγε θακία θνξά ζηελ άθξε ζε έλαλ αλνηρηό, ειαθξά δηεπξπκέλν κηθξό 

« θώδσλα » (θακπάλα). Ο ζσιήλαο θαηαζθεπαδόηαλ από θαιάκη ή από ππμάξη ή από 

μύιν ισηνύ, από θόθθαιν ειαθηνύ, θέξαην, ειεθαληόδνλην ή θαηεξγαζκέλν ραιθό, 

θαη είρε ηξύπεο πνπ ιέγνληαλ ηξήκαηα ή ηξππήκαηα  ν Πνιπδεύθεο ιέεη : « Η δε πιε 

ηωλ απιώλ θάιακνο, ή ραιθόο, ή πύμνο ή ιωηόο ή θέξαο ή νζηνύλ ειάθνπ ή δάθλεο ηεο 

ρακαηδήινπ, ηελ εληεξηώλελ αθεξεκέλνο ». Οη πξώηνη απινί είραλ ηέζζεξεηο ή θαη 

ηξείο ηξύπεο αθόκα. Αξγόηεξα ν αξηζκόο απμήζεθε σο ηηο δεθαπέληε, έηζη πνπ ε 

έθηαζε ηνπ ύςνπο ηνπ απινύ έθηαζε ηηο δύν νθηάβεο. Τπήξραλ πνιιά είδε απινύ, 

πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ηαμηλνκεζνύλ ζε θαηεγνξίεο ή ηάμεηο αλάινγα κε ηελ έθηαζε 

ηνπ ύςνπο, ηελ πξνέιεπζε, ηνλ ραξαθηήξα θηι. Δλδεηθηηθόηεξε είλαη ε δηαίξεζε πνπ 

γίλεηαη σο πξνο ην ζρήκα θαη ηελ παξαγσγή ήρνπ. ύκθσλα κε ηε δηαίξεζε απηήλ 

έρνπκε ηνλ κόλαπιν ή καλνθάιακν, ηνλ δηπιό απιό (δίαπιν) θαη ηνλ πιαγίαπιν
9
. 

                                                        

6 αυλόσ, ο : « η φλογϋρα », παν επύμηκεσ κούλον, πασ ςωλόν. (J.B. HOFMANN, 
ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΣΗ ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) 

7 Η ονομαςύα αυλόσ όταν ϋνασ όροσ που γενικϊ καθόριζε διϊφορα πνευςτϊ 
όργανα, ιδιαύτερα όργανα με γλωςςύδια που χρηςιμοποιούςαν οι Έλληνεσ. 

8 βομβυξ : (α) ο ςωλόνασ, το κύριο ςλωμα του αυλού. (β) ςτον πληθ. βόμβυκεσ 
ονομαζόταν τα « κλειδιϊ », ό « δαχτυλύδια », που αντιςτοιχούςαν ςτισ τρύπεσ 
του αυλού και χρηςύμευαν ςτο να τισ ανοιγοκλεύνουν. (γ) βόμβυξ λεγόταν και ο 
ύδιοσ ο αυλόσ, ιδιαύτερα ο βαρύτονοσ. (δ) η βαθύτερη (χαμηλότερη) νότα που 
παρϊγει ο αυλόσ με όλεσ τισ τρύπεσ κλειςτϋσ, δηλ. με όλο το μόκοσ τησ αϋρινησ 
ςτόλησ. 

9 Πολλϋσ φορϋσ το καβϊλ παρομοιϊζεται με τον αρχαύο πλαγύαυλο ύςωσ λόγω 
του τρόπου κρατόματοσ. Η παρομούωςη αυτό εύναι λανθαςμϋνη διότι ο 
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ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία αλήθνπλ ηα πλεπζηα ζην νπνία ην εκθύζεκα 

γίλεηαη απ’επζείαο ρσξίο ηελ παξεκβνιή γισζζίζαο ή άιινπ επηζηνκίνπ. Ο κνπζηθόο 

θπζάεη ινμά δηακέζνπ ηνπ αεξαγσγνύ – δηακέζνπ ηεο άθξεο ηνπ ζσιήλα ή δηακέζνπ 

κηαο πιεπξηθήο νπήο από πάλσ ηνπ. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ε πνιπθάιακνο 

ζύξηγγα ή ζύξηγμ ηνπ Παλόο θαη ε κνλνθάιακνο ζύξηγγα (κε ηελ νπνία άκεζε 

ζπγγέλεηα έρεη θαη ην θαβάι, όπσο ζα δνπκε παξαθάησ). 

 

 

 

1.2. ύξηγμ  

 Ζ ιέμε ζύξηγμ πξνέξρεηαη από ην αξραίν ξήκα ζπξίδω
10

 πνπ ζεκαίλεη 

« ζθπξίδσ ». Γεληθά, κπνξεί λα εηπσζεί πσο ν όξνο ζύξηγγα (ζύξηγμ) 

ρξεζηκνπνηνύληαλ ζπρλά γηα όια ηα πλεπζηά όξγαλα ρσξίο γισζζίδα, ελώ γηα εθείλα 

πνπ είραλ γισζζίδα (απιή ή δηπιή) ρξεζηκνπνηνύληαλ ν όξνο απιόο. Ο ήρνο 

παξάγεηαη από θύζεκα θαηεπζείαλ κέζα ζηελ νπή, πνπ έρεη αλνηρηεί ζην επάλσ 

άθξν, ρσξίο ηελ παξεκβνιή γισζζίδαο. πξίδσ (θαη ζπξίηησ) ζήκαηλε παίδσ ηε 

ζύξηγγα  επίζεο, παξάγσ έλαλ ζπξίδνληα ήρν. Σν όλνκα ηεο ζύξηγγαο εκθαλίδεηαη 

ζηελ Ιιηάδα θαη ζηνλ Ύκλν ζηνλ Εξκή 512  Ιι. Κ 13 : « απιώλ ζπξίγγωλ η’ελνπήλ » ([ν 

Αγακέκλνλαο, θνηηάδνληαο πξνο ην ζηξαηόπεδν ησλ Σξώσλ, ζαύκαδε ηηο πνιιέο 

θσηηέο πνπ έθαηαλ κπξνζηά ζην Ίιην] θαη ηνλ ήρν ησλ απιώλ θαη ησλ ζπξίγγσλ). 

 Τπήξραλ βαζηθά δύν είδε ζύξηγγαο : ε κνλνθάιακνο θαη ε πνιπθάιακνο. Καη 

ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ε ζύξηγγα θαηαζθεπαδόηαλ από θαιάκη. 

                                                                                                                                                               

πλαγύαυλοσ αν και κρατιόταν όπωσ το νεότερο φλϊουτο, εύχε γλωςςύδα 
τοποθετημϋνη μϋςα πλϊγια, ςτη θϋςη περύπου όπου ςτο φλϊουτο βρύςκεται η 
οπό. 

10 ςυρίζω : αττ. –ττω, δωρ. –ίσδω, μελλ. συρίξομαι, ‘ό,τι και νυν, συρίζω’ 
« ςφυρύζω ». 

ςυριγμόσ, ο : ‘ό,τι και νυν συριγμός’, « ςφύριγμα ». (J.B. HOFMANN, 
ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΣΗ ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) 
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 Ζ πνιπθάιακε ήηαλ ε γλσζηή ζύξηγμ ηνπ Παλόο ή ζύξηγγεο ηνπ Παλόο. Σα 

θαιάκηα (ζσιήλεο) ήηαλ ζπλήζσο επηά, κε δηαθνξεηηθό κέγεζνο  ζρεκάηηδαλ όκσο, 

κηα νξηδόληηα γξακκή ζην επάλσ άθξν, ρσξίο νπέο, θαη ήηαλ ζπλεδεκέλα κε θεξί. 

Πνιπδ. (IV, 69) : « ζηε ζύξηγγα ν ήρνο παξάγεηαη κε θύζεκα  είλαη έλα ζύλνιν από 

θαιάκηα (ζσιήλεο) δκέλα κε ιηλάξη θαη θεξί...πνιιά θαιάκηα κε βαζκηαία 

ζκηθξπλόκελν κέγεζνο ». Ζ ζύξηγγα ηνπ  Πάλα ήηαλ όξγαλν πνηκεληθό ( ν Πάλαο 

ήηαλ πνηκεληθόο ζεόο, πξνζηάηεο ησλ δαζώλ, ησλ θνπαδηώλ θαη ησλ βνζθώλ) θαη δε 

ρξεζηκνπνηνύληαλ πνηέ γηα θαιιηηερληθνύο ζθνπνύο  πξβ. Όκ. Ιι. Σ 526 : « λνκήεο 

ηεξπόκελνη ζύξηγμη » (βνζθνί ηεξπόκελνη κε ηηο ζύξηγγεο). ύκθσλα κε ην κύζν,  ν 

Πάλαο αγάπεζε κηα λύκθε από ηελ Αξθαδία, ηελ θόξε ηνπ πνηακνύ Λάδσλα, 

ύξηγγα. Ζ λύκθε ηξνκαγκέλε από ηελ θαηαδίσμε ηνπ ζενύ ηθέηεπζε ηνλ Γία λα ηε 

ζώζεη. Έηζη, ηε ζηηγκή πνπ ν Πάλαο ηελ έπηαζε, εθείλε κεηακνξθώζεθε ζε θαιακηά  

ηξειόο από ζπκό θαη απνγνήηεπζε ν Πάλαο έζπαζε ηελ θαιακηά ζε θνκκάηηα. 

Γξήγνξα όκσο, θαηάιαβε πσο έθνβε ην ζώκα ηεο λύκθεο, θαη κεηαλησκέλνο άξρηζε 

λα θιαίεη θαη λα θηιά ηα θνκκάηηα ηεο θαιακηάο. Αθνύγνληαο ηνπο ήρνπο πνπ 

έβγαηλαλ, θαζώο θπζνύζε θιαίγνληαο, νδεγήζεθε ζηελ θαηαζθεπή ηεο ζύξηγγαο.  

 Σν δεύηεξν είδνο ζύξηγγαο, ε κνλνθάιακνο, είλαη απηή κε ηελ νπνία ην 

θαβάι παξνπζηάδεη ηε κεγαιύηεξε θαη ακεζόηεξε ζπγγέλεηα, ηόζν ζηελ 

θαηαζθεπή όζν θαη ζηνλλ ηξόπν παημίκαηνο θαη ρξήζεο. 

 

 

1.3. Μνλνθάιακνο ζύξηγγα, ν πξόγνλνο ηνπ θαβάι 

 Ο ηόλνο ηεο κνλνθάιακεο ζύξηγγαο ήηαλ ειαθξόο, γιπθόο θαη ιηγάθη 

ζπξηζηηθόο  ε έθηαζή ηνπ ήηαλ πεξηνξηζκέλε ζηελ πςειή πεξηνρή, ζε αληίζεζε κε 

ηνλ απιό πνπ επνλνκαδόηαλ βαζύθζνγγνο (βαξύηνλνο). Σν όξγαλν ήηαλ θαηαθόξπθν 

(ίζην) θαη είρε ιίγεο νπέο. Ο επηθόο πνηεηήο Δπθνξίσλ, ζην βηβιίν ηνπ Πεξί 

κεινπνηϊώλ (ή κεινπνηώλ) ιέεη πσο ν Δξκήο επηλόεζε ηε κνλνθάιακε ζύξηγγα, ν 

εηιελόο ηελ πνιπθάιακε θαη ηελ θεξνδέηε ν Μαξζύαο : « ηελ κελ κνλνθάιακνλ 

ζύξηγγα Εξκήλ επξείλ, ηελ δε πνιπθάιακνλ Σεηιελόλ, Μαξζύαο δε ηελ θεξόδεηνλ ». 
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Άιινη απνδίδνπλ ηελ εθεύξεζε ηεο κνλνθάιακεο ζύξηγγαο ζηνλ εύζε θαη ηνλ 

Ρσλάθε, από ηελ ζξαθηθή θπιή ησλ Μαηδώλ. Ωζηόζν, ε κνλνθάιακνο ζύξηγγα, όπσο 

θαη ε ζύξηγγα ηνπ Παλόο, ππάξρεη από ακλεκνλεύησλ εηώλ. Οη θνθθάιηλνη απινί κε 

κία ή πεξηζζόηεξεο νπέο γηα ηα δαθηπια είλαη γλσζηνί από παιαηνιηζηθέο, 

κεζνιηζηθέο θαη λενιζηθέο ηνπνζεζίεο. ζνλ αθνξά ζηνπο αξραίνπο πςπινύο 

πνιηηηζκνύο ηεο εγγύο Αλαηνιήο, ε κνλνθάιακνο ζύξηγγα θπξηαξρνύζε κόλν ζηελ 

ζηελ Αίγππην  ππάξρνπλ ζνπκεξηθέο θαη αθθαδηθέο αλαπαξαζηάζεηο, σζηόζν 

ζπαλίδνπλ. Ζ αηγππηηαθή ζύξηγγα (θαη απηή ηεο Μεζνπνηακίαο) ήηαλ καθξπά θαη 

ζηελή, θαηαζθεπαζκέλε από θαιάκη ή κέηαιιν, κε ηξείο έσο νθηώ νπέο γηα ηα 

δάθηπια πξνο ην ρακειόηεξν άθξν. Μνινλόηη ηελ θξαηνύζαλ ινμά, ζηα αξηζηεξά 

ηνπ νξγαλνπαίθηε, ην εκθύζεκα γηλόηαλ από ηελ άθξε ηνπ νξγάλνπ θαη όρη 

πιεπξηθώο  δειαδή ν κνπζηθόο θπζνύζε από ηελ αλνηθηή άθξε ηνπ ζσιήλα (όπσο 

ζπλέβαηλε θαη κε ηε ζύξηγγα ηνπ Παλόο), θαη όρη θαηα κήθνο κίαο πιεπξηθήο νπήο. 

 ηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ καξηπξίεο ζρεηηθά κε ηε κνλνθάιακε ζύξηγγα 

πξηλ από ηελ Διιεληζηηθή επνρή, αιιά θαη ηόηε είλαη ζπάληεο. πνξαδηθά επηρεηξείηαη 

κία δηάθξηζε κεηαμύ ηεο πνιπθάιακεο ζύξηγγαο (δειαδή ηεο ζύξηγγαο ηνπ Παλόο) 

θαη ηεο κνλνθάιακεο ζύξηγγαο, ε νπνία δελ ζα πξέπεη λα είλαη άιιε από ηε ζύξηγγα 

κε πέληε νπέο γηα ηα δάθηπια. Ζ κνλνθάιακε ζύζηγγα ππάξρεη ζηα ιεμηθά θαη 

ζπληζηά ην λόεκα ηεο ιέμεο ίπγμ, ε νπνία ζα πξέπεη ζπλεπώο λα ήηαλ έλα είδνο 

θιάνπηνπ. Ζ ιέμε ίπγμ
11

 είλαη επίζεο ε νλνκαζία ελόο πνπιηνύ, ηνπ ζηξαβνιαίκε, 

ηνπ νπνίνπ ηε θσλή ιέγεηαη πσο κηκείηαη ν πιαγίαπινο :  απηή  ε αλαθνξά ζρεηίδεηαη 

ελδερνκέλσο κε ηε κνλνθάιακε ζύξηγγα θαη όρη κε ηνλ πιαγίαπιν κε ρξήζε 

γισζζίδαο , θαη όπνπ ν πιάγηνο απιόο ή πιαγίαπινο παξνπζηάδεηαη σο ε πεγή ελόο 

απαινύ ζαλ ηνλ άλεκν ήρνπ ή σο έλα ρνληξνθηηαγκέλν αγξνηηθό όξγαλν ζε 

πεξηβάιινληα θαηάιιεια γηα ηελ πνιπθάιακε ζύξηγγα θαη ζα πξέπεη θαη πάιη λα ηνλ 

ζεσξήζνπκε κνλνθάιακε ζύξηγγα. Έλαο άιινο όξνο πνπ πηζαλώο πξνζδηνξίδεη ηε 

κνλνθάιακε ζύξηγγα είλαη ν όξνο θώηηγμ, πνπ ν Ζζύρηνο κάιινλ θηάλνληαο ζε 

παξνθπζκό, νξίδεη σο « ζύξηγγα, ιώηηλν απιό, είδνο ζάιπηγγνο ». Ο θώηηγμ 

                                                        

11 ίυγξ, -γγοσ, η : το πτηνόν η ςειςοπυγύσ, η ςουςουρϊδα, λατ. Jynx torquilla. 
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ρξεζηκνπνηόηαλ ζηελ Αιεμάλδξεηα θαη ε ιέμε πηζαλώο εκπεξηέρεη κία αηγππηηαθή 

ξίδα κε ην ειιεληθό πξόζθπκα –ηγμ θαη’ αλαινγία πξνο ην ζύξηγμ θ.ά. 

 Αλαπαξαζηάζεηο ζηελ ηέρλε καξηπξνύλ όηη ππήξρε θαη κνλνθάιακνο ζύξηγγα 

όπνπ ην εκθύζεκα γηλόηαλ ζηελ άθξε ηνπ νξγάλνπ θαη κνλνθάιακνο ζύξηγγα όπνπ 

ην εκθύζεκα γηλόηαλ πιεπξηθώο. Έλα δείγκα ηνπ ηειεπηαίνπ ηύπνπ, πνπ βξέζεθε 

ζηελ Αιηθαξλαζζό, θπιαζζεηαη ζην Βξεηαληθό Μνπζείνπ. Γηαζέηεη θνίιν επηζηόκην 

πνπ πςώλεηαη αλεπαίζζεηα πιεπξηθώο ηνπ ζσιήλα. Αλαθαιύθζεθε έλα αληίγξαθν 

πνπ δηαζέηεη έλαλ απαιό, κνπξκνπξηζηό ηόλν. 

 Έλα αθόκε πλεπζηό πνπ ζα ην θαηαηάζζακε ζηε κνλνθάιακε ζύξηγγα είλαη 

ην επηηόληνλ. Μία ιεμηθνγξαθηθή πεγή αλαθέξεη όηη ν εθγπκλαζηήο κίαο ρνξσδίαο ζα 

πξέπεη λα δίλεη ζηνλ ρνξό ηνπ ηνλ αξρηθό θζόγγν (βάζε) « απιίδνληαο ζην 

επνλνκαδόκελν επηηόληνλ
12

 ». Πξόθεηηαη πηζαλώο γηα έλαλ ρσξίο γισζζίδηα απιό, 

αθνύ ε έθηαζε ελόο απινύ κε γισζζίδηα ζα ήηαλ πεξηζζόηεξν ππνθείκελε ζηελ 

αζηάζεηα. Αλ ήηαλ ίδην κε ην tonarium (ηνλνδόηε), γηα ηνλ νπνίνλ ν Γξάθρνο είρε 

έλαλ ζθιάβν πνπ αζόξπβα ηνπ έδηλε ην θαηάιιειν ηνληθό ύςνο ελώ δεκηνπξγνύζε, 

ηόηε ζα κπνξνύζε λα εθθέξεη δηαθνξεηηθνύο θζόγγνπο. 

 

 

 

 

 

 

                                                        

12 επιτόνιον : (α) « κλειδύ » με το οπούο κουρδιζόταν οι χορδϋσ  ςτριφτϊρι (β) 
επιςτόμιο αυλού  (γ) μικρόσ αυλόσ (αυλύςκοσ) που χρηςύμευε ςτο κούρδιςμα 
των οργϊνων και ωσ τονοδότησ για το χορό (χορωδύα). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

 

 

2.1. Αλαηνιηθή Ρωκπιία 

Σνλ Ηνύλην ηνπ 1878 κε πξσηνβνπιία ηεο Γεξκαλίαο ζπγθιήζεθε ζην 

Βεξνιίλν ζπλέδξην, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ αληηπξνζώπσλ ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ 

(Γεξκαλίαο, Ρσζίαο, Αγγιίαο, Απζηξίαο, Γαιιίαο, Ηηαιίαο) θαη ηεο Σνπξθίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα επαλεμεηάζεη ηνπο όξνπο ηεο πλζήθεο ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ (ίδξπζε 

Μεγάιεο Βνπιγαξίαο). 

Οη απθάζεηο ηνπ πλεδξίνπ δηαηππώζεθαλ ζηε πλζήθε ηνπ Βεξνιίλνπ (13 

Απξηιίνπ 1878), ζύκθσλα κε ηελ νπνία πεξηνξίζηεθαλ ηα ζύλνξα ηεο Βνπιγαξίαο, 

κε ηελ αλαζεώξεζε ηεο πλζήθεο ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ, θαη ηδξύζεθε απηόλνκε 

βνπιγαξηθή Ζγεκνλία θάησ από ηελ επηθπξηαξρία ηνπ νπιηάλνπ, βόξεηα ηνπ Αίκνπ 

σο ην Γνύλαβε. Νόηηα ηνπ Αίκνπ σο ηε Ρνδόπε θαη από ηνλ Δύμεηλν Πόλην σο ηνλ 

ξβειν ηδξύζεθε πηόλνκε επαξρία ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο κε πξσηεύνπζα 

ηε Φηιηππνύπνιε, ε νπνία νλνκάζηεθε «Αλαηνιηθή Ρσκπιία». 

Ζ νλνκαζία πξνέξρεηαη από ηε ζύλζεηε ηνιπξηθε ιέμε Ρνύκ-ει-η= ρώξα ησλ 

Διιήλσλ (Ρνπκ= Ρσκηόο, Έιιελαο θαη Δι= πεξηνρή, κεγάιε επαξρία. Ζ θαηάιεμε 

«η» ζην ηέινο ησλ νλνκάησλ δειώλεη ην ηξίην πξόζσπν ηεο θηεηηθήο αλησλπκίαο= 

δηθή ηνπο). Δπηθξάηεζε ε νλκαζία Ρσκπιία αληί ηνπ ζσζηνύ Ρνπκειία. 

Σελ επνρή εθείλε ε επαξρία, ζύκθσλα κε ηηο ηνύξθηθεο ζηαηηζηηθέο, είρε 

έθηαζε 35.000 ρικ.  Καη 750.000 θαηνίθνπο, από ηνπο νπνίνπο 420.000 ήηαλ 

Σνύξθνη, 230.000 Έιιελεο, 60.000 Βνύιγαξνη θαη νη ππόινηπνη Δβξαίνη, αζίγγαλνη, 

Πνκάθνη θαη Ρνπκάλνη
13

. Οη Έιιελεο δνύζαλ ζε ζπκπαγείο πιεζπζκνύο ζε 80 

πεξίπνπ πόιεηο θαη ρσξηά σο ηα ρξόληα ηεο αληαιιαγήο πιεζπζκώλ ηνπ 1924, νπόηε 

                                                        

13 Μαρούλα Ιςπυρύδου, Αύγειροσ, Μια νϋα πατρύδα προςφύγων από την 
Ανατολικό Ρωμυλύα, την Ανατολικό Θρϊκη και τον Πόντο, Κομοτηνό 2010, ς. 21-
22 
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θαη εθαξκόζηεθε ε ζρεηηθή δηάηαμε ηεο ζπλζήθεο ηνπ Νετγή κεηαμύ Διιάδαο θαη 

Βνπιγαξίαο γηα εζεινύζηα αληαιιαγή πιεζπζκώλ
14

. 

Κάπνηεο από ηεο ζεκαληηθόηεξεο ειιεληθέο πόιεηο ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο 

πνπ απνηέιεζαλ νηθνλνκηθά θαη εκπνξηθά θέληξα θαη θαηά ζπλέπεηα παξνπζίαζαλ 

πνιηηηζηηθή θαη πλεπκαηηθή άλζηζε είλαη ε σδόπνιε, ν Πύξγνο, ε Αγρίαινο, ε 

Μεζεκβξία θαη ε Βάξλα ζηα παξάιηα ηνπ Δύμεηλνπ Πόληνπ θαζώο θαη ε 

Φηιηππνύπνιε, ε ηελήκαρνο θαη ην Καβαθιή ζηα επεηξσηηθά. Ζ παξαθάησ αλαθνξά 

είλαη ραξαθηεξηζηηθή: «Οη Έιιελεο εθείλν ηνλ θαηξό, ήηαλ νη πξώηνη έκπνξνη θαη 

λαπηηθνί, από ηνλ πνηακό Γνύλαβε κέρξη ηε Μεζόγεην ζάιαζζα. Οη Διιεληθέο πόιεηο 

πνπ άθκαδαλ εθείλν ηνλ θαηξό, ήηαλ ε Φηιηππνύπνιε, ε Βάξλα, ν Πύξγνο, ε 

ύιεκλνο, ε Γηάκπνιε ή Γηάκπνιε όπσο ηελ απνθαινύζαλ νη ’ζθνί καο, ε 

ηελήκαρνο, ε σδόπνιε, ε Αγρίαινο, ε Μεζήκβξηα, ν Αεηόο θαζώο θαη πιήζνο 

άιισλ πόιεσλ θαη ρσξηώλ, πνπ από αξραηνηάησλ ρξόλσλ, δειαδή εθηαθόζηα ρξόληα 

πξηλ ηε γέλλεζε ηνπ Υξηζηνύ, ήηαλ όιεο πεξηνρέο ειιεληθέο
15

». 

 

2.2. Η επαξρία Καβαθιί 

εκαληηθή, ακηγώο ειιεληθή, επαξρία ζηα θεληξηθά ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο 

ήηαλ ε επαξρία Καβαθιή, απνηεινύκελε από ζπγθξόηεκα νηθηζκώλ κε θέληξν ηελ 

θσκόπνιε ηνπ Καβαθιή.  

 Σν Καβαθιή βξίζθεηαη ζηε Ν.Α. Βνπιγαξία (Βόξεηα Θξάθε). Ζ πόιε είλαη 

θηηζκέλε ζηηο βόξεηεο πιαγηέο ηεο βνπλνζεηξάο ηνπ αθάξ, ζ’ έλα ηόπν θαηάθπην 

από πεύθα, δξπο, έιαηα θαη πιαηάληα. Παλύςειεο ιεύθεο μεπξνβάιινπλ ζηε γύξσ 

πεξηνρή, πνπ αξδεύεηαη από ηα λεξά ησλ παξαπνηάκσλ ηνπ Σνύληδα. Παιαηόηεξα 

ππήξραλ πεξηζζόηεξεο ιεύθεο, όπσο δειώλεη θαη ε νλνκαζία ηνπ: Καβαθιή= ηόπνο 

πνπ έρεη ιεύθεο (ηνύξθ. θαβάθ= ιεύθε. Σν επίζεκα -ιε είλαη ηνπσλπκηθό ή 

πεξηεθηηθό, ειιελ.= Λεπθ- ώλαο). Σν 1934 κεηνλνκάζζεθε ζε Σνπόινβγθξαλη, 

                                                        

14 Γιϊννησ Πραντςύδησ, Από την Θρϊκη του Ορφϋα & του Διόνυςου, κοπού και 
τραγούδια τησ Ανατολικόσ Ρωμυλύασ (Βόρειασ Θρϊκησ), ς. 8 

15 Παύλοσ Λιτούδησ, Η φυγό του ϋξι (1906), Θεςςαλονύκη 2007, ς.13 
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νλνκαζία κε ηελ ίδηα ζεκαζία (βνπιγ. Σόπνιν= ιεύθε, γθξαλη= πόιε). ήκεξα έρεη 

πιεζπζκό 7.000 πεξίπνπ θαηνίθνπο.   

