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1. Εισαγωγή.
Θα ήθελα να εισάγω την πτυχιακή μου εργασία με μια προσωπική μαρτυρία
που αποτέλεσε το έναυσμα της μελέτης αυτής. Το 2009, τις πρώτες μέρες της
μετοίκισης της οικογένειας μου στον οικισμό και δήμο Πυλαίας, βρέθηκα για
εξετάσεις, με την συνοδεία της αδερφής μου στο υποκατάστημα του ΙΚΑ της
Πυλαίας, στο κέντρο του οικισμού. Εκεί, στην αναμονή των ιατρείων κάθονταν
κάποιοι ηλικιωμένοι, οι οποίοι συζητούσαν τα νέα τους αλλά και τα νέα άλλων
κατοίκων. Κάποια στιγμή ένας κύριος απευθυνόμενος σε εμάς ρώτησε με
περιέργεια: «Εσείς κορίτσια ποιανού είστε;». Ως κάτοικος Θεσσαλονίκης σε
πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης τα προηγούμενα χρόνια, μια τέτοια ερώτηση
ήταν πρωτόγνωρη για εμένα και αποκαλυπτική για τον τόπο. Ποτέ προηγουμένως
δεν είχα ερωτηθεί για την οικογενειακή μου ταυτότητα στα πλαίσια της κίνησης μου
στην μεγαλούπολη. Το ερώτημα αυτό αποτελεί το σημαντικότερο ερώτημα σε μια
μικρή κοινότητα. Σε μια κοινότητα αυτή η ερώτηση ακολουθεί μετά την ερώτηση
«Από πού είστε;» (Κατσανεβάκη Α.2010: 5; Κυριακίδου –Νέστορος Α. 1978: 51-52).Η
απάντηση που έδωσα, ίσως να άφησε ανικανοποίητη την περιέργεια των
ανθρώπων που θα ήθελαν να γνωρίσουν παραπάνω για την οικογένειά μου. Τους
αποκρίθηκα: «Είμαστε του Γαρύφαλλου Βέη. Έχουμε μετακομίσει πολύ πρόσφατα
στην νεόκτιστη περιοχή του συνοικισμού Νέας Ελβετίας». Ωστόσο η προσέγγιση
τους αυτή, οδήγησε σε μια πολύ όμορφη και ζεστή συζήτηση γύρω από το θέμα της
επέκτασης του οικισμού που άλλοτε ήταν χωριό. Δημιουργήθηκε, έτσι, η ανάγκη να
μελετήσω τις ιδιαιτερότητες αυτής της συνοικίας για να γνωρίσω τον τόπο και τους
ανθρώπους και ακόμη περισσότερο την μουσικοχορευτική του παράδοση.
Ανακάλυψα έναν πολιτιστικό και κοινωνικό πλούτο, ξεχωριστό. Είναι σκόπιμο να
αναφέρω ότι τα τελευταία τρία χρόνια είμαι κάτοικος του συνοικισμού της Νέας
Ελβετίας που βρίσκεται σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από το κέντρο της Πυλαίας
και νέα δημότης του δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη. Μέσα από την καθημερινότητα, ως
μέλος του οικισμού της Πυλαίας έχω γίνει παρατηρητής των φαινομένων του
σταδιακού μετασχηματισμού της κοινότητας σε μεγάλο δήμο και της πολιτισμικής
του εξέλιξης.
Η παρούσα επιτόπια ερευνητική εργασία αποτελεί λοιπόν, μια μελέτη
περίπτωσης που διερευνά την ιδιαίτερη πολιτισμική ανάπτυξη, στον τομέα της
μουσικοχορευτικής παράδοσης, του οικισμού της Πυλαίας με γεωγραφική θέση
πολύ κοντά στο μεγάλο αστικό κέντρο, την Θεσσαλονίκη (παράρτημα: χάρτης 2).
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Κεντρικοί άξονες της έρευνας είναι η μουσικοχορευτική παράδοση, η
προφορικότητα και ο εξαστισμός1. Ως μουσικοχορευτική παράδοση ορίζουμε την
εντόπια πολιτιστική δημοτική παραδοσιακή δημιουργία τραγουδιών και χορών
αλλά και τραγούδια και χορούς από άλλες περιοχές που έχουν ενσωματωθεί μέσα
στο εθιμοτυπικό λειτουργικό πλαίσιο. Μουσική παράδοση είναι η παράδοση
παραδεδομένων ιδεών, μουσικών πρακτικών και τεχνικών και αισθητικών
προτιμήσεων. Μια παράδοση ζώσα και ενεργή, η οποία λειτουργεί μέσα στο
πραγματικό κοινωνικό και πολιτισμικό της πλαίσιο. (Παπαπαύλου Μ. 2010 :83 στο
Κάβουρας Π. 2010)
Προφορικότητα είναι ο όρος που χρησιμοποιείται ως συνώνυμος της λαϊκής
παράδοσης . Ένας συναφής όρος που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε είναι
και ο όρος φολκλόρ, εξαιρώντας όμως την αρνητική διάσταση που έχει πάρει στις
ημέρες μας. Σύμφωνα με τον Παύλο Κάβουρα «Είναι το σύνολο των άγραφων
παραδόσεων , δοξασιών, θρύλων, γνωμικών, εθίμων κλπ. ενός πολιτιστικού
μορφώματος (culture)» (2010:29). Το σύνολο όλων των παραδόσεων της περιοχής,
μας ενδιαφέρει ως λειτουργικό πλαίσιο επιτέλεσης της παραδοσιακής μουσικής και
του χορού. Η μουσική εντάσσεται και στους θεσμούς (εκκλησία, στρατός,
οικογένεια) και αφομοιώνεται από την «καθολική λειτουργική συνάφεια». (Adorno
T.W., 1997: 26).
Ως εξαστισμός ή εξαστικοποίηση (exurbanisation) ορίζεται η «ηγεμονική
ανάπτυξη» των πόλεων στις ημέρες μας που έχει ως αποτέλεσμα τα όριά τους να
επεκτείνονται και να συναντώνται με άλλες πόλεις2 (Joly R. 1991:16). Στην σημερινή
εξελικτική κατάσταση του αστικού φαινομένου βλέπουμε στοιχεία ομοιογένειας και
ετερογένειας. Οι έντονες διαφορές σχετίζονται με τον αγροτικό χαρακτήρα και την
αραιοκατοικημένη φύση του παλαιού τύπου οικισμών. Κατά την εξελικτική πορεία
αυτήν, ο αγροτικός και αστικός κόσμος, συνυπάρχουν, έρχονται σε αντιθέσεις αλλά
παράλληλα διατηρούν την αυτονομία τους, ενώ συνδέονται οικονομικά (Joly R.
1991:299).
Σύμφωνα με την Κυριακή Τσουκαλά, η πρώτη φάση αστικής ανάπτυξης στην
Ελλάδα πραγματοποιείται το 1880-1890 και συμπίπτει με την εκβιομηχάνιση της
περιόδου. Το 1928, τα αστικά κέντρα με πληθυσμό πάνω από 20.000 κατοίκους
είχαν το ίδιο ποσοστό γηγενών κατοίκων και εσωτερικών μεταναστών και
προσφύγων. Ειδικότερα ο πληθυσμός των προσφύγων, κατά την περίοδο του
μεσοπολέμου, ξεπερνούσε το ¼ του γηγενούς πληθυσμού (Τσουκαλά Κ. 2009:35).
1