ην Καβαθιή θαηνηθνύζαλ απνθιεηζηηθά Έιιελεο ζρεδόλ κέρξη ην 1925, πνπ 

κεηαλάζηεπζαλ ζηελ Διιάδα, ζύκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηνπ Νετγή. 

Κνληά ζην Καβαθιή, από ηα βόξεηα πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά, θαη ζε κηθξή 

απόζηαζε ην έλα από ην άιιν, βξίζθνληαη έληεθα ρσξηά, πνπ θαηνηθνύληαλ επίζεο 

κέρξη ηελ αληαιιαγή από Έιιελεο, Δίλαη δηάζπαξηα ζ’ έλα εύθνξν ιεθαλνπέδην 

αλάκεζα ζηα βνπλά ηνπ αθάξ, ηνπ Αλζαίκνπ θαη ηεο ηξάληδαο, πνπ ην δηαξξέεη ν 

παξαπόηακνο ηνπ Έβξνπ, Σνύληδαο, θαη ην αξδεύεη κε ηα πνιιά ξπάθηα θαη ηα 

άθζνλα λεξά ηνπ. 

Σα έληεθα απηά ρσξηά πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην Καβαθιή είλαη:  

1. Σζηθνύξθηντ ή Σζηθνύξθη (Σζαθάξνβν), 2. Μεγάιν Μνλαζηήξη (Μλόγθν 

Μαλαζηήξ), 3. Μηθξό Μνλαζηήξη (Μάιθν Μαλαζηήξ), 4.Γξάκα ή Γξάκαιε, 5. Αθ 

Μπνπλάξ (Σδέλεξαι Ίδλνβν), 6. ηλαπιή (ηλάπνβν), 7. Καξπέο (Οξέζληθ ή 

Κόδινπηδα),  8. Γνγάλνπι ή Γνγάλνγινπ ή Γνγάλνβν (ειιελ. Αεηνρώξη) θαη 

αξγόηεξα Πέηθν Βντβόδα, 9. Μεγάιν Βνγηαιίθη (Μλόγθν ηάξθνβν), 10. Μηθξό 

Βνγηαιίθη (Μάιθν ηάξθνβν) θαη 11. Μνπξάληαιε ή Μνπξληηλιή.
16

 

Σα παξαθάησ απνζπάζκαηα/καξηπξίεο καο δίλνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ δηνηεηηθή, νηθνλνκίθε, ζξεζθεπηηθή θαη πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. 

«...Σελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη γύξσ ζηα ηέιε ηνπ 17
νπ

 κε αξρέο ηνπ 

18
νπ

  αηώλα, κεγάισζε πνιύ θαη αλαπηύρεθε ην Καβαθιή. Σν νπνίν ήηαλ έλα από ηα 

ρσξηά κε ηνλ κεγαιύηεξν  πιεζπζκό θη έηζη ε επαξρία κεηνλνκάζηεθε
17

. Έγηλε 

                                                        

16 Μαρούλα Ιςπυρύδου, Αύγειροσ, Μια νϋα πατρύδα προςφύγων από την 
Ανατολικό Ρωμυλύα, την Ανατολικό Θρϊκη και τον Πόντο, Κομοτηνό 2010, ς. 25-
26 

17 ό. π., ς. 27, «...τη διϊρκεια τησ Βυζαντινόσ αυτοκρατορύασ η  περιοχό 
αποτελούςε τον προμαχώνα τησ Ανδριανούπολησ εναντύων των εχθρών, που 
κατϋβαιναν από το βορρϊ. «Μηλεώνεσ» ονομαζόταν τα πρώτα βυζαντινϊ χρόνια 
και από τον 13ο αιώνα «Παρορύα» (=παρϊ τα ςύνορα). Ήταν η ακριτικό επαρχύα 
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επαξρία κε πξσηεύνπζα ην Καβαθιί. Απνηεινύληαλ δε, από δώδεθα ρσξηά. Σν 

Καβαθιί, νη Καξπέο, ην Μεγάιν Μνλαζηήξη, ην Μηθξό Μνλαζηήξη, ην Μεγάιν 

Βνγηαιίθη, ην Μηθξό Βνγηαιίθη, ην ηλαπιί, ην Μνπξαληαιή, ην Σζηθνύξθηντ, ε 

Γνγάλνιε, ε Γξάκα θαη ην Αθ-Μπνπλάξ. Σελ ίδηα πεξίπνπ πεξίπνπ πεξίνδν, κε ηελ 

πάξνδν ησλ ρξόλσλ, κεάισζε θαη ην Μνλαζηήξη θαη αλαγθάζηεθαλ νη θάηνηθνη ιόγσ 

θαιιηεξγηώλ, λα ηδξύζνπλ πεξίπνπ ηξία ρηινίκεηξα αλαηνιηθά, έλα δεύηεξν ρσξηό, 

πνπ ην νλόκαζαλ Μηθξό Μνλαζηήξη. Δλώ ην κεηξνπνιηηηθό πιένλ ρσξηό ην 

νλόκαζαλ Μεγάιν Μνλαζηήξη...»
18

 

«...Σν Μεγάιν Μνλαζηήξη ήηαλ κεγάιν ρσξηό ρηηζκέλν ζηνπο πξόπνδεο ηνπ 

βνπλνύ Μνλαζηήξη Μπαΐξ, είρε ρίιηνπο εμαθόζηνπο θαηνίθνπο πνπ ήηαλ όινη 

Έιιελεο, δηαηεξνύζε ηεηξαηάμην δεκνηηθό ζρνιείν αξξέλσλ κε πελήληα έσο εμήληα 

καζεηέο θαη δύν δαζθάινπο. [...] Γηαηεξνύζε επίζεο παιηά εθθιεζία ε νπνία 

μαλαρηίζηεθε ην 1893 κε ηξείο παπάδεο. [...] Σν Μηθξό Μνλαζηήξη, ήηαλ έλα ρσξηό, 

κε ρίιηνπο ηεηξαθόζηνπο πεξίπνπ θαηνίθνπο. Βξηζθόηαλ κηα ηνπνζεζία, ηξία 

ρηιηόκεηξα αλαηνιηθά ηνπ Μεγάινπ Μνλαζηεξίνπ. πληεξνύζε, ηεηξαηάμην δεκνηηθό 

ζρνιείν, κε πελήληα καζεηέο θαη καδί κε ηα ρσξηά Γξάκα θαη Σζηθνύξθηντ, 

απνηεινύζαλ κηα θνηλόηεηα. Ζ Γξάκα, ήηαλ κηθξό ρσξηό. Δίρε δεκηνπξγεζεί, 

πεξίπνπ πέληε ρηιηόκεηξα, βόξεηα ηνπ Μηθξνύ Μνλαζηεξίνπ, αξηζκνύζε δηαθόζηνπο 

είθνζη θαηνίθνπο. Δίρε επίζεο, κηα εθθιεζία θαη έλαλ ηεξέα. Ήηαλ παιηό ηνύξθηθν 

ρσξηό, πνπ ην θαηνίθεζαλ Έιιελεο Μνλαζηεξηώηεο ην 1885, κεηά ηελ αλαρώξεζε 

ησλ Σνύξθσλ. Ήηαλ ην κόλν ρσξηό ζηελ πεξηνρή, πνπ δελ είρε ζρνιείν...»
19

. 

Αθόκα, ζεκαληηθέο θαη ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίνρή 

παίξλνπκε από ηηο θαηαγξαθέο ηνπ Benjamin Berker, πνπ πεξηόδεπζε ζηε Θξάθε ην 

                                                                                                                                                               

του βυζαντινού κρϊτουσ, που ςυνόρευε με τη Βουλγαρύα, όταν εκτεινόταν το 
κρϊτοσ τησ νότια του Αύμου...» 

Παύλοσ Λιτούδησ, Η φυγό του ϋξι (1906), ς. 38, «...Ονομαζόταν δε, Μηλεώνεσ και 
Μεςομόλεια, καθώσ και Παρορρύα, δηλαδό περιοχό των ςυνόρων, αλλϊ 
βριςκόταν, μϋςα ςτην βυζαντινό επικρϊτεια...» 

18 Παύλοσ Λιτούδησ, Η φυγό του ϋξι (1906), ς. 40-41 

19 Παύλοσ Λιτούδησ, Η φυγό του ϋξι (1906), ς. 30 
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1823 σο κόληκνο αληηπξόζσπνο ηεο Ηεξαπνζηνιηθήο Οξγάλσζεο British and Foreing 

Society in Izmir. πγθεθξηκέλα γξάθεη: «Ζ δηαδξνκή ζηε γε λόηηα ηεο όθηαο, 

Φηιηππνύπνιεο θαη Αλδξηαλνύπνιεο θαηνηθείηαη εμ νινθιήξνπ από Έιιελεο πνπ 

γλσξίδνπλ ηε γιώζζα ηνπο. [...] Βόξεηα ζην παζαιίθη ηεο Αλδξηαλνύπνιεο 

βξίζθνληαη ηα αθόινπζα ρσξηά: Καβαθιί κε 1000 ζπίηηα θαη 1 εθθιεζία. Καξπέο κε 

500 ζπίηηα θαη 1 εθθιεζία. Μεγάιν Μνλαζηήξη κε 300 ζπίηηα θαη 1 εθθιεζία. Μηθξό 

Μνλαζηήξη κε 150 ζπίηηα θαη 1 εθθιεζία. ην Βεδπξάην ησλ Καξπώλ ππάξρνπλ 

πνιιά κηθξά ρσξηά ηα ζεκαληηθόηεξα ησλ νπνίσλ είλαη: ηλαπιί κε 200 ζπίηηα θαη 1 

εθθιεζία. Σζεθνύξθηντ κε 100 ζπίηηα θαη 1 εθθιεζία. Γνγάλνγιη κε 200 ζπίηηα θαη 

κία εθθιεζία. Οη θάηνηθνη απηώλ ησλ ρσξηώλ θαζώο θαη ηνπ Καβαθιί ιέγνληαη 

Καξπώηεο. Λέλε όηη είλαη γλήζηνη απόγνλνη ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαη πξνζέρνπλ λα 

κελ παληεύνληαη κε Έιιελεο από άιια ρσξηά πνπ έρνπλ αίκα αλαθαηεκέλν κε 

βνπιγάξηθν. Δίλαη θαιιηεξγεκέλνη, πνιηηηθά νμπδεξθείο, ληύλνληαη δηαθνξεηηθά από 

ηνπο γείηνλέο ηνπο. Μηινύλ ηα θαιύηεξα λέα ειιεληθά θαη πηζηεύνπλ όηη ηα 

πξνθέξνπλ όπσο νη αξραίνη. Καηακεηξώληαο ηνλ πιεζπζκό ζα πξέπεη λα 

ππνινγίζακε 10-12 ςπρέο ζε θάζε ζπίηη θαζόηη νη Καξπώηεο κέλνπλ πνιιέο 

νηθνγέλεηεο καδί. Σα παηδηά όηαλ παληξεύνληαη κέλνπλ κε ηνπο γνλείο. 

Βνξεηναλαηνιηθά ηεο Αλδξηαλνππόιεσο βξίζθνληαη ηα ειιεληθά ρσξηά: Μεγάιν 

Βνγηαιίθη κε 600 ζπίηηα θαη 1 εθθιεζία. Μηθξό Βνγηαιίθη κε 20 ζπίηηα θαη 1 

εθθιεζία.»
20

.
 

Σα αλσηέξσ ρσξηά απνηεινύζαλ θαηά θάπνην ηξόπν κηα θνηλνπνιηηεία κε 

θέληξν ην Καβαθιή, πνπ ππεξηεξνύζε ζε πιεζπζκό θαη παξνπζίαδε κεγαιύηεξε 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε. Οη θάηνηθνί ηνπο είραλ ηα ίδηα ήζε 

θαη έζηκα, ην ίδην γισζζηθό ηδίσκα, ηελ ίδηα θνξεζηά κε ειάρηζηεο κόλν δηαθνξέο. 

Μαθξηά από κεγάια αζηηθά θέληξα, απνκνλσκέλνη αλάκεζα ζε αιινεζλείο, 

δηαηήξεζαλ αθέξαηα ηελ ειιεληθή ζπλείδεζε θαη ηε γιώζζα ηνπο.   

 

 

                                                        

20 Γιϊννησ Πραντςύδησ, Από την Θρϊκη του Ορφϋα & του Διόνυςου, κοπού και 
τραγούδια τησ Ανατολικόσ Ρωμυλύασ (Βόρειασ Θρϊκησ), ς. 10-12 
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2.3. Ήζε θαη έζηκα ηεο επαξρίαο Καβαθιί 

Σα δώδεθα ρσξηά ηεο επαξρίαο Καβαθιή κε ηα θνηλά ηνπο ζηνηρεία, 

απνηεινύζαλ, όπσο είδακε θαη παξαπάλσ, κηα νκάδα-ζπγθξόηεκα κε αξγνηηθό θαη 

θηελνηξνθηθό θπξίσο ραξαθηήξα. Μαθξπά από κεγάια αζηηθά θέληξα θαη ειιείςε 

ελόο ηέηνηνπ, ηα ρσξηά απηά δηαηήξεζαλ όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

κηα θειηζηή αγξνηηθή θνηλσλία ηεο ππαίζξνπ. Σν γεγνλόο επίζεο ηεο απνπζίαο μέλσλ 

θαηνίθσλ ζηα ρσξηά, είηε απηνί είλαη Βνύιγαξνη είηε είλαη Σνύξθνη, ελίζρπζε αθόκα 

πεξηζζόηεξν, ηόζν ηε δηαηήξεζε όζν θαη ηελ ειεύζεξε έθθξαζε ησλ Καβαθιησηώλ 

ζε ζξεζθεπηηθό, πνιηηηζηηθό θαη θνηλσληθό επίπεδν, δεκηνπξγώληαο κηα μερσξηζηή 

θαη ηδηαίηεξε θνπιηνύξα θαη ηαπηόηεηα. Μεγάινο είλαη ν αξηζκόο ησλ γηνξηώλ ησλ 

εζίκσλ θαη ησλ δξνκέλσλ αιιά θαη πνιύ ζπρλέο νη απζόξκεηεο θαζεκεξηλέο 

ζπλεζηηάζεηο θαη ηα γιέληηα. Ζ κνπζηθή ηέινο, αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο ησλ 

Καβαθιησηώλ, παξνπζηάδεη ηδαίηεξν ελδηαθέξνλ ηόζν ζην κνπζηθό-κεισδηθό κέξνο 

όπνπ ζα ιέγακε όηη είρε αλαπηπρζεί έλα μερσξηζηό θαβαθιηώηηθν ήθνο, όζν θαη ζην 

ζηηρνπξγηθό-πνηεηηθό κε αμηνζεκείσηε ζεκαηηθή πνηθηιία θαη ηνπηθό γισζζηθό 

ηδίσκα. ε όιε απηή ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή θαη δξάζε ησλ Καβαθιησηώλ 

ην θαβάιη αιιά θαη νη θαβαιηδήδεο, όπσο ζα δνπκε παξαθάησ, θαηέρνπλ ζεκαληηθό 

ξόιν, αλ θαη όρη πάληα πξσηαγσληζηηθό, θαη δελ απνπζηάδνπλ πνηέ από ηηο ραξέο θαη 

ηα γιέληηα ησλ θαηνίθσλ. 