O όρος «εξαστισμός» είναι δανεισμένος από μελέτες χωροταξίας και πολεοδομίας. Τον όρο
συνάντησα για πρώτη φορά στον τίτλο του συγγράμματος της Κυριακής Τσουκαλά « Εξαστισμός και
ταυτότητα – Η περίπτωση της Θέρμης περιαστικού οικισμού της Θεσσαλονίκης» 2009.
2

Ακόμη πιο συγκεκριμένος και ταιριαστός στην παρούσα περίπτωση θα ήταν ο όρος «αγροαστικοποίηση»
(rurbanisation) (Joly R.1991:16).
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Στα τελευταία 30 χρόνια η περιφέρεια της Θεσσαλονίκης μετασχηματίστηκε από
τόπο «πρωτογενούς παραγωγής» και «αυτογενών αυθαίρετων συνοικισμών» σε
αστικοποιημένες περιοχές (Χριστοδούλου X. 2008: iv).
Σε συνάρτηση με τον χρόνο και δεδομένης της νέας σύγχρονης πραγματικότητας,
ανεξαρτήτου του φαινομένου της αστικοποίησης και του εξαστισμού προκύπτει και
ένας νέος τρόπος ζωής για όλους τους ανθρώπους. Σύμφωνα με τον Νίκο Γύφτουλα:
«Στον καινούργιο αυτό τρόπο ζωής κυριαρχεί το λεγόμενο «μεταμοντέρνο»
κοινωνικό περιβάλλον, τα κύρια χαρακτηριστικά του οποίου είναι:






η ασυνέχεια και η αποσπασματικότητα στη διαδικασία της λειτουργίας της
κοινωνικής ταυτότητας
σύγχυση της λογικής και της ορθολογικότητας με τον ορθολογισμό
ο ορθολογισμός θεωρείται ο πλέον ενδεδειγμένος και πλεονεκτικός τρόπος
κάποιος να σκέπτεται και να ενεργεί
ο εξωεργασιακός χρόνος έπαψε να είναι ιερός και αναπτύχθηκε ο ελεύθερος
ατομικός χρόνος
αδυναμία στην παρουσία μιας ενιαίας συλλογικής, ιστορικής και
πολιτισμικής μνήμης για όλες τις αστικές υποομάδες.» (Γύφτουλας Ν. 2003).

Η κοινωνική ταυτότητα, ο ορθολογισμός, ο δημιουργικός εξωεργασιακός,
ελεύθερος χρόνος και η πολιτισμική μνήμη είναι χαρακτηριστικά που
διαφοροποιούνται στη σύγχρονη εποχή και είναι πιθανόν να επηρεάζουν την
προφορικότητα της μουσικοχορευτικής παράδοσης. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν αυτά
τα χαρακτηριστικά του «μεταμοντέρνου κοινωνικού περιβάλλοντος», αξίζει να
διερευνηθεί σε ποιο βαθμό η μουσική και ο χορός της παράδοσης των περιαστικών
κοινοτήτων, όπως η Πυλαία, εξελίσσονται και προς ποια κατεύθυνση.
Ο οικισμός της Πυλαίας, λόγω της γεωγραφικής του θέσης (παράρτημα: χάρτης
1), αποτελεί για αιώνες ένα μεταβαλλόμενο και αναπτυσσόμενο πολιτισμικό
δίπολο. Οι δυο πολιτισμικοί πόλοι που έρχονται σε αλληλεπίδραση στην παρούσα
περίπτωση είναι ο πολιτισμός που αναπτύσσεται στα πλαίσια της κοινότητας της
Πυλαίας και ο μεγαλο - αστικός πολιτισμός της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον
Robert Joly: «Η δυαδικότητα αυτή εξασφαλίζει την συνέχεια με τις τάσεις της
προηγούμενης περιόδου ως διπλή κίνηση ιδεών των Παλιών και των
Μοντέρνων»(1991: 237).
Θα ερευνηθεί με ποιους τρόπους διατηρείται στις ημέρες μας η
μουσικοχορευτική παράδοση της κοινότητας στα πλαίσια των εθίμων και των
νεότερων πολιτιστικών δραστηριοτήτων της κοινότητας, των πολιτιστικών
συλλόγων και των επίσημων θεσμών και φορέων. Σε ποιο βαθμό εξακολουθεί να
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είναι προφορική η μουσικοχορευτική παράδοση και τι επίδραση έχει από και προς
τον πολιτισμό των γύρω περιοχών της Θεσσαλονίκης. Στόχος της έρευνας είναι να
κατανοηθούν οι ιδιαίτερες συνθήκες κατά τις οποίες μετασχηματίζεται και αλλάζει
η διαχείριση της μουσικοχορευτικής παράδοσης μέσα στο πλαίσιο του σταδιακού
εξαστισμού της περιοχής.
1.1.

Μεθοδολογία της Έρευνας - Υλικό και πηγές

Η συγκεκριμένη εργασία, αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης (case-study).
Χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό της επιτόπιας και της βιβλιογραφικής έρευνας
και από τον συνδυασμό των αστικών, κοινωνιολογικών, λαογραφικών και
εθνομουσικολογικών φαινομένων. Σχετικά με την επιτόπια έρευνα, αυτή βασίστηκε
στην συμμετοχική παρατήρηση των πολιτιστικών δρώμενων, σε επισκέψεις στους
χώρους πολιτιστικής δραστηριότητας , σε πρωτογενές φωτογραφικό υλικό και
καταγραφή βίντεο και σε μια ηχογραφημένη συνέντευξη. Ο χρόνος παρατήρησης
των πολιτιστικών και οικιστικών φαινομένων, ωστόσο, ξεκίνησε πριν τρία έτη.
Πρόκειται για μια έρευνα ποιοτική και όχι ποσοτική γιατί δεν παρουσιάζονται
συγκεντρωτικά στοιχεία.
Σημαντική πηγή αποτέλεσε η καταγραφή των τραγουδιών και των χορών όπως
παρουσιάστηκαν μέσα από την συνέντευξη της κυρίας Βασιλικής Μαλιάτσου. Ο
Irving Seidman διαχωρίζει την ποιότητα των συνεντεύξεων κατά την ανθρωπολογική
έρευνα σε: «αυτές που είναι ισχυρά δομημένες, με πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις
κλειστού τύπου και από την άλλη πλευρά, τις συνεντεύξεις που αποτελούνται από
ερωτήσεις ανοικτού τύπου χωρίς καμία προφανή δόμηση, σε σημείο που θα
μπορούσε να τις δει κανείς σχεδόν, σύμφωνα με το Spradley (1979), όπως τις
φιλικές συζητήσεις» (Seidman Ι. 2006:15). Στην συγκεκριμένη συνέντευξη
προτιμήθηκε να ακολουθηθεί μια μέση προσέγγιση σε σχέση με την δόμηση του
ερωτηματολογίου με στόχο την απόδοση ορθότερων αποτελεσμάτων. Αυτή,
αποτελούνταν από ερωτήσεις ανοιχτού τύπου ημιδομημένες και είχε χαρακτήρα
βιωματικό σε βαθμό που πραγματικά προσέγγισε την φιλική συζήτηση. Η
συνέντευξη έχει ηχογραφηθεί και ένα μέρος της, κατά το οποίο παρουσιάζονται τα
βήματα των χορών, έχει βιντεοσκοπηθεί. Στοιχεία αναφοράς αποτελούν και το
φωτογραφικό υλικό που καταγράφηκε στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου
Πυλαίας- Χορτιάτη κατά το έτος 2012 καθώς επίσης και τα βίντεο που
καταγράφηκαν την τρίτη ημέρα των εκδηλώσεων. Το πρωτογενές υλικό βρίσκεται
σε ψηφιακό δίσκο δεδομένων που συνοδεύει το γραπτό μέρος της μελέτης.
Σύμφωνα με τον Κώστιο Απόστολο (2000), η ερευνητική εργασία οφείλει να
συγκεντρώνει πλήθος στοιχείων που διασφαλίζει την δυνατότητα της επιλογής των
σημαντικών από αυτά.
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Για τη μελέτη της μουσικοχορευτικής παράδοσης της Πυλαίας αλλά και της
εξέλιξής της στο αστικό πλαίσιο αντλήθηκαν στοιχεία από τις σημαντικότατες
προϋπάρχουσες λαογραφικές μελέτες. Οι παλαιότερες μελέτες, η καταγραφή και
συλλογή υλικού σε σχέση με την Πυλαία καθώς και η δισκογραφία που υπάρχει με
καταγραφές των παραδοσιακών τραγουδιών της Πυλαίας και το ένθετο που
συνοδεύει τον ψηφιακό δίσκο, έδωσαν ιδιαιτέρως χρήσιμα και ουσιαστικά στοιχεία.
Άλλες βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα μελέτη
είναι: λαογραφικές, κοινωνιολογικές, εθνομουσικολογικές μελέτες όπως και
μελέτες που αφορούν τα φαινόμενα της αστικής ανάπτυξης. Υλικό όπως χάρτες,
αφίσες, δελτία τύπου και άρθρα εντοπίστηκε σε διαδικτυακούς ιστότοπους. Οι
ιστότοποι των επίσημων φορέων και των πολιτιστικών συλλόγων υπήρξαν
ιδιαίτερης σημασίας.
Τέλος η παρατήρηση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων μέσα από την
καθημερινότητα, ως κάτοικος της Πυλαίας, βοήθησε στην δημιουργία μιας
συνολικότερης εικόνας.
Η δυσκολία που αντιμετωπίστηκε κατά την έρευνα αυτή σχετίζεται με το ίδιο το
θέμα της έρευνας. Η Πυλαία ως ραγδαία αναπτυσσόμενη περιοχή δέχτηκε
δεδομένες μεταβολές τα τελευταία τρία χρόνια. Κάποιες από τις αλλαγές αυτές
αφορούν την στέγαση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και άλλες την στέγαση των
επίσημων φορέων. Ο τόπος αυτός βρίσκεται συνεχώς σε μια εξελικτική κατάσταση
και για αυτόν τον λόγο είναι δύσκολη η διερεύνηση των ιδιαίτερων τοπικών
παραδόσεων καθώς και αυτές μετασχηματίζονται και δέχονται συνεχώς επιδράσεις
και οι εκδηλώσεις τους μετατοπίζονται συχνά και στον χώρο.
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2. Πυλαία: Ο τόπος και η Ιστορία του.
Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει αναφορά σε ιστορικά και γεωγραφικά στοιχεία
που αφορούν τον οικισμό της Πυλαίας από την ίδρυση του έως και σήμερα.
2.1 Το ιστορικό της ίδρυσης της Πυλαίας
Σύμφωνα με την Ιφιγένεια Διδασκάλου, η πόλη της Θεσσαλονίκης
περιβαλλόταν από κάστρα και πύργους που λειτουργούσαν ως πολεμίστρες. Τις
πύλες των κάστρων φύλαγαν έμμισθοι φρουροί. Οι φύλακες της Ανατολικής πύλης
είχαν δημιουργήσει συνοικισμό που ονόμασαν «Καπουτζιλάρ» από την λέξη Κάπου
που σημαίνει πόρτα. (αναφέρεται στο Τσούκα Φουντουκίδου Φ. 1997:18). Ο
αρχαιολόγος Carolus Edson δίνει το αρχαίο τοπωνύμιο Στρέφα για να προσδιορίσει
την περιοχή της Πυλαίας κατά την αρχαιότητα (στο Τσούκα-Φουντουκίδου Φ.
1997:103). Πρόκειται, λοιπόν, για μια περιοχή που κατοικείται από την αρχαιότητα.
Η επικρατέστερη και επισημότερη θεωρία για την ίδρυση της κοινότητας της
Πυλαίας αφορά την περίοδο λεηλασιών της Θεσσαλονίκης από το Σουλτάνο
Μουράτ το 1430. Σύμφωνα με την προφορική παράδοση, μια ομάδα Βυζαντινών
καστροφυλάκων αντιστάθηκαν στην λεηλασία του Μουράτ υπερασπιζόμενοι την
Θεσσαλονίκη από την ανατολική της πλευρά. Ο Σουλτάνος τους έστειλε μήνυμα
ώστε να παραδοθούν. Οι Καπουτζήδες αρνήθηκαν και απαίτησαν να παραμείνουν
καστροφύλακες και να διατηρήσουν την γη που κατείχαν στα ΝΑ της πόλης της
Θεσσαλονίκης. Ο Σουλτάνος Μουράτ δέχθηκε τα αιτήματά τους και υποχώρησε.
Αυτή η παράδοση του ιστορικού της ίδρυσης της κοινότητας έχει καταγραφεί από
την Αλεξάνδρα Παραφεντίδου3. Η λαογράφος βασίστηκε στην παλαιά γραπτή πηγή
ενός Καλογήρου «Σύνοψις Ιστοριών» η οποία επιβεβαιώνει την προφορική
παράδοση (αναφέρεται στο Τσουκα-Φουντουκίδου Φ. 1997:19). Η ίδια παράδοση
επιβεβαιώνεται και από την μελέτη της Ευσταθίας Ζελεσιάδου (στο Γιάννης Σιδέρης
1994:11)
Με το όνομα Καπουτζήδες (= καστροφύλακες, θυρωροί) έζησαν σε αυτήν την
τοποθεσία οι πρώτοι κάτοικοι για δυόμισι αιώνες. Η κοινότητα της Καπουτζήδας
εκτεινόταν αρχικά στην περιοχή της Τριανδρίας – Άνω Τούμπας και απείχε δέκα
χιλιόμετρα από τον Λευκό Πύργο που ήταν όριο της πόλης. Επρόκειτο για το
πλησιέστερο χωριό της Θεσσαλονίκης. (Ζελεσιάδου Ε. στο Σιδέρης Γιάννης 1994:11)