Σα ήζε θαη ηα έζηκα ησλ Καβαθιησηώλ   εθδειώλνληαη ζε όιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ εκεξνγηαθνύ έηνπο, ην θαζέλα κε ην δηθό ηνπ ζθνπό θαη ξόιν ζε όιεο ηηο θάζεηο 

ηνπ θύθινπ ηεο δσήο ηνπο. Πνιιά από απηά παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία θαη ζύλδεζε κε 

ηελ αξραηόηεηα ηα νπνία είραλ ζρέζε κε ηελ εηδσινιαηξεία θαη ηηο Γηνλπζηαθέο 

ηειεηέο, παξάιιεια όκσο είλαη θαη βαζεηά ζπλδεδεκέλα κε ηελ Οξζόδνμε 

Υξηζηηαληθή ιαηξεία. Παξαθάησ ζα παξνπζηαζηνύλ θάπνηα από ηα ζεκαληηθόηεξα 

έζηκα ηεο δσήο ησλ Καβαθιησηώλ. 

Σελ πξώηε κέξα ηνπ έηνπο ηεινύληαλ ην έζηκν ηεο θακήιαο. ύκθσλα κε ηελ 

παξάδνζε ηεο πεξηνρήο, πιεζπζκνί πνπ ήξζαλ ζηα κέξε ηεο Βόξεηαο Θξάθεο, από 
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ηελ Καππαδνθία θαη ηε Μηθξά Αζία, γηα λα ππεξεηήζνπλ ζαλ ζηξαηηώηεο ηνλ 4
ν 
κε 

7
ν 
αηώλα κ. Υ., ηηκνύζαλ θαη γηόξηαδαλ ηνλ Άγην Βαζίιεην ν νπνίνο γπξλνύζε κε ηηο 

θακήιεο θαη κνίξαδε ηξόθηκα θαη ξνύρα ζηνπο θησρνύο. Δπίζεο ε θακήια ήηαλ έλα 

από ηα θύξηα κέζα κεηαθνξάο ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη έηζη έθαλαλ 

γηνξηέο κε νκνηώκαηα θακήιαο. Μηα παξέα λέσλ έθηηαρλε από κέξεο ηελ θακήια. 

Έθηηαρκαλ πξώηα ηελ θακπνύξα κε 4-5 επιύγηζηα θιαδηά θαξθσκέλα ζε μύιηλα 

θαδξόληα θαη ηε ζθέπαδαλ κε θνπβέξηα ζηνιηζκέλε κε ραληξεο θαη θνπδνύληα. 

Μπξνζηά ζηεξέσλαλ έλα πάληλν ή γνύληλν θεθάιη. Σελ θακήια ηελ θνπβαινύζαλ 

δύν λένη, ν έλαο πίζσ από ηνλ άιιν, θαιπκκέλνη θάησ από απηήλ έηζη ώζηε λα 

θαίλνληαη κόλν ηα πόδηα ηνπο πνπ απνηεινύζαλ ηα πόδηα ηεο θακήιαο. Σελ θακήια 

ηελ ζπλόδεπαλ νη θακειηέξεδεο ή αιιηώο ληηβηηδίδεο νη νπνίνη είραλ θαιπκκέλν ην 

πξόζσπό ηνπο κε πξνζσπίδα θαη ήηαλ ληπκέλνη κε πξνβεηέο. Δπάλσ ηνπο επίζεο 

είραλ θνπδνύληα θαη θξαηνύζαλ ην ηνππνύδη, έλα ρνληξό μύιηλν ξαβδί
21

. Παξακνλή 

ηεο Πξσηνρξνληάο νη θακήιεο κε ηνπο ληηβηηδήδεο γπξλνύζαλ ζηα ζπίηηα θαη κάδεπαλ 

ηξόθηκα, ξνύρα θαη ρξεκαηηθά θηινδσξήκαηα. Αλήκεξα ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ, κεηά 

ηελ εθθιεζία γηλόηαλ ρνξόο θαη θαηόπηλ κνίξαδαλ όηη ζπλέιεμαλ ζηνπο θησρνύο. Σα 

όξγαλα πνπ ζπλόδεπαλ ην δξόκελν ήηαλ ε γθάηληα, ην θαβάιη, ην ληανύιη θαη ην 

αθθνξληεόλ
22

 θαη νη βαζηθνί ζθνπνί πνπ παίδαλε κεηαμύ άιισλ ήηαλ ν 

‘ληηβηηδίδεθνο’ θαη ην ‘θαιέο θακήιεο’.  

ηηο αξρέο ηνπ Φιεβάξε, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 1
ε 

ηνπ κελόο ηελ παξακνλή 

ηεο Τπαπαληήο ηνπ Υξηζηνύ, νη θάηνηθνη γηόξηαδαλ θαη ηηκνύζαλ ηε κλήκε ηνπ Αγίνπ 

Σξύθσλα, πνπ ζεσξείην πξνζηάηεο ησλ ακπεινπξγώλ θαη ησλ θεπνπξώλ. Σν πξσί 

γηλόηαλ ζηελ εθθιεζία Θεία Λεηηνπξγία, αξηνθιαζία θαη αγηαζκόο.  Μεηά ηελ 

εθθιεζία έβγαηλαλ όινη ζηελ ύπαηζξν, έθαλαλ αγηαζκό ζηα ακπέιηα ηνπο ζύκθσλα 

κε ην έζηκν, θαηόπηλ έηξσγαλ ηα θαγεηά πνπ είραλ θέξεη καδί ηνπο, έπηλαλ θξαζί θαη 

                                                        

21  Η μορφό του ντιβιτζό παραπϋμπει ςτην αρχαύα ελληνικό Διονυςιακό και 
Βακχικό ειδωλολατρεύα και παραλλαγϋσ τησ ςυναντούμε ςτη Βόρεια Ελλϊδα και 
κυρύωσ ςτη Μακεδονύα. 

22  Παλιού Ρωμυλύωτεσ μαρτυρούν την χρόςη ενόσ διαφορετικό τύπου 
ακκορντεόν, μικρό ςε μϋγεθοσ, με κουμπύα και ςτο δεξύ και το αριςτερό χϋρι. Σο 
λϋγανε μουζίκα ό μουζικίτσα. Εδώ και πολλϊ χρόνια ϋχει ςταματόςει η χρόςη 
του. 
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γιεληνύζαλ κε ηα όξγαλα. Μεηά ην απόγεπκα έθαλαλ κεγάιν ρνξό ζηελ πιαηεία ηνπ 

ρσξηνύ. 

Πιεζηάδνληαο ην Πάζρα, ην άββαην ηνπ Λαδάξνπ ηεινύληαλ ην έζηκν ηεο 

Ρνπκπάλαο. Ζ παξαθάησ καξηπξία πεξηγξάθεη ην ζπγθεθξηκέλν έζηκν ζην ρσξηό 

Μνλαζηήξη. 

« Πξηλ ην Πάρα γηόξηαδαλ ηνν Λάδαξν κε ην έζηκν ηεο Ρνπκπάλαο, όπσο ην 

έιεγαλ νη ’ζθνί καο. Ήηαλ ε γηνξηή ηεο άλνημεο θαη ησλ ινπινπδηώλ. ιεο νη 

γπλαίθεο ηνπ ρσξηνύ κε ηελ θαιή πθαληή θαη θεληεκέλε ζηνιή, ηε γηνξηηλή ε 

θαζεκηά θαη ζηνιηζκέλεο κε ηα ‘νύδηα’ ή ‘νπδνύδηα’ ζηα απηηά θαη ηα καληήιηα, 

θαζώο θαη κε ζηεθάληα από ινπινύδηα, γύξηδαλ ηξαγνπδώληαο όιν ην ρσξηό, από 

ζπίηη ζε ζπίηη, ηξαδνπδώληαο θαη ρνξεύνληαο ζην δξόκν ηνλ ‘κπνγληάλν’
23

 θαη ζηη ο 

απιέο ησλ ζπηηηώλ, ελώ ηξαγνπδνύζαλ ζηε ζύξα γηα ηνπο λνηθνθύξεδεο θαη ηηο 

λνηθνθπξέο, θαζώο επίζεο ρόξεπαλ θαη ηξαγνπδνύζαλ ην δσλαξάδηθν ην ρνξό, 

έρνληαο ζηε κέζε ηνπ θύθινπ, ην κεγάιν θαιάζη πνπ κάδεπαλ ηα απγά, ηα νπνία ζα 

έβαθαλ ηε Μεγάιε Πέκπηε. Σν απόγεπκα ηειεηώλνληαο ηελ πεξίγπξε ηνπ ρσξηνύ, 

κνίξαδαλ όηη ζπγθέληξσλαλ ζηνπο θησρνύο, αθνύ πξώηα θξαηνύζαλ θάηη από ηα 

ζπγθηξσκέλα θηινδσξήκαηα, γηα λα γιεληήζνπλ κεηά. Απηά όια ηα δηαθόληδε κηα 

εηθνληθή λνύλα, όπσο έιεγαλ ηε λνπλά θαη πνπ ηελ άθνγαλ όιεο, θαζώο έθαλαλ όηη 

ηνπο έιεγε. Μεηά απ’ απηό, κεδεύνληαλ θαη ηα παιηθάξηα ηνπ ρσξηνύ, πνπ κε ηε 

ζπλνδεία ηεο γθάηληαο, ηεο θαβάιαο, ηεο θηόξαο θαη ηνπ ληανπιηνύ, έζεξλαλ όινη 

καδί ην ρνξό ζηελ πιαηεία. Σελ άιιε κέξα, Κπξηαθή, εθθιεζηάδνληαλ όινη θαη 

αθνινπζνύζε ην κεζεκεξηαλό θαγεηό θαη γιέληη κε ηα όξγαλα, ιίγν κεηά ζηελ 

                                                        

23     Βρε ςτου Μπογντϊνου του βουνό/τρεισ λυγερϋσ ανϋβιναν/και ϊλλεσ δυο 
τρεισ κατϋβιναν/ να μϊςουν φούντα αμϊραντου/ κι του μιλιςςουβότανου/κι 
ςκύφτουντασ  μαζώνουντασ/κι δύψαςαν οι λυγιρϋσ/κι κϊτου κϊτ’ κατϋβιναν/να 
πιούν νιρό και να νιφτούν/μον΄βρύςκουν ϋναν νιούτςικο/ν-απού όταν 
λαβουμϋνουσ – ιϊ [...] 
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πιαηεία, κε θπξίαξρν ρνξό ηνλ δσλαξάδηθν ησλ Βαΐσλ, κε ην αληίζηνηρν ηξααγνύδη, 

όπσο ην θαινύζε ε κέξα ».
24

 

Πνιιά ήηαλ επίζεο θαη ηα παλεγύξηα πνπ γίλνληαλ ζηελ κλήκε ησλ αγίσλ. Σν 

πηό κεγάιν ήηαλ απηό ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο ην νπνίν ην γηόξηαδαλ όια ηα ρσξηά ηεο 

επαξρίαο ηνπ Καβαθιί, ζην κνλαζηήξη ηεο Αγίαο Σξηάδαο, πνπ βξηζθόηαλ θνληά ζην 

ρσξηό Καξπέο, λόηηα ηνπ Καβαθιί. 

πλεζηζκέλεο επίζεο ήηαλ θαη νη ζπλαζξνίζεηο ησλ θαηνίθσλ είηε απηέο ήηαλ 

απζόξκεηεο
25

, είηε γηλόηαλ κε θάπνην ζθνπό, γηα παξάδεηγκα εξγαζία. Μία ηέηνηα 

πεξίπησζε ήηαλ νη « κηηδηέο ». Απηέο ήηαλ λπρηεξηλέο ζπλαζξνίζεηο, λπρηέξηα, κεηά 

ηελ ζπγθνκηδή ηεο ζνδεηάο θαη απνηεινύζαλ έλαλ έζηκν εξγαζηαθήο αιιεινβνήζεηαο.  

« [...] Σν θαινθαίξη κάδσλακη ηηο ζνδεηέο, ηα ζηάξηα, ηα θζάξηα, ηα 

θαιακπνύθηα, ηα ζεξίδακη νύια γηα λα έρνπκε ηξνθέο γηα ην ρ’κώλα θη κεηο θαη ηα 

δσληαλά. ηαλ καδώλακε ηηο ζνδεηέο έθθηαρλακη ηηο κηηδηέο. Με ην ηέινο ηεο 

εξγαζίαο, αξρίδακε ην ηξαγνύδη, ην θαγνπόηη θαη ην ρνξό καραιάδεο-καραιάδεο, 

δειαδή γεηηνληέο-γεηηνληέο, γηαηί δαλθείδνκαζηαλ. Έηζη έιεγαλ νη παινί, δειαδή 

δαλείδνληαλ όινη  ηε γεηηνληά, ε θάζε νηθνγέλεηα γηα λα καδέςνπκε ηηο ζνδεηέο. 