3

Η Αλεξάνδρα Παραφεντίδου είναι γνωστή λαογράφος της Πυλαίας. Το όνομά της έχει δοθεί σε
κεντρικό δρόμο του οικισμού.
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Η μετοίκηση της κοινότητας των Καπουτζήδων στην σημερινή της τοποθεσία
θεωρείται πως έγινε εξαιτίας της εμφάνισης φιδιών στην παλαιότερη τοποθεσία
κατά τον 18ο αι. Η καλλιεργήσιμη γη των Καπουτζήδων εκτεινόταν από την
ανατολική πλευρά, από την Γεωργική σχολή και βορειοανατολικά, πέρα από το
Αμερικάνικο κολλέγιο (Ζελεσιάδου Ε. στο Σιδέρης Γιάννης 1994:11). Σύμφωνα με
Γεωργοοικονομική μελέτη της Πυλαίας από τον Αρίσταρχο Θ. Κετσόγλου το 1936, η
καλλιεργήσιμη γη της περιοχής ήταν 12.000 στρέμματα. Από την ίδια μελέτη
προέκυπτε ότι το 74% των κατοίκων της κοινότητας τότε, ήταν γεωργοί και
κτηνοτρόφοι ενώ μόλις το 12% είχε αστικές δραστηριότητες (αναφέρεται στο
Τσουκα-Φουντουκίδου Φ. 1997:97).
Στην Πυλαία μετοίκησαν και κάτοικοι από τα χωριά της Χαλκιδικής καθώς και
Βλάχοι από τα Μεγάλα Λιβάδια του Πάικου, του Ν. Κιλκίς. (Ζελεσιάδου Ε. στο
Σιδέρης Γιάννης 1994:12) Σύμφωνα με την μελέτη του Κετσόγλου και την
λαογραφική –ιστορική μελέτη της Φανούλας Τσούκα – Φουντουκίδου πιθανόν να
είχαν μετοικήσει στην περιοχή και οικογένειες Αρμενίων από την περιοχή της
Κυπαρισσίας Πελοποννήσου (Τσούκα – Φουντουκίδου Φ. 1997: 19-99)
2.2. Νεότερη και σύγχρονη Ιστορία του οικισμού.
Στην νεότερη ιστορία κατά την επέκταση της πόλης μετά το 1922 και την
δημιουργία του συνοικισμού της Χαριλάου, η κοινότητα βρέθηκε σε απόσταση
μόλις 2 χιλιομέτρων από την Θεσσαλονίκη. Ο πληθυσμός της κοινότητας
ξεπερνούσε τους 20.000 κατοίκους το 1994. Οι κάτοικοι της Πυλαίας έχουν
αστικοποιηθεί και το μεγαλύτερο μέρος των γαιών έχει οικοπεδοποιηθεί.
(Ζελεσιάδου Ε. στο Σιδέρης Γιάννης 1994:11). Κατά την απογραφή του 2001 οι
κάτοικοι του δήμου ήταν 22.744, ενώ ο πραγματικός πληθυσμός της υπολογίζεται
σε 50.000 (Βικιπαιδεία 2012).
2.3 Ο οικισμός σήμερα.
Σήμερα ο οικισμός της Πυλαίας, οικιστικά διατηρεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό τα
χαρακτηριστικά μιας λιγότερο αστικής περιοχής . Το οικοδομικό τρίγωνο που
πλαισιώνεται από τις οδούς Προφήτη Ηλία, Πολυτεχνείου (Β. Κωνσταντίνου) και Α.
Παραφεντίδου (Εγνατίας) αποτελεί την κεντρική δακτύλιο του οικισμού. Στην οδό
Προφήτη Ηλία, η οποία διασταυρώνεται με την οδό Πολυτεχνείου, βρίσκεται η
εκκλησία του Προφήτη Ηλία, του προστάτη του χωριού, το νέο δημαρχείο και το
πολιτιστικό κέντρο της Πυλαίας, καθώς επίσης και τραπεζικά καταστήματα. Επί της
οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου δεσπόζει μια μεγάλη πλατεία ενώ μπροστά της
βρίσκεται το Πέτρινο Πολιτιστικό κέντρο και το αστυνομικό τμήμα. Στην ίδια οδό
βρίσκεται το ιατρείο του Ι.Κ.Α. , το Κ.Α.Π.Η. Πυλαίας, καταστήματα που
εμπορεύονται παραδοσιακά Πυλαιώτικα προϊόντα, παραδοσιακός φούρνος,
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τσαγκαράδικο και καφενεία. Σε αυτό το σημείο της Πυλαίας λαμβάνει χώρα η
μεγαλύτερη πολιτιστική/πολιτισμική, εμπορική και κοινωνική δραστηριότητα του
οικισμού.
Ωστόσο και το αστικό στοιχείο είναι έντονο, κυριότερα στις νεόδμητες περιοχές
όπου οι οικοδομές είναι συνήθως τριώροφες και οι μονοκατοικίες σπανίζουν. Οι
περιοχές αυτές είναι αμιγώς οικιστικές και δεν υπάρχουν εμπορικά καταστήματα.
Οι κάτοικοί τους εξυπηρετούνται από την «αγορά» της Πυλαίας.
Ο οικισμός παρουσιάζει μια δομή συνδυαστική με στοιχεία παραδοσιακά και
αστικά. «Η κοινωνική δομή είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη των
οικισμών. Έτσι σε αυτούς γίνεται σαφής η διάκριση σε χώρους δομημένους οπού
επικρατεί η πρωτογενής δραστηριότητα, η παραδοσιακή κοινωνική οργάνωση και
χώρους δευτερογενούς και τριτογενούς δραστηριότητας όπως η αστική κοινωνική
οργάνωση παραγωγής» (Νικολαϊδου Σ.1993:250).
i. Τοποθεσίες πολιτιστικής δραστηριότητας
Τα σημεία στα οποία λαμβάνουν χώρα οι πολιτιστικές δραστηριότητες είναι το
Πέτρινο Πολιτιστικό κέντρο (παράρτημα: εικόνα 8) το οποίο διαθέτει μεγάλο
εξωτερικό χώρο ο οποίος παλαιότερα αποτελούσε την πλατεία του χωριού, το
κτίριο των Κ.Α.Π.Η. που παλαιότερα στέγαζε και τον πολιτιστικό σύλλογο, η αυλή
του Προφήτη Ηλία, η πλατεία και το νεόκτιστο αμφιθέατρο που βρίσκεται μπροστά
από το δημαρχείο.
Στο κτίριο του Κ.Α.Π.Η. Πυλαίας στεγάζεται η πολιτιστική δραστηριότητα που
αφορά τις ιδιαίτερες τοπικές παραδόσεις. Στον τρίτο όροφο υπάρχει και ένα μικρό
βεστιάριο που μπορεί να χαρακτηριστεί ως λαογραφικό μουσείο του οικισμού. Το
ίδιο κτίριο στεγάζει την δράση του πολιτιστικού συλλόγου γυναικών «Η
Καπουτζήδα» αλλά και τα μαθήματα παραδοσιακών χορών του τμήματος των
Κ.Α.Π.Η., της χορωδίας των Κ.Α.Π.Η. αλλά και του χορευτικού συλλόγου των νέων
Πυλαίας. Πολιτιστικές δραστηριότητες , ωστόσο, λαμβάνουν χώρα και όλη την