Μόιηο ηειείσλε ε κηα νηθνγέλεηα, δαλθείδνκαζηαλ ζηελ άιιε, ώζπνπ λα ηειεηώζνπλ 

όινη κε ην θαιό. Μεηά αθνινπζνύζε γιέληη θαη ρνξόο ». 

Έλα αθόκα παξάδεηγκα ηέηνησλ ζπλαζξνίζεσλ ήηαλ θαη ε « ζηληίαλθεο ». Σν 

θζηλόπσξν πνπ ηειείσλαλ νη αγξνηηθέο δνπιείεο ηνπ θαινθαηξηνύ, νη γπλαίθεο 

ζπγθεληξώλνληαλ ζε κηα πιαηεία ή ζε κηα αλνηρησζηά, άλαβαλ θσηηά θαη θαζηζκέλεο 

γύξσ απ’ απηήλ έγλεζαλ ή έπιεθαλ. Απηή ε ζπλάζξνηζε νλνκαδόηαλ « ζηληηάλθα »
26

. 

Έιεγαλ ηα λέα ηνπ ρσξηνύ θαη κεηά άξρηδαλ λα ηξαγνπδνύλ, πξώηα ηξαγνύδηα 

                                                        

24 Παύλοσ Λιτούδησ, Η φυγό του ϋξι (1906), ς. 46 

25 Ο Δημότρησ Μηλτςακϊκησ, παλιόσ καβαλτζόσ  από την Ξυλαγανό Ροδόπησ με 
καταγωγό από το Μεγϊλο Μπογιαλύκι, μασ μαρτυρεύ ότι κϊθε Κυριακό μετϊ την 
εκκληςύα γινόταν γλϋντι με τη ςυμμετοχό όλου του χωριού. 

26 βουλγ. сядам (ςιϊνταμ) = κϊθομαι, λατ. sedeo, ελλην. ρύζα εδ-, (Μαρούλα 
Ιςπυρύδου, Αύγειροσ) 
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θαζηζηηθά θαη κεηά ηξαγνύδηα γηα ρνξό. ηγά - ζηγά καδεύνληαλ θαη ηα παιηθάξηα γηα 

λα θακαξώζνπλ ηελ αγαπεκέλε ηνπο.      

Απηέο είλαη θάπνηεο από ηηο ζεκαληηθόηεξεο θαη πην γλσζηέο, κεηαμύ άιισλ, 

εθδειώζεηο θαη εθθάλζεηο ηεο πνιηηηζηηθήο δσήο ησλ Καβαθιησηώλ, νη νπνίεο 

έιθνπλ ηελ πξνέιεπζή ηνπο ηόζν από ηε ζξεζθεπηηθή παξάδνζε αιιά παξάιιεια 

καξηπξνύλ θαη κηα ζπλέρεηα πνπ θηάλεη κέρξη ηελ αξραηόηεηα, παξνπζηάδνληαο 

ζέκαηα γηα ηνλ θύθιν ηεο δσήο, ηα θπζηθά θαη θαηξηθά θαηλόκελα, ηε γνληκόπεηα ηεο 

ηεο γεο, ηε ιαηξεία ζηνπο ζενύο, ηηο ζπζίεο θ. ά.  

Αλαπόζπαζην ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο δσήο ησλ Καβαθιησηώλ επίζεο, 

δηαπηζηώλνπκε πσο είλαη  ε κνπζηθή κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη ιεηηνπξγεί κέζα ζην 

θνηλσληθό ζύλνιν. Σν θαβάιη, ηδηαίηεξα αγαπεηό όξγαλν ζηνπο θαηνίθνπο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, δηαδξακαηίδεη θαη απηό ην ξόιν ηνπ ν νπνίνο είλαη άιινηε 

πξσηαγσληζηηθόο θαη άιινηε όρη. Γελ παύεη επίζεο λα είλαη όξγαλν πνηκεληθό θαζώο 

ε επαξρία ηνπ Καβαθιί είλαη ζηε βάζε ηεο αγξνηνθηελνηξνθηθή. εκαληηθό επίζεο 

είλαη ην ζηνηρείν πσο ζηελ πεξηνρή ππήξραλ αμηόινγνη θαβαιηδήδεο θάπνηνη από ηνπο 

νπνίνπο θαη κε γλώζεηο ζεσξεηηθώλ ηεο κνπζηθήο, ζηνηρείν βέβαηα πνπ δελ θαζνξίδεη 

πιήξσο ην επίπεδν ηνπο σο θαβαιηδήδεο, παξ’ όια απηά όκσο θαηαιαβαίλνπκε πσο 

ππήξρε έλαο θύθινο κνπζηθώλ (είηε επαγγεικαηίεο είηε εξαζηηέρλεο), νη νπνίνη 

θαηαπηάλνληαλ κε ην θαβάιη θαη νη νπνίνη πξνζπαζνύζαλ λα εμειίμνπλ ηόζν ην 

όξγαλν όζν θαη ηηο γλώζεηο ηνπο. 

Παξαθάησ ζα δνύκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κεηαθηλήζεθαλ νη θάηνηθνη ηεο 

επαξρίαο Καβαθιί θαη ηα ζεκαληηθόηεξα θέληξα εθγαηάζηαζήο ηνπο ζηελ Διιάδα. 

Δπίζεο ζα δνύκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αλαπηύζζνπλ ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο δξάζε 

ζηνπο λένπο ηόπνπο θαηνηθίαο θαη πνηνη είλαη νη ζεκαληηθόηεξνη Καβαθιηώηεο 

θαβαιηδήδεο. Σέινο ζα παξνπζηαζηεί ν ηξόπνο θαηαζθεπήο ηνπ θαβάι θαη πώο έρεη 

εμειηρζεί κέρξη ζήκεξα.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ν
  

 

 3.1. Η κεηαθίλεζε ηωλ πιεζπζκώλ 

  

Ζ εγθαηάιεςε ησλ εδαθώλ ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο, από ηνπο Έιιελεο ηεο 

πεξηνρήο παξακαηνπνηήζηθε ζε δύν θάζεηο. Ζ πξώηε ήηαλ ην Μάην κε Ηνύιην ηνπ 

1906 θαη ε δεύηεξε θαη κεγαιύηεξε ην 1922 κε ηε πλζήθε ηνπ Νετγύ. 

 Σν Απξίιην ηνπ 1879, έλα ρξόλν πεξίπνπ κεηά ηελ αλαγλώξηζε ηεο 

Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο σο απηόλνκεο επαξρίαο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο κε 

πξσηεύνπζα ηε Φηιηππνύπνιε, ε Δπηηξνπή ησλ Μ. Γπλάκεσλ ζπλέηαμε ηνλ 

Οξγαληθό Νόκν, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ζα δηνηθείην ε Αλαηνιηθή Ρσκπιία. Ο 

Οξγαληθόο Νόκνο, πνπ ήηαλ πνιύ πξννδεπηηθόο γηα ηελ επνρή εθείλε, εμαζθάιηδε 

εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή ηζνλνκία ζηηο ηξείο εζλόηεηεο ηεο Σνπαξρίαο, ζηνπο 

Έιιελεο, ζηνπο Σνύξθνπο θαη ζηνπο Βνύιγαξνπο, νη νπνίνη ζα ζπκκεηείραλ ζηε 

δνηήθεζε κε ίζα δηθαηώκαηα. Κύξηεο γιώζζεο νξίζηεθαλ ε ηνπξθηθή, ε βνπιγαξηθή, 

ε ειιεληθή θαη ε γαιιηθή. Ζ εθπαίδεπζε ήηαλ ειεύζεξε, όπσο θαη ν ηύπνο. Γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, ην δηνξηζκό θαη ηελ ακνηβή ησλ δαζθάισλ ζα θξόληηδαλ νη 

ζξεζθεπηηθέο θνηλόηεηεο. 

 Πξώηνο γεληθόο δηνηθεηήο δηνξίζζεθε από ην νπιηάλν ν Βνύιγαξνο παζάο 

Αιέθν Βνγνξίδεο, πνπ είρε ιάβεη ειιεληθή παηδεία θαη γλώξηζε ηελ ειιεληθή παηδεία 

θαη γλώξηζε ηελ ειιεληθή γιώζζα. Ο Βνγνξίδεο θπβέξλεζε ζύκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Ρσζίαο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληθνύ Νόκνπ άξρηζαλ ζηγά ζηγά λα 

παξαβηάδνληαη, παξά ηηο δηακαξηπξίεο ησλ Διιήλσλ. ην κεηαμύ παξαηεξήζεθε 

κεηαζηξνθή ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ Μ. Γπλάκεσλ, νη νπνίεο επηζπκνύζαλ 

ηώξα ηελ έλσζε ηεο απηόλνκεο Δπαξρίαο κε ηελ Ζγεκνλία ηεο Βνπιγαξίαο. Έηζη ην 

1881 ν Βνύιγαξνο εγεκόλαο Αιέμαλδξνο Βάηεκβξγ επέβαιε δηθηαηνξία κε 

πξαμηθόπεκα ελώ παξάιιεια ζηελ Δπαξρία άξρηζαλ λα ζρεκαηίδνληαη κπζηηθά 

θνκηηάηα θαη λα νξγαλώλνληαη επαλαζηαηηθά θηλήκαηα. ηηο 6 επηεκβξίνπ 1885 
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εηζήιζαλ επαλαζηαηηθά ηκήκαηα ζηε Φηιηππνύπνιε θαη θήξπμαλ ηελ έλσζε ηεο 

Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο κε ηελ Ζγεκνλία ηεο Βνπιγαξίαο. 

 Μεηά ηελ ελζσκάησζε ηα δηθαηώκαηα ηνπ ειιεληζκνύ άξρηζαλ λα 

θαηαπαηνύληαη. Ζ βνπιγαξηθή γιώζζα δηδαζθόηαλ ππνρξσηηθά ζηα ζρνιεία. 

Αξπάδνληαλ νη θνηλνηηθέο θαη κνλαζηεξηαθέο πεξηνπζίεο. Πνιιέο εθθιεζίεο θαη 

ζρνιεία θαηαζηξάθεθαλ. Σν 1906 θαηαξγήζεθε ε ειιεληθή δεκνηηθή εθπαίδεπζε θαη 

ππνρξεσηηθά νη έιιελεο καζεηέο θνηηνύζαλ ζηα βνπιγαξηθά ζρνιεία.  

 Ζ θαηαζηξνθή ησλ βνύιγαξσλ θνκηηαηδήδσλ ζηε Μαθεδνλία ηνλ Ηνύιην ηνπ 

1906 πξνθάιεζε κεγάιν δησγκό ησλ Διιήλσλ ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο θαη ηεο 

Βνπιγαξίαο γεληθόηεξα. Πάλσ από 30.000 Έιιελεο έθπγαλ γηα λα απνθύγνπλ ηνλ 

εθβνπιγαξηζκό θαη πήγαλ άιινη ζηελ αλαηνιηθή Θξάθε θαη άιινη ζηελ Μαθεδνλία 

θαη ηε Θεζζαιία. Σν 1908, όηαλ ε Βνπιγαξία απέθηεζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο, ε 

Αλαηνιηθή Ρσκπιία ελζσκαηώζεθε νξηζηηθά πηα ζην λέν θξάηνο θαη θαηαξγήζεθε ε 

νλνκαζία «Αλαηνιηθή Ρσκπιία». Σν 1914 απνκαθξύλζεθαλ όινη νη Έιιελεο 

θιεξηθνί θαη θαηαιύζεθε έηζη θαη επίζεκα ην θξάηνο ηεο ειιεληθήο εθθιεζίαο.  

 Σν Ννέκβξίν ηνπ 1919 ζην Νετγύ, ηελ ίδηα κέξα ππνγξαθήο ηεο πλζήθεο ηεο 

Δηξήλεο, ππνγξάθηεθε κεηαμύ ηνπ πξσζππνπξγνύ ηεο Διιάδνο Βεληδέινπ θαη ηνπ 

πξσζππνπξγνύ ηεο Βνπιγαξίαο ηακπνπιίλζθη «ύκβαζε ηεο εθνύζηαο 

ειιελνβνπιγαξηθήο κεηαλαζηεύζεσο», ε νπνία πξνζαξηήζεθε ζηε πλζήθε θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε από ην 1922 έσο ην 1932. Ζ εθθαζάξηζε ησλ αθίλεησλ 

πεξηνπζηώλ ησλ κεηαλαζηώλ θαη από ηελ Διιάδα θαη από ηε Βνπιγαξία 

νινθιεξώζεθε ην 1932 θαη θαηαβιεζεθε ζ’απηνύο ε αμία ησλ πεξηνπζηώλ ηνπο. 

 Ο αξηζκόο ησλ Διιήλσλ πνπ κεηαλάζηεπζαλ από ηε Βνπιγαξία ζηελ Διιάδα 

δελ έρεη ππνινγηζηεί. Ζ κεηαλάζηεπζε άξρηζε από ην 1885, κεηά ηελ ελζσκάησζε 

ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο ζηε Βνπιγαξία. Τπνινγίδεηαη όηη νη κεηαλάζηεο από ην 

1885 σο ην 1900 ήηαλ πεξίπνπ 90 κε 100 ρηιηάδεο. Απηνί πνπ κεηαλάζηεπζαλ κεηά 

1900 από ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία ππνινγίδνληαη πεξίπνπ ζε 100 

κε 120 ρηιηάδεο. 