περιοχή του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, ο οποίος έχει την μεγαλύτερη αύξηση
πληθυσμού τα τελευταία χρόνια σε σχέση με άλλους δήμους της Θεσσαλονίκης.
Το νεόκτιστο δημαρχείο στέγασε τον πολιτιστικό σύλλογο που παλαιότερα
βρισκόταν στο κτίριο των Κ.Α.Π.Η και η έκθεση παραδοσιακών ενδυμάτων
μεταφέρθηκε στο κτίριο των Κ.Α.Π.Η. Παρατηρήθηκε επίσης και μια μετακίνηση της
διδακτικής δραστηριότητας της παράδοσης από το Πέτρινο πολιτιστικό κέντρο, στο
κτίριο των Κ.Α.Π.Η.
Τον Απρίλιο του 2012 εγκαινιάστηκε το 2ο Κ.Α.Π.Η. Πυλαίας στα πλαίσια της
ανάπτυξης και συγχώνευσης των δήμων. Το νέο κτηριακό συγκρότημα των Κ.Α.Π.Η.
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αποτελείται από πέντε κτήρια. Πιθανόν αυτό το νέο κτηριακό συγκρότημα να έδωσε
ώθηση στο να μετακινηθεί η πολιτιστική δραστηριότητα στο παλαιό κτίριο Κ.Α.Π.Η.
(Οικονόμου Π. Ζουρδούμης Ν. 2012: 18-20).
ii. Κατοικίες
Στην περιοχή γύρω από το κέντρο εκτείνονται οι κατοικίες. Αρκετές από αυτές
είναι παλαιού τύπου ισόγειες μονοκατοικίες με αυλές ενώ ακόμη και τα νεόχτιστα
σπίτια δομούνται σε τρεις ορόφους το μέγιστο.
Τα παραπάνω στοιχεία δίνουν έναν ιδιαίτερο μη αστικό χαρακτήρα στον
συγκεκριμένο οικισμό.
Ωστόσο ο οικισμός τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί πολύ και στις γύρω
περιοχές εξαιτίας της οικοπεδοποίησης των γαιών της Πυλαίας. Αυτό έχει ως άμεση
συνέπεια την μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση και ως αποτέλεσμα την αστικοποίηση
της περιοχής (Ζελεσιάδου Ε. στο Σιδέρης Γιάννης 1994:11).Στο κοινωνικό και
πολιτιστικό επίπεδο, αυτό σημαίνει πως οι νέοι κάτοικοι δεν γνωρίζονται μεταξύ
τους αλλά και με τους παλαιότερους και σε πολλές περιπτώσεις πιθανόν να
αγνοούν τις τοπικές παραδόσεις της περιοχής.
2.4 Ο Δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη.
Από την 1η Ιανουαρίου 2011 στα πλαίσια του προγράμματος Καλλικράτη, ο
Δήμος Πυλαίας συνενώθηκε με τους δήμους του Πανοράματος και του Χορτιάτη.
Πρωτεύουσα του δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη είναι το Πανόραμα. Το μικρό χωριό
Χορτιάτης έχει οριστεί ως ιστορική έδρα του δήμου.
Πρόκειται για έναν πολυπληθή δήμο που συμπεριλαμβάνει τις περιοχές
Πυλαίας, Χορτιάτη, Εξοχής, Πανοράματος, Φιλύρου, Ασβεστοχωρίου (Βικιπαιδεία
2012). Σύμφωνα με άρθρο του Αγγελιοφόρου ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη
αποτέλεσε το 2010 τον δήμο με την πιο ραγδαία πληθυσμιακή ανάπτυξη της
Θεσσαλονίκης. Κατά την απογραφή του 2011 οι κάτοικοι του δήμου υπολογίζονται
στις 70.210. (Οικονόμου Π. Ζουρδούμης Ν. 2011:12).
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3. Πολιτισμός και μουσικοχορευτική παράδοση της
Πυλαίας.
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η ιδιαίτερη τοπική μουσικοχορευτική
παράδοση μέσα από το λειτουργικό της πλαίσιο, τα έθιμα, όπως έχουν καταγραφεί
σε λαογραφικές και άλλες μελέτες. Στην δεύτερη ενότητα θα γίνει παρουσίαση και
ανάλυση της καταγραφής των τραγουδιών και της συνέντευξης της κυρίας
Βασιλικής Μαλιάτσου.
3.1. Έθιμα και Μουσικοχορευτική παράδοση.
Εκδηλώσεις της μουσικοχορευτικής παράδοσης της Πυλαίας γίνονταν κατά
κύριο λόγο τις Απόκριες, τα Χριστούγεννα, την 1η και 2η μέρα του Πάσχα, το
Δεκαπενταύγουστο, την Πρωτοχρονιά και του Προφήτη Ηλία. Το πανηγύρι του
προφήτη Ηλία, γινόταν στις 20 Ιουλίου και συνήθως ξεκινούσε από τις δυο
προηγούμενες ημέρες (Ζελεσιάδου Ε. στο Σιδέρης Γιάννης 1994:20).
Κατά τους συγκεκριμένους εορτασμούς, οι Πυλαιώτες χόρευαν και
τραγουδούσαν. Το μεγαλύτερο χοροστάσι του χωριού ήταν το καφενείο. Ωστόσο,
χοροί στήνονταν και στους μαχαλάδες καθώς σε κάθε έναν υπήρχε χώρος ανοιχτός,
κατάλληλος για τέτοιες εκδηλώσεις4. Τις Απόκριες ο χορός στηνόταν στο
Καραγκάτσι που ήταν μια συγκεκριμένη τοποθεσία στην Πυλαία (Ζελεσιάδου Ε. στο
Σιδέρης Γιάννης 1994:20). Όπως αναφέρεται και στην μελέτη της Αλεξάνδρας
Παραφεντίδου, στα Καραγάτσια γιορτάζονταν παραδοσιακά και η Καθαρή
Δευτέρα. Εκεί πήγαιναν μασκαρεμένοι. Το Πάσχα, τα Χριστούγεννα και τον
Δεκαπενταύγουστο χόρευαν στην πλατεία του χωριού. Δεν υπήρχαν κάποια
ιδιαίτερα τοπικά κάλαντα για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς. Κατά τους εορτασμούς του Προφήτη Ηλία χόρευαν όλη μέρα στα
καφενεία, την πλατεία και στους μαχαλάδες. Οι Πυλαιώτες επισκέπτονταν και τα
πανηγύρια των γύρω χωριών, την Αγία Αναστασία, τα Βασιλικά και την Αγία
Παρασκευή.
Πιο σύνηθες ήταν οι άντρες να χορεύουν στο καφενείο με συνοδεία οργάνων
ενώ οι γυναίκες χόρευαν συνήθως στους μαχαλάδες, χωρίς όργανα, τραγουδώντας
οι ίδιες.
Τα όργανα που συνόδευαν τον χορό και το τραγούδι της Πυλαίας ήταν το βιολί το
κλαρίνο και το ούτι. Ωστόσο συχνά στα καφενεία καλούσαν και νταούλια.
4

Για την ύπαρξη τέτοιων ανοιχτών χοροστασίων μας πληροφορεί στην συνέντευξη και η κα Βασιλική
Μαλιάτσου
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Ο χορός και το τραγούδι υπήρχε και στην καθημερινότητα των Πυλαιωτών καθώς
ήταν συνηθισμένο οι γυναίκες να τραγουδούν κατά τη διάρκεια των εργασιών τους
στα χωράφια.
Ο γάμος αποτελούσε επίσης μια ιδιαίτερη ευκαιρία για χορό και τραγούδι καθώς
οι εορτασμοί ξεκινούσαν δέκα ημέρες πριν τον γάμο (Τσούκα- Φουντουκίδου Φ.
1997:372-388;Ζελεσιάδου Ε. στο Σιδέρης Γιάννης 1994:21-22).Την προηγούμενη
Κυριακή του γάμου οι γυναίκες μαζεύονταν στο σπίτι της νύφης οπού ξεκινούσαν
την προετοιμασία της προίκας, έτρωγαν και τραγουδούσαν τραγούδια της τάβλας
αφιερωμένα στις αρετές και τα ελαττώματα της νύφης. Το τραγούδι αυτό ξεκινούσε
με τους εξείς στίχους:
«Σαν τρώμε και σαν πίνουμε σε μια χρυσή ταβέρνα, τρεις φραγκοπούλες μας
κερνούν και τρεις μας παραστέκουν. Η μια κερνά με το γυαλί κι η άλλη με το κανάτι
κι η Τρίτη η μικρότερη λουλούδια μας μοιράζει. Λουλούδια και λουλούδια και
τριαντάφυλλα»
Την Πέμπτη οι φίλες της νύφης συγκεντρώνονταν στο σπίτι της για να
καθαρίσουν και να ζυμώσουν τα κουλούρια του γάμου, τα κλίκια, που μοιράζονταν
στους συγγενείς και λειτουργούσαν ως προσκλητήρια του γάμου. Εκεί συνέχιζαν το
τραγούδι.
Την παραμονή του γάμου συνηθιζόταν να τραγουδιέται και το παρακάτω
επιτραπέζιο τραγούδι:
« Μια Παρασκευή κι ένα Σάββατο βράδυ η μαν’ μου με έδιωχνε από το αρχοντικό
μας. Φεύγω, καλέ, φεύγω κλαίγοντας, φεύγω χαμογελώντας.»
Το αποκορύφωμα του γλεντιού γινόταν το Σάββατο και την Κυριακή. Οι χοροί
ξεκινούσαν και στα δυο σπίτια, ενώ στο σπίτι του γαμπρού υπήρχαν και
οργανοπαίκτες. Η Τσούκα- Φουντουκίδου Φ. συμπεριλαμβάνει στο σύγγραμμά της
την μαρτυρία της ντόπιας κατοίκου Χρυσής Η. Δέλλιου, γεννημένης το 1905.
Σύμφωνα με την μαρτυρία, τα παλαιότερα χρόνια στον γάμο έπαιζαν τα όργανα οι
τσιγγάνοι5 και η ζυγιά αποτελούνταν από δυο ζουρνάδες και δυο νταούλια.
Αργότερα τον ρόλο αυτόν πήρε η ζυγιά βιολί ,κλαρίνο, νταούλι. Οι ντόπιοι μάλιστα
αποκαλούσαν τα όργανα αυτά, «παιχνίδια». Το βράδυ του Σαββάτου, το γλέντι με
τους οργανοπαίκτες μεταφερόταν στο σπίτι της νύφης, κρατούσε ως το ξημέρωμα
και συνέχιζε την ημέρα του γάμου. Χορός γινόταν και την επόμενη ημέρα του γάμου
κατά την διάρκεια ενός εθίμου κατά το οποίο η νύφη δώριζε («ντάριζε») διάφορα
αντικείμενα στους συγγενείς. Το τραγούδι που έπαιζαν τα όργανα λεγόταν
«Ντάρος». (Τσούκα- Φουντουκίδου Φ. 1997:381).
5