 Οη θάηνηθνη ησλ ρσξηώλ ηεο επαξρίαο Καβαθιί εγθαηαζηάζεθαλ ζηε δπηηθή 

Θξάθε θαη θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ λνκνύ Ρνδόπεο θαζώο επίζεο ζηε Μαθεδνλία 



 

29 

 

θαη ηε Θεζζαιία. Οη ζεκαληηθόηεξνη νηθηζκνί εγθαηάζηαζεο, ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό 

ησλ πξνζθύγσλ είλαη ε Ξπιαγαλή, νη Πξνζθπλεηέο, ε Αίγεηξνο (ή Νέν Καβαθιί) ηνπ 

λνκνύ Ρνδόπεο, ην Μηθξό Μνλαζηήξη θαη ηα Κνπθάιηα Θεζζαινλίθεο, ηα Σξίθαια 

ηνπ λνκνύ Ζκαζίαο, ην Αηγίλην ηνπ λνκνύ Πηεξίαο, νη Νέεο Καξπέο, ην Μεγάιν 

Μνλαζηήξη θαη ε Νέα Φηιηππνύπνιε ηνπ λνκνύ Λάξηζαο θαη ηέινο ην λέν Μνλαζηήξη 

ηνπ λνκνύ Φζηώηδαο. 

  

3.2. Καβαθιηώηεο θαβαιηδήδεο  

  

Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ θαη ηε ζηαδηαθή αλνηθνδόκεζε ησλ 

νηθηζκώλ νη θνηλόηεηεο αξρίδνπλ λα νξγαλώλνληαη θαη λα βξίζθνπλ ζηγά ζηγά ην 

ξπζκό ηνπο. Οη θάηνηθνη εθηόο από ηνλ ηξόπν αγξνθηελνηξνθηθήο δσήο πνπ 

ζπλέρηζαλ ζηηο λέεο παηξίδεο, ζπλέρηζαλ θαη ηνλ πνιηηηζκό, ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηηο 

παξαδόζεηο πνπ έθεξαλ καδί ηνπο. Παξά ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηζαλ, 

θπξίσο ηα πξώηα ρξόληα εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, είηε απηά ήηαλ νηθνλνκηθά 

ρσξίο πεξηνπζίεο, ζπίηηα θαη γε γηα λα θαιιηεξγήζνπλ, είηε ήηαλ θνηλσληθά θαη είραλ 

λα θάλνπλ ηόζν κε ηελ επηηαθηεθή αλάγθε πξνζακνγήο ζηηο λέεο ζπλζήθεο όζν θαη 

κε ηηο πξνθαηαιέηςεηο πνπ αληηκεηόπηζαλ από ηνπο ληόπηνπο θαηπνίθνπο, νη 

Αλαηνιηθνξσκπιηώηεο θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο ηαπηόηεηα 

θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηζρπξά θέληξα πνιηηηζκνύ θαη παξάδνζεο. Μηα παξάδνζεο 

πνπ, αλ θαη καθξπά από ηνλ ηόπν όπνπ δηακνξθώζεθε θαη βηώζεθε, θαηάθεξε λα 

δηαηεξεζεη όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ θαη λα κπνξνύκε κέρξη 

ζήκεξα λα κηιάκε γηα ηελ θαβαθιηώηηθε παξάδνζε. 

 Ζ κνπζηθή, όπσο είδακε θαη παξαπάλσ απνηεινύζε θαη απνηειεί θαηαιπηηθό 

ζηνηρείν ζηελ παξάδνζε θαη ηελ θνηλσληθή έθθξαζε ησλ θαβαθιησηώλ. Σν θαβάιη 

όπσο πξναλαθέξζεθε, έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζε απηή, ζε ζπλδηαζκό πάληα κε ηα 

άιια όξγαλα, ηελ γθάηληα, ην αθθνξληεόλ, ληανύιη, θαη είλαη βαζεηά ξηδνκέλν ζηε 

ζπλείδεζε ησλ Ρσκπιησηώλ. Αλ θαη γηα κεξηθνύο είλαη όξγαλν παξακειεκέλν ή ζε 

αρξεζηεία, παξ’ όια απηά δηαπηζηώλνπκε όηη πνιύ ήηαλ νη θαβαθιηώηεο θαβαιηδήδεο 

άιινη γλσζηνί θαη άιινη άγλσζηνη, άιινη θαηαμησκέλνη θαη δεκνθηιείο θαη άιινη 
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ιηγόηεξν. Αξθεηνί επίζεο είλαη απηνί πνπ ήξζαλ πξόζθπγεο από ηελ Αλαηνιηθή 

Ρσκπιία, γλώζηεο ήδε ηνπ θαβάι, θαη ζπλέρηζαλ ηελ ηέρλε ηνπο ζηνπο λένπο ηόπνπο 

πνπ εγθαηαζηάζεθαλ. πλέληζαλ θαη κεηέδσζαλ ηελ παξάδνζε ζηνπο λεόηεξνπο, 

ζπκκεηείραλ ζηα γιέληηα θαη ηηο ραξέο θαη πνιινί δηαηήξεζαλ θαη δηέζσζαλ ζθνπνύο 

θαη ηξαγνύδηα ηα πεξηζζόηεξα εθ ησλ νπνίσλ είλαη άγλσζηα ζηνπο κειεηεηέο ηνπ 

ζπγθεθηηκέλνπ ρώξνπ αιιά θαη ζην επξύ θνηλό.  

 Παξαθάησ ζα παξνπζηάζνπκε θάπνηνπο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο 

θαβαθιηώηεο θαβαιδήδεο πνπ έδεζαλ ή δνύλ ζηελ Διιάδα εθ ησλ νπνίσλ θάπνηνη 

είλαη πξόζθπγεο πξώηεο γεληάο από ηελ επαξρία Καβαθιί ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο. 

ινη ηνπο αγαπεηνί θαη γλσζηνί ζηηο λέεο θνηλόηεηεο Αλαηνιηθνξσκπιησηώλ ζηελ 

Διιάδα, πξόζθεξαλ ν θαζέλαο κε ηνλ ηξόπν ηνπ ώζηε λα δηαζσζεί θαη λα δηαηεξεζεί 

ηόζν ε κνπζηθή παξάδνζε ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο όζν θαη ε ηέρλε ηνπ θαβάι 

ζηελ Διιάδα. 

  

 1. Νηθόιανο Μαξγνύηαο (19   - 19  ). Ο Νηθόιανο Μαξγνύηαο ήξζε 

πξόζθπγαο από ην Καβαθιί ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο, γλσξίδνληαο ήδε ηελ ηέρλε 

ηνπ θαβάι,  θαη εγθαζηάζεθε, έδεζε θαη πέζαλε ζην Αηγίλην ηνπ λνκνύ Πηεξίαο. Έλαο 

από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο εθπξνζώπνπο ηνπ θαβάι ζελ Διιάδα δηόηη άθεζε 

ζεκαληηθό αξηζκό ερνγξαθήζεσλ θαη θαηαγξαθώλ. Σν παίμηκό ηνπ ραξαθηεξίδεηαη 

από ηδηαίηεξε κεισδηθόηεηα ζε ζπλδηαζκό κε άξηζηε ηερληθή γλώζε ηνπ νξγάλνπ 

πξνζθέξνληαο ηδηαίηεξν κνπζηθό απνηέιεζκα. 

 2. Γεκήηξεο Ινξδαλίδεο. Γελλήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα ζην 

Μεγάιν Μνλαζηήξη ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο θαη ήξζε πξόζθπγαο ζην Νέν 

Μνλαζηήξη ηνπ λνκνύ Φζηώηηδαο. Άγλσζηε είλαη ε εκεξνκελία όπνπ πέζαλε. 

 3. Θενράξεο Ινξδαλίδεο. Γηόο ηνπ Γεκήηξε Ηνξδαλίδε, έκαζε ην θαβάιη από 

ηνλ παηέξα ηνπ θαη έδεζε επίζεο ζην Νέν Μνλαζηήξη Φζηώηηδαο. 

 4. Γεώξγηνο Βνπιηζίδεο. Γελλήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1900 ζην Μεγάιν 

Μνλαζηήξη Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο θαη έπαηδε εθηόο από θαβάιη θαη θηόξα (κηθξνύ 

κήθνπο θινγέξα αλνηρηή ζηα δύν άθξα, ζπλήζσο κε 6 ηξύπεο κπξνζηά θαη κία γηα 
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ηνλ αληίρεηξα). Δγθαηαζηάζεθε ζην Νέν Μνλαζηήξη Φζηώηηδαο γλσξίδνληαο ήδε λα 

παίδεη θαβάιη. πγρσξηαλνί ηνπ ιέλε επίζεο όηη πξηλ ηελ κεηαλάζηεπζή ηνπ 

παξαθνινπζνύζε καζήκαηα κνπζηθήο ζε θάπνηα κνπζηθή ζρνιή ή σδείν, ρσξίο όκσο 

λα μέξνπκε ζπγθεθξηκέλα ην νύηε ην είδνο ησλ ζπνπδώλ νύηε ηεο κνπζηθήο ζρνιήο. 

Άγλσζηε είλαη επίζεο ε εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ. 

 5. Βαζίιεο Κεξακηδάο. Πξόζθπγαο δεύηεξεο γεληάο κε θαηαγσγή από ην 

Μεγάιν Μνλαζηήξη, γελλήζεθε ζην Νέν Μαλαζηήξη Φζηώηηδαο θαη θαβάιη θαη 

θηόξα. 

 6. Υξήζηνο Μελνύδεο ή Μόζρνο. Γελλήζεθε ζην Μεγάιν Μνλαζηήξη ηεο 

Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο θαη εγθαηαζηάζεθε, έδεζε θαη έδξαζε σο θαβαιηδήο ζηα 

Σξίθαια ηνπ λνκνύ Ζκαζείαο. 

 7. Γεκήηξεο Αικπαλνύδεο. Γελλήζεθε ζην Μεγάιν Μνλαζηήξη Αλαηνιηθήο 

Ρσκπιίαο θαη εγθαηαζηάζεθε ζην Μεγάιν Μνλαζηήξη ηνπ λνκνύ Λάξηζαο. 

 8. Νηθόιανο Σζνπξβεινύδεο. Γελλήζεθε ζην Μεγάιν Μνλαζηήξη Λάξηζαο 

θαη έρεη θαηαγσγή από ην Μεγάιν Μνλαζηήξη Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο. 

 9. (Άγλωζην όλνκα) Μαξγνύηαο. Γελλήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ 

αηώλα ζην Καβαθιί Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο θαη εγθαηαζηάζεθε ζηα Κνπθάιηα 

Θεζζαινλίθεο. Δίλαη άγλσζηε ε ρξνλνινγία ζαλάηνπ ηνπ. 

 10. Γεκήηξηνο Μπνηζίδεο. Γελλήζεθε ζηα Κνπθάιηα Θεζζαινλίθεο ην 1924 

ή 25 θαη ζήκεξα είλαη 87 εηώλ. Έρεη θαηαγσγή από ην Καβαθιί Αλαηνιηθήο 

Ρσκπιίαο. Σα ηειεπηαία ρξόληα έρεη ζηακαηήζεη λα παίδεη θαβαιί ιόγσ πξνβιεκάησλ 

πγείαο. Παίδεη επίζεο θαη θηόξα. 

 11. Θεόδωξνο Νηηνύδεο. Γελλήζεθε ζην 1930-31 ζηα Γηαλληζηά ηνπ λνκνύ 

Πέιιαο θαη ζήκεξα είλαη 80 εηώλ. Έρεη θαηαγσγή από ηεο Καξπέο ηεο Αλαηνιηθήο 

Ρσκπιίαο. 

 12.        Μηιηζαθάθεο. Γελλήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα ζην 

Μεγάιν Μπνγηαιίθη ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο. Δγθαηαζηάζεθε ζηελ Ξπιαγαλή ηνπ 

λνκνύ Ρνδόπεο. 
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 13. Γεκήηξηνο Μηιηζαθάθεο. Γηόο ηνπ     Μηιηζαθάθε γελλήζεθε ην 19?? 

θαη ζήκεξα είλαη ?? εηώλ. Εεη ζηελ Ξπιαγαλε Ρνδόπεο θαη είλαη βνζθόο ζην 

επάγγεικα. Ίζσο ν ζεκαληηθόηεξνο θαβαιηδήο αιιά θαη κνπζηθόο ηεο Ξπιαγαλήο 

θαζώο γηα πνιιά ρξόληα ζπκκεηείρε ζηα γιέληηα θαη ηνπο ρνξνύο ηηο πεξηζζόηεξεο 

θνξέο κάιηζηα παίδνληαο κόλνο ηνπ θαβάιη ρσξίο ηε ζπλνδεία άιινπ νξγάλνπ. 

Παίδεη επίζεο θαη θηόξα. 

 ινη νη παξαπάλσ θαβαιηδήδεο είλαη απιά θάπνηνη από ηνπο πην γλσζηνύο 

θαη απηνί πνπ δηαηεξήζεθαλ ζηε κλήκε ησλ θαηνίθσλ από ηνπο νπνίνπο θαη 

αληιήζεθαλ νη πιεξνθνξίεο. Κάπνηα ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο θαη εκεξνκελίεο δελ 

κπόξεζαλ λα γίλνπλ γλσζηέο δηόηη είηε είραλ μαραζηεί από ηνπο θαηνίθνπο, είηε 

απιώο δελ γλώξηδαλ. Σέινο θάπνηα ζηνηρεία ζθνπίκσο δελ γξάθηεθαλ δηόηη δελ ήηαλ 

δηαζηαπξσκέλα. 