Η μαρτυρία της κας Βασιλικής Μαλιάτσου, η οποία ανήκει σε νεότερη γεννιά είναι πως τα όργανα
έπαιζαν οι ντόπιοι μουσικοί.
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3.1.1 Τα τραγούδια του γαμπρού και της νύφης όπως καταγράφονται από την
Τσούκα- Φουντουκίδου Φ.6
Τραγούδι της Νύφης

Τραγούδι του γαμπρού

Στον τόπο που σε πρωτοείδα

Σήμερα λάμπει ο ουρανός

θα φυτέψω μουσμουλιά

σήμερα λάμπει η μέρα

για να κρεμάσω την ελπίδα

σήμερα στεφανώνονται

που έχω φως μου στην καρδιά

αητός με περιστέρα.

Αν ήθελες να ταξιδέψεις

Σήμερα όλοι του χωριού

να πας σε τόπο μακριά

θα ‘ρθουνε στην χαρά μας

δεν έπρεπε να μ’αγαπήσεις

να ευχηθούν τα στέφανα

και να με κάψεις φως μου την καρδιά

τα δυο καλά παιδιά μας.

Χωρίζει η μοίρα τους ανθρώπους

Σήκω γαμπρέ το χέρι σου

τ’αηδόνια πλέκουνε φωλιές

και κάνε το σταυρό σου

τα μάτια τρέχουν σ’άλλους τόπους

και παρακάλα το Θεό

μα δεν αλλάζουν φως μου τις καρδιές.

να ζει το στέφανό σου.

Το τραγούδι του γαμπρού δεν υπάρχει καταγεγραμμένο ως μελωδία και δεν έχει
ηχογραφηθεί προηγουμένως. Στην συνέντευξη της κυρίας Βασιλικής Μαλιάτσου
έχουμε την ευκαιρία να το ακούσουμε.
3.1.2. Οι χοροί και τα τραγούδια του τόπου όπως παρουσιάζονται από τον
Κόκκινο Γιάννη και το συνοδευτικό ένθετο του Ψηφιακού δίσκου που εξέδωσε ο
Δήμος Πυλαίας.
Η τοπική μουσικοχορευτική παράδοση της Πυλαίας συμπεριλαμβάνει χορούς
και τραγούδια που είναι εντόπιας δημιουργίας αλλά και άλλα που είναι δανεισμένα
από την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Σύμφωνα με τον Γιάννη Κόκκινο
(1987) οι Πυλαιώτες συνήθιζαν να τα τραγουδούν και να τους δίνουν ιδιαίτερο
τοπικό ύφος και χαρακτήρα. Παρακάτω γίνεται μια συγκεντρωτική παρουσίαση των
χορών – τραγουδιών που έχουν καταγραφεί σε προηγούμενες μελέτες αλλά και
στον ψηφιακό δίσκο του Δήμου Πυλαίας.

6

(1997) Σελ 388
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1. Ο χορός της Παρτάλως
Τσ’ Καμπαραί μωρέ μπρε-μπρε, τα’ Καμπαραίσινας ο γιος
τσ’ Καμπαραίσινας ο γιος, της Παρτάλως το παιδί,
Χορευτά μωρέ μπρε-μπρε, χορευτάρια μάθαιναν,
χορευτάρια μάθαιναν κι από τον πολύ χορό,
κι από τον πολύ χορό πέφτουν τα μπαλώματα,
πέφτουν τα μπαλώματα, μωρέ, σαν τα πλατανόφυλλα.
Να κι η μάνα τ΄ που’ρχεται με σακιά μπαλώματα,
με σακιά μπαλώματα, με κουβάρια νήματα.
Σταματή μωρέ μπρε-μπρε, σταματήστε το χορό,
σταματήστε το χορό να μπαλώσω τον υγιό.
Να μπαλώσω τον υγιό, τον υγιό τον μπαρτατζή,
τον υγιό τον μπαρτατζή, πέστε τον όλοι μαζί,
πέστε τον όλοι μαζί να ζει και να ζένητι.

Ο χορός της Παρτάλως ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους Καπουτζηδιανούς. Πήρε
το όνομά του από μια γυναίκα της Πυλαίας που φορούσε παρτάλια (κουρελιασμένα
ρούχα). Είναι χορός μεικτός, κυκλικός με δίσημο μέτρο (2/4) και 6 βήματα που
ολοκληρώνονται σε 3 μέτρα. Το τραγούδι «Της Παρτάλως» έχει ηχογραφηθεί και
από τον Νίκο Φιλιππίδη στο αρχείο ελληνικής μουσικής,“The Guardians of
Hellenism” (1997). Η εκτέλεση της κυρίας Βασιλικής δεν διαφοροποιείται αισθητά
στην μελωδική γραμμή καθώς μας δείχνει και τα βήματα του χορού.

Η Μουσικοχορευτική παράδοση της Πυλαίας: προφορικότητα και εξαστισμός
Χριστιάνα Βέη

13

Με τα ίδια βήματα και μέτρο 2/3 όπως και ο χορός της Παρτάλως χορεύεται και το
παρακάτω τραγούδι. Πρόκειται για τραγούδι που μας τραγούδησε και χόρεψε και η
κα Βασιλική Μαλιάτσου στην συνέντευξή της.

2. Γαλάζιος Πετεινός
Γαλάζιος Πετεινός λαλεί
μες την Αγια-Παρασκευή.
Κοιμάται κόρη μοναχή
κοιμάται κι ονειρεύεται.
Θαρρούσε πως παντρεύεται
και πως νοικοκυρεύεται.
Σηκώνεται πρωί-πρωί
παίρνει νερό και νίβεται.
Με το μαντήλ’ σφουγγίζεται
και με το χτεν’ χτενίζεται.
Ματούδια μου πιρδικλωτά
μη σας γελάσουν τα φλουριά
και πάρτε χήρο με παιδιά.
Χήρος γυρεύει στρώματα,
στρώματα και παπλώματα
και μπιλιντένιο μαξιλάρ’.
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Το τραγούδι αυτό έχει καταγραφεί και στην συνέντευξη με την ίδια μελωδική
γραμμή.
3. Καπτζηδιανός ή συρτός χορός
Κάτω στ’αλώνια
και στα πετραλώνια (δις)
παιζ’ο βασιλιάς τα’γουμάδα
με τ’ γιο τ’ μαζί (δις)

Στον απάνου μαχαλά
κρουν νταούλια κι βιολιά(δις)
να χορέψ’ η νύφη
με τ’ πηθηρά (δις)

Καίει ο φούρνος καίει
καιει και λαμπαδίζει (δις)
για να ψήσουμι τα κλικια
να τα φάει η νυφ’
με τ’ πηθηρά

Τρία τσάμπρα
σε ένα κούρλο (δις).
Τρία τσάμπρα σ’ένα κούρλο
μα τα’ Παναγιά (δις).

Ο Καπτζηδιανός είναι γυναικείος κυκλικός χορός με επτάσημο μέτρο (7/8) που
χωρίζεται ως εξής: 3 + 2 + 2/8. Αποτελείται από 12 βήματα που ολοκληρώνονται σε
4 μέτρα. Είναι ηχογραφημένο και στον ψηφιακό δίσκο του Δήμου Πυλαίας και
ακολουθεί την ίδια μελωδική γραμμή με την οποία μας το τραγούδησε και η κα
Βασιλική Μαλιάτσου.
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4. Καρσιλαμάς – Σουλτάνα
-Ήβγα Σουλτάνα μου στο παραθύρι (δις)
να δεις τον ήλιο και το φεγγάρι,
να δεις τον Τούρκο που θα σε πάρει. (δις)
-Δεν τον ηθέλω, δεν τον ηπαίρνω (δις)
Ρωμιά γεννήθηκα, Ρωμιά πεθαίνω
Τον Τούρκο άνδρα γω δεν τον παίρνω. (δις)
-Πάρτον Σουλτάνα μου έχει καϊκι
Θα σε πηγαίνει στη Σαλονίκη. (δις)
-Δεν τον ηθέλω, δεν τον ηπαίρνω (δις)
Ρωμιά γεννήθηκα, Ρωμιά πεθαίνω
Τον Τούρκο άνδρα γω δεν τον παίρνω. (δις)
Η Σουλτάνα ήταν ένα από τα πολλά τραγούδια με το οποίο οι Πυλαιώτες
χόρευαν τον καρσιλαμά ή αντικρυστό χορό.7 Ο καρσιλαμάς είναι εννεάσημος με
μέτρο 9/8 και 4 + 4 βήματα που ολοκληρώνονται σε 2 μέτρα. Χορεύεται ελεύθερος
ή σε ζευγάρια. Τον χορό και τον τραγούδι έχουμε καταγράψει και μέσα από την
συνέντευξη χωρίς διαφοροποιήσεις στην μελωδία ή τα βήματα.
5. Ούλις οι βέργις
Ούλις οι βέργις είνι δω (δις)
δικιάμ’ η βέργα δεν ‘νι δω.
Δικιάμ’ η βέργα δεν ‘νι δω (δις)
πήγι στη βρύση για νιρό.
Πήγι στη βρύση για νιρό (δις)
κι γω στου δρόμου καρτιρώ.
Κι γω στου δρόμου καρτιρώ( δις)
για να μι φερ’ κρυγιό νιρό.
Για να μι φερ’ κρυγιό νιρό (δις)
Να πιω νιρό να δροσιστώ.
7

Σχετικά με το τραγούδι «Σουλτάνα», αξίζει να αναφέρω ότι το γνώριζε και τραγουδούσε με την ίδια μελωδία
και στίχο και ή γιαγιά μου, καταγωγής από την Ανατολική Θράκη.
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Είναι κυκλικός γυναικείος χορός με εννεάσημο μέτρο (9/8). Έχει 4 +4 αργά βήματα
και 8+8 γρήγορα τα οποία ολοκληρώνονται σε 4 μέτρα.
Τα παραπάνω τραγούδια θεωρούνται τραγούδια εντόπιας παράδοσης της
Καπουτζήδας . Βραβεύτηκαν το 1961 στην Πανελλήνια συνάντηση
μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων που διοργανώθηκε από την Δώρα Στράτου
στον Πειραιά. (στο Σιδέρης Γιάννης,1994:20)
Άλλα τραγούδια που καταγράφονται στον ηχογραφημένο δίσκο αλλά και στην
μελέτη «Καπουτζήδα του χτες, Πυλαία του σήμερα» είναι τα ακόλουθα (στο Σιδέρης
Γ. 1994;ΚΑΠΗ Δήμου Πυλαίας 2002) :
6. Άνοιξαν ούλα τα δέντρα
Άνοιξαν ούλα τα δέντρα ως κι μυ’ μαρ ως κι οι μυγδαλιές.
Άνοιξι κι ‘θκιμ αγάπη, μον κι μου μαρ