  

3.3. Η θαηαζθεπή ηνπ θαβάι 

 

3.3.1. Ο ξόινο ηεο θαηαζθεπήο θαη ε εμέιημή ηεο  

 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε θαηαζθεπή ηνπ θαβάι θαζώο είλαη πνιύ 

ζεκαληηθή ε γλώζε ηόζν γηα ηε δηαδηθαζία απηή θαζ’ απηή, όζν θαη γηα ηελ εμέιημε 

ηεο. Δμέιημε ηελ νπνία ηελ βιέπνπκε ζε όινπο ηνπο ηνκείο θαηαζθεπήο πνπ αθνξνύλ 

ζηα πιηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη, ζηα εξγαιεία θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

θαηαζθεπαζηήο αιιά θαη ζην ίδην ην απνηέιεζκα. Καζνξηζηηθό ξόιν ζε απηό έπαημε 

ε αιιαγή ηνπ θνηλσληθνύ ξόινπ ησλ αλζξώπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην όξγαλν. 

 Σν θαβάι, θαη΄εμνρήλ όξγαλν πνηκεληθό, παηδόηαλ θαη θαηαζθεπαδόηαλ από 

κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νκάδα, δειαδή ηνπο βνζθνύο, θαη ν ρξεζηηθόο ηνπ 

ξνινο άξρηδε θαη ηειείσλε κέζα ζηα όξηα ηεο νκάδαο απηήο. Άξα κνπζηθόο θαη 

θαηαζθεπαζηήο ήηαλ ην ίδην άηνκν ρσξίο λα ππάξρεη επαγγεικαηηθή ελαζρόιεζε 

νύηε κε ηνλ έλαλ νύηε κε ηνλ άιιν ηνκέα. Απηό είρε σο ζπλέπεηα νη θαηαζθεπαζηηθέο 

απαηηήζεηο λα νξίδνληαη από ην γνύζην, ην κεξάθη θαη ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ εθάζηνηε 

βνζθνύ. Γηα παξάδεηγκα, ιίγε ζεκαζία είρε ζε ηί ηνληθό ύςνο ζα ήηαλ θνπξδηζκέλν 
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ην θαβάι, δηόηη ε ελαζρόιεζε κε απηό ήηαλ θαζαξά αηνκηθή θαη ε κόλε πεξίπησζε 

πνπ ίζσο λα ηνπο απαζρνινύζε απηή ε παξάκεηξνο ζα ήηαλ γηα λα ηαηξηάδεη κε ηε 

θσλή ηνπ βνζθνύ, εάλ ηξαγνπδνύζε. Αθόκα θαη όηαλ ην θαβάιη παίρηεθε ζε θνηλό 

(γιέληηα, παξέεο, ηξαπέδηα, ρνξνί θηι.) νη θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο δελ 

απμήζεθαλ δηόηη νύηε ηα όξγαλα ζπλνδείαο (θπξίσο θξνπζηά) αλ ππήξραλ, νύηε ην 

ξεπεξηόξην νξίδαλε θάηη ηέηνην. 

 Με ηελ αιιαγή ησλ θνηλσληώλ όκσο, ην θαβάι παύεη λα είλαη πηά 

απνθιεηζηηθά πνηκεληθό όξγαλν θαη πεξλάεη ζηα ρέξηα αλζξώπσλ από δηάθνξεο 

θνηλσληθέο νκάδεο. Σν θαβάι κπαίλεη ζηηο νξρήζηξεο θαη αξθεηνί πνπ αζρνινύληαη 

κε απηό είλαη πιένλ επαγγεικαηίεο κνπζηθνί. Σν ξεπεξηόξην δηεπξύλεηαη ζε ηέηνην 

βαζκό πνπ ν κνπζηθόο θαιείηαη λα παίμεη ζην θαβάι πνιιά θαη δηαθνξεηηθά είδε 

κνπζηθήο. ιεο νη παξαπάλσ ζπλζήθεο ζε ζπλδπαζκό κε ην δηαρσξηζκό κνπζηθνύ 

θαη θαηαζθεπαζηή δίλνπλ λέα δεδνκέλα ζηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ηνπ νξγάλνπ. Ο 

θαηαζθεπαζηήο, όπσο θαη ν κνπζηθόο, είλαη θαη απηόο πιένλ επαγγεικαηίαο ν νπνίνο 

θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηηο λέεο ζπλζήθεο θαη ζπλάκα λα γίλεη αληαγσληζηηθόο. 

Πξέπεη ηα όξγαλα λα είλαη απνιύησο θνπξδηζκέλα γηα λα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ νξρήζηξα ρσξίο θαλέλα πξόβιεκα, όπσο επίζεο λα θαηαζθεπαζηνύλ όξγαλα ζε 

δηαθνξεηηθέο ηνληθόηεηεο θαη κήθε ώζηε λα δηεπθνιύλνπλ ην κνπζηθό ζην απμεκέλν 

ξεπεξηόξην πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη. Σέινο ε κεγαιύηεξε δήηεζε ζε όξγαλα 

επηβάιεη ζηνλ θαηαζθεπαζηή λα αλαδεηήζεη λένπο ηξόπνπο θαη κέζα ηα νπνία αθελόο 

ζα κεηώζνπλ ην ρξόλν θαηαζθεπήο θαη αθεηέξνπ ζα θάλνπλ ηελ θαηαζθεπή 

επθνιόηεξε. Καηαιήγνπκε ινηπόλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ε αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ 

θαβάι θαζώο θαη ε αιιάγή ηεο θνηλσληθήο ζέζε ησλ αλζξώπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απηό, νδήγεζε ζηελ αλαδήηεζε λέαο ηερλνγλσζίαο θαη ηερλνηξνπίαο πάλσ ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ. 

 πσο είδακε θαη παξαπάλσ, ηξία είλαη ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ θαβάι. Σα πιηθά, ηα εξγαιεία θαη ε δηαδηθαζία. 
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3.3.2. Τιηθά θαηαζθεπήο 

 Σα πιηθά από ηα νπνία θαηαζθεπάδεηαη έλα θαβάι ηα ρσξίδνπκε ζε δύν 

βαζηθέο θαηεγνξίεο. Ζ πξώηε έρεη λα θάλεη κε ηα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

θπξίσο ζώκαηνο ηνπ νξγάλνπ. Δδώ ηα πιηθά θαηαζθεπήο πνηθίινπλ. Παιαηόηεξα 

ρξεζηκνπνηνύζαλ θαιάκη θαη κπξνύηδν ή ζίδεξν, ην νπνίν ην παίξλαλε από ζσιήλεο 

ή από θάλεο όπισλ.  Ζ ρξήζε ηνπ μύινπ επηθξαηεί ζηηο θαηαζθεπέο ηόζν παιηόηεξα 

όζν θαη ζήκεξα. Σα μύια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, καιαθά ή ζθιεξά, είλαη αθξνμπιηά 

(θνξνκειηά, βνύδηα, δακπνύθν), ζθεληάκη, θαξπδηά, κειηά, θαζηαληά, ειηά, θνπκαξηά, 

θξαληά, νμπά, δξπ, θέδξν, έιαην, ζθιήζξν (=θιήζξα), ππμάξη, ξείθη (εξείθε) θηι.
27

 

Απηά πνπ ζήκεξα ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά θόξνλ είλαη ε θξαληά, ε θεξαζηά, ε 

ακπγδαιηά, ην ππμάξη, ην ζθεληάκη, ε δακαζθεληά, ε βεξπθνθηά θαη ζπαληόηεξα ν 

έβελνο θαη ε ειηά. Σέινο ηα ηειεπηαία ρξόληα ρξεζηκνπνηνύληαη, ειάρηζηα βέβαηα, θαη 

ζπζεηηθά πιηθά όπσο ην πιαζηηθό θαη ν παλίηεο
28

, θπξίσο γηα ηελ θαηαζθεπή 

κνλνθόκκαησλ θαβάι. 

 ηε δεύηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα πιηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην 

επηζηόκην θαη ηηο ελώζεηο ησλ ηξηώλ θνκκαηηώλ ηνπ θαβάι. Σν επηζηόκην είλαη από ηα 

ζεκαληηθόηεξα ζεκεία πάλσ ζην θαβάι, δηόηη είλαη ην ζεκείν όπνπ ν κνπζηθόο 

παξάγεη ηνλ ήρν. πλεπώο ην πιηθό ηνπ επηζηνκίνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνην ώζηε λα 

βνεζάεη ζηελ θαιύηεξε πνηόηεηα αιιά θαη ζηελ επθνιόηεξε παξαγσγή ηνπ ήρνπ. 

Απηό πνπ γεληθά παξαηεξείηαη είλαη όηη ζρεδόλ πάληα ην πιηθό ηνπ επηζηνκίνπ 

δηαθέξεη από ην πιηθό πνπ είλαη θηηαγκέλν ην ππόινηπν θαβάι. πλήζσο 

ρξεζηκνπνηνύληαη πιηθά ζθιεξόηεξα ηνπ μύινπ θαζώο έλα ζθιεξό πιηθό εηλαη 

αλζεθηηθόηεξν θαη δίλεη έλαλ πηό δπλαηό θαη ιακπεξό ήρν. Παιηόηεξα ην πηό 

ζπλεζηζκέκν πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ ήηαλ ην θέξαην (θάπνηεο θνξέο θαη 

θόθθαιν). Σν θέξαην είλαη ζθιεξό θαη αλζεθηηθό πιηθό, παξάγεη σξαίν θαη γθπθό 

ήρν θαη είλαη πνιύ όκνξθν αηζζεηηθά. ήκεξα ζπάληα ζπλαληάκε θαβάι κε θεξάηηλν 

                                                        

27 ΦΟΗΒΟ ΑΝΩΓΔΗΑΝΑΚΖ, ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΜΟΤΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, Δθδνηηθόο 

νίθνο « ΜΔΛΗΑ », Αζήλα, 1991. 

28 Ηδηαίηεξα ζθιεξό θαη αλζεθηηθό ζπλζεηηθό πιηθό, θαηλνιηθήο βάζεο κε ελίζρπζε 

βακβαθεξνύ πθάζκαηνο. 
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επηζηόκην, αθελόο γηαηί είλαη δύζθνιν λα βξεζεί πιένλ θαη αθεηέξνπ είλαη δύζθνιν 

ζηελ επεμεξγαζία ηνπ. Γη’ απηό νη θαηαζθεπαζηέο έρνπλ θαηαθύγεη θπξίσο ζηε 

ρξήζε ζθιεξνύ πιαζηηθνύ ή παλίηε. Σα ίδηα πιηθά επίζεο ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ζηηο 

ελώζεηο ησλ θνκκαηηώλ θαζώο θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ νξγάλνπ, δίλνληαο αθόκα 

θαιύηεξν αηζζεηηθό απνηέιεζκα. ζνλ αθνξά ζηηο ελώζεηο, ην ζθιεξό πιηθό 

ζπγθξαηεί ηηο πηέζεηο ώζηε λα κελ ππαξρεη θίλδπλνο λα αλνίμεη ή λα ζπάζεη ην μύιν. 

Σόζν ην κέξνο ηνπ επηζηνκίνπ όζν θαη ησλ ελώζεσλ, επηδέρνληαλ δηαθόζκεζεο κε 

δηάθνξνπο ηξόπνπο. ην θέξαην ηα δηαθνζκηηηθά κνηίβα γηλόηαλ ζθαιηζηά ελώ 

ζήκεξα πξνηηκνύληαη θπξίσο αζεκέληα ή ράιθηλα δαρηπιίδηα. 

3.3.3. Δξγαιεία θαηαζθεπήο 

 Σα εξγαιεία απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θαβάι θαη 

ζεκαληηθά βνεζήκαηα γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή. Σν ηί εξγαιεία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

νξίδεηαη αξρηθά από ην πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ νξγάλνπ, γηα παξάδεηγκα,ζηα 

κεηαιιηθά όξγαλα – ηα όπνηα γηλόηαλ ζπλήζσο από θνηλό ζσιήλα ή θάλε παιηνύ 

όπινπ, όπσο είπακε θαη παξαπάλσ -  ηηο ηξύπεο ηηο άλνηγε ν ζηδεξάο ηνπ ρσξηνύ, 

ζύκθσλα πάληα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ηζνκπάλε
29

. Ζ θαηαζθεπή ηνπ μύιηλνπ θαβάι 

είλαη απηή πνπ απαηηεί εηδηθή πξνεηνηκαζία θαη ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ. 

Αθνύ γηλόηαλ ε επηινγή θαη θνπή ησλ μύισλ, πξώηε εξγαζία ήηαλ λα αλνηρηεί ε 

εζσηεξηθή ηξύπα ζνπ ζσιήλα ηνπ νξγάλνπ.  Απηό γηλόηαλ κε ηε ρξήζε ππξωκέλεο 

κεηαιιηθήο ξάβδνπ ή κε ηε ρξήζε ρεηξνθίλεηνπ ηξππαληνύ. Σν ζηάδην απηό ήηαλ από 

ηα πηό ρξνλνβόξα αιιά θαη πηό ζεκαληηθά δηόηη ην άλνηγκα έπξεπε λα γίλεη όζν ην 

δπλαηόλ πην επζεία ώζηε λα κελ θαηαζηξαθεί ην μύιν αιιά θαη ην ηειηθό ερεηηθό 

απνηέιεζκα λα είλαη θαιύηεξν. ηε ζπλέρεηα κε ηε ρξήζε ελόο κηθξνύ ηζεθνπξηνύ 

πειεθνύζαλε ην εμσηεξηθό κέξνο κέρξη ην μύιν λα θηάζεη ζην πάρνο πνπ 

επηζπκνύζαλε. Ζ ηειηθή κνξθή θαη επεμεξγαζία γηλόηαλ κε κηθξόηεξνπο ζνπγηάδεο ή 

καραίξηα. Σέινο νη ηξύπεο ηνπ θαβάι αλνηγόηαλ θαη απηέο κε ππξσκέλν ζίδεξν.  

                                                        

29 ΦΟΗΒΟ ΑΝΩΓΔΗΑΝΑΚΖ, ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΜΟΤΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, Δθδνηηθόο 

νίθνο « ΜΔΛΗΑ », Αζήλα, 1991. 
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 ήκεξα όιεο νη παξαπάλσ κέζνδνη έρνπλ εμαιεηθζεί θαη ζε απηό ζπληέιεζε ε 

εκθάληζε ηνπ ηόξλνπ. Ο ηόξλνο είλαη κηα εξγαιεηνκεραλή ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηε κνξθνπνίεζε ελόο θνκκαηηνύ κεηάιινπ ή μύινπ. Έρεη σο βαζηθή ηνπ αξρή 

έρεη ηελ πεξηζηξνθή. Σν πιηθό πνπ ηίζεηαη ζε επεμεξγαζία ζηεξεώλεηαη ζηνλ άμνλα 

ελόο πεξηζηξεθόκελνπ ηξνρνύ θαη παξάιιεια γίλεηαη ε κνξθνπνίεζε κε ηε ρξήζε 

θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θνπήο. Οη πξώηνη ηόξλνη ιεηηνπξγνύζαλ ρεηξνθίλεηα. Δπίζεο, 

ν θαηαζθεπαζηήο Γηάλλεο Μαπξίδεο απ΄ην Πνιύθαζηξν Κηιθίο θάλεη ιόγν γηα ηελ 

ύπαξμε ηόξλνπ πνπ ιεηηνπξγνύζε κε ηε δύλακε ηνπ λεξνύ, θαη’ αληηζηνηρία κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ λεξόκπινπ. ήκεξα νη ηόξλνη ιεηηνπξγνύλ θαη’ εμνρήλ κε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα. Ζ εκθάληζε θαη ε ρξήζε ηνπ ηόξλνπ κείσζε θαηά πνιύ ην ρξόλν 

θαηαζθεπήο θαζώο επίζεο έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζην λα δνθηκαζηνύλ λέα πιηθά θαη 

λένη ηξόπνη ζηελ θαηαζθεπή. Οη θαηαζθεπαζηέο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα 

πεηξακαηίδνληαη θαη λα βειηηώλνπλ ζπλερώο ηελ ηέρλε ηνπο. 

  3.3.4. Η δηαδηθαζία θαηαζθεπήο 

 Ζ εκθάληζε θαηαζθεπαζηώλ θαβάι ζηελ Διιάδα ζε επαγγεικαηηθό επίπεδν 

θαη κε ζπρλή παξαγσγή παξαηεηξείηαη ηα ηειεπηαία δέθα κε δεθαπέληε ρξόληα. Έλαο 

από ηνπο πην αμηόινγνπο θαηαζθεπαζηέοθαβάι,  απηή ηε ζηηγκή ζηελ Διιάδα είλαη ν 

Γηάλλεο Μαπξίδεο. Γελλήζεθε ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 1970 ζην Πνιύθαζηξν Κηιθίο 

θαη θαηάγεηαη από ην Μεγάιν Μπνγηαιίθη ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο. Παξαθάησ ζα 

παξνπζηαζηεί αλαλπιηηηθά ε θαηαζθεπή ελόο θαβάι κε ηε ρξήζε θσηνγξαθηθνύ 

πιηθνύ. Ζ θαηαζθεπή πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ επηέκβξε ηνπ 2008 από ηνλ Γηάλλε 

Μαπξίδε ζην Πνιύθαζηξν Κηιθίο. 

ηα πξώηα βήκαηα ηεο θαηαζθεπήο 

γίλεηαη ε επηινγή ηνπ μύινπ ην νπνίν 

αθνύ έξζεη ζε ηεηξαγσληθή δηαηνκή 

ώζηε λα κπνξεί λα δνπιεπηεί 

νκνηόκνξθα θαη επθνιόηεξα, θόβεηαη 

ζε ηξία θνκκάηηα όπνπ ην θαζέλα 

αληηζηνηρεί ζε έλα θνκκάηη ηνπ 

νξγάλνπ (Δηθ. 1). 

Εικ. 1 
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Ζ θαηαζθεπή μεθαλάεη από ην 

πξώην θνκκάηη, ην επηζηόκην ηνπ 

νξγάλνπ. Αθνύ γίλεη ε επηινγή ηνπ 

μύινπ όπσο είπακε, θαζώο θαη ηνπ 

πιαζηηθνύ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζην 

επηζηόκην (Δηθ. 2), ην θνκκάηη 

μύινπ ζηεξεώλεηαη ζηνλ ηόξλν θαη 

αξρίδεη ε επεμεξγαζία ηνπ 

 

 

Αξρηθά ην μύιν παίξλεη θπιηλδξηθή 

κνξθή θαη θόβεηαη κέρξη λα θηάζεη 

ζηελ επηζπκηηή δηάκεηξν (Δηθ. 3 & 

4).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 2 

Εικ. 3 

Εικ. 4 
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ηε ζπλέρεηα αλνίγεηαη ε εζσηεξηθή 

ηξύπα ηνπ νξγάλνπ, δηακέηξνπ 16 

ρηιηνζηώλ (Δηθ.5).  

  

 

Αθνύ αλνηρηεί ε εζσηεξηθή ηξύπα ε 

επεμεξγαζία ζπλερίδεηαη θαη πάιη εμσηεξηθά. 

Ο θαηαζθεπαζηήο κε νδεγό ηώξα ηελ 

εζσηεξηθή ηξύπα ζα θέξεη ην μύιν ζην ηειηθό 

επηζπκεηό πάρνο, θαζώο επίζεο ζα θηηάμεη ηελ 

ππνδνρή όπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ην πιαζηηθό 

επηζηόκην (Δηθ. 6 & 7). 

 

 

 

 

 

  

 

 

Εικ. 5 

Εικ. 7 

Εικ. 6 



 

39 

 

Με ηελ ζπγθόιιεζε ηνπ πιαζηηθνύ επηζηνκίνπ, νινθιεξώλεηαη ην πξώην 

ζηάδην επεμεξγαζίαο ηνπ πξώηνπ θνκκαηηνύ. Παξόκνηα δηαδηθαζία αθνινπζεί ν 

θαηαζθεπαζηήο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ησλ άιισλ δύν θνκκαηηώλ ηνπ θαβάι. 

 

Γίλεηαη ε επηινγή ηνπ μύινπ. 

  

 

 

 

 

 

Σν θνκκάηη μύινπ παίξλεη 

θπιηθδξηθή κνξθή.  

 

 

 

  

 

Αλνίγεηαη ε εζσηεξηθή 

ηξύπα.  

 

 

 

Εικ. 8 

Εικ. 9 

Εικ. 10 
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Ο θαηαζθεπαζηήο κεηξάεη 

ζπλερώο ώζηε λα θέξεη ην ζσιήλα 

ζην επηζπκεηό πάρνο. 

 

 

 

 

 

 

 

Σα ηξία θνκκάηηα ηνπ 

θαβάι κεηά ην πξώην ζηάδην 

επεμεξγαζίαο θαη ηελ πξνζζήθε 

ησλ πιαζηηθώλ ηνπ επηζηνκίνπ θαη 

ησλ ελώζεσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 12 

Εικ. 11 



 

41 

 

ην επόκελν ζηάδην ν θαηαζθεπαζηήο ζα πξνζζέζεη ηα δηαθνζκεηηθά 

αζεκέληα δαρηπιίδηα ζην επηζηόκην θαη ζηηο ελώζεηο, ζηα νπνία έρεη θηηάμεη ηηο 

απαξαίηεηεο ππνδνρέο-απιαθώζεηο (Δηθ. 13).  Σα δαρηπιίδηα απηά θαηαζθεπάδνληαη 

από θαιάη. Με ηελ νλακαζία θαιάτ [(αγγι.) solder ή kalay], από ηελ ηνπξθηθή ιέμε 

kalay πνπ ζεκαίλεη θαζζίηεξνο, θέξεηαη ζην ειιεληθό εκπόξην ην ζπγθνιιεηηθό 

πιηθό πνπ απνηειεί θξάκα θαζζίηεξνπ κε άιια καιαθά κέηαιια ρακεινύ ζρεηηθά 

ζεκείνπ ηήμεο όπσο ραιθόο ή ςεπδάξγπξνο. Σα θξάκαηα απηά κνξθνπνηνύληαη 

ζπλήζσο ζε ξάβδνπο ή ζε ζπξκάηηλα ξνιά
30

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο θαηαζθεπαζηήο ιηώλεη ην 

θαιάη (Δηθ. 14) θαη ην ηνπνζεηεί 

ζηηο απιαθώζεηο κε ηε βνήζεηα 

απηνζρέδησλ θαινππηώλ. (Δηθ. 15 

& 16). 

 

 

                                                        

30
 Πεγή http://el.wikipedia.org/wiki/Καιάϊ 

Εικ. 13 

Εικ. 14 



 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 15 

Εικ. 16 
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ηε ζπλέρεηα ηα θαινύπηα 

αθαηξνύληαη (Δηθ. 17) θαη ηα 

θνκκάηηα ηνπ θαβάι ηνπνζεηνύληαη 

θαη πάιη ζηνλ ηόξλν γηα ηελ ηειηθή 

εμσηεξηθή επεμεξγαζία (Δηθ. 18 & 

19). 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 18 

Εικ. 19 

Εικ. 17 
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ην ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην θαηαζθεπήο ηνπ θαβάι ν θαηαζθεπαζηήο 

αλνίγεη ηηο ηξύπεο ζην όξγαλν νη νπνίεο είλαη δώδεθα  νρηώ γηα ηα δάρηπια ζην 

κεζαίν θνκκάηη θαη ηέζζεξηο ζην ηειεπηαίν. Οη ηξύπεο ηνπ ηειεπηαίνπ θνκκαηηνύ, 

όπσο είπακε θαη παξαπάλσ ζπληεινύλ ζην θνύξδηζκα θαη ζηελ πνηόηεηα ηνπ ήρνπ 

πνπ παξάγεηαη. Ζ δηάκεηξνο ησλ ηξππώλ είλαη ζπλήζσο 9 ρηιηνζηά.  

 

 Αξρηθά  ν θαηαζθεπαζηήο 

ζεκαδεύεη ηα ζεκεία όπνπ ζα 

αλνηρηνύλ νη ηξύπεο (Δηθ. 20). 

 

 

 

 

 

 ηε ζπλέρεηα αλνίγνληαη νη 

ηξύπεο κε ηε βνήζεηα ειεθηξηθνύ 

ηξππαληνύ (Δηθ. 21). 

 

 

  

 

 

 

 

Εικ. 20 

Εικ. 21 



 

45 

 

Πξηλ νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ν θαηαζθεπαζηήο ιαδώλεη εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά ην θαβάιη κε ειαηόιαδν (Δηθ. 22). Ζ ρξήζε ιαδηνύ ζε όιεο γεληθά ηηο 

μύιηλεο θινγέξεο – κηθξέο θαη κεγάιεο, απ’ έμσ θαη από κέζα- θξαηάεη ην μύιν 

καιαθό θαη δελ ην αθήλεη λα ζθάζεη από ηελ αιιαγή ζεξκνθξαζίαο αιιά θαη από 

ηπρόλ ρηππήκαηα. Παιηόηεξα, ηηο κεγάιεο, μύιηλεο κνλνθόκκαηεο θινγέξεο, πξηλ 

αλνίμνπλ ηηο ηξύπεο γηα ηα δάρηπια, ζπλήζηδαλ λα ηηο πεξλνύλ κέζα ζ’ έλα έληεξν 

πξνβάηνπ ή θαηζίθαο. Σν έληεξν απηό, πνπ κε ηνλ θαηξό μεξαηλόηαλ, γηλόηαλ έλα κε 

ην όξγαλν ζπληεξώληαο ην μύιν
31

. 

 

 

 

 

 

 

Σέινο, ηνπνζεηείηαη θισζηή 

ζηα δύν ζεκεία ησλ ελώζεσλ         

(Δηθ. 23),  ώζηε λα κπνξνύλ λα 

ζπγθξαηνύληαη θαη λα παξακέλνπλ 

ζηαζεξά θαηά ην παίμηκν. ε 

παιηόηεξεο θαηαζθεπέο ην ζεκείν 

ηεο έλσζεο γηλόηαλ θσληθό θαη ε 

ρξήζε θισζηήο δελ ήηαλ 

απαξαίηεηε. 

                                                        

31 ΦΟΗΒΟ ΑΝΩΓΔΗΑΝΑΚΖ, ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΜΟΤΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, Δθδνηηθόο 

νίθνο « ΜΔΛΗΑ », Αζήλα, 1991. 

 

Εικ. 22 

 

Εικ. 23 
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Σν θαβάιη νινθιεξσκέλν (Δηθ.24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 24 
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ΕΠΙΛΟΓΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

 

 

 

Ο Δημότρησ Μιλτςακϊκησ από την Ξυλαγανό Ροδόπησ (Αρχ. Μαρύνασ 
Ζωγρϊφου) 
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Υορεςιϊ Ανατολικορωμυλιώτη από το Ακ Μπουνϊρ τησ επαρχύασ Καβακλύ. το 
ζωνϊρι διακρύνεται περαςμϋνη η φιόρα. (Αρχ. Μαρύνασ Ζωγρϊφου) 
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Έλληνασ Ρωμυλιώτησ καβαλτζόσ με την παρϋα του, από την Μπϊνα τησ Μαύρησ 
Θϊλαςςασ (Αρχ. Μαρύνασ Ζωγρϊφου)  
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Επύςησ Έλληνεσ από την Μπϊνα τησ Μαυρόσ Θϊλαςςασ (Αρχ. Μαρύνασ 
Ζωγρϊφου) 



 

52 

 

 

Σο καβϊλι και η φιόρα του Δημότρη Μποτςύδη από τα Κουφϊλια Θεςςαλονύκησ 
(Αρχ. Μαρύνασ Ζωγρϊφου) 
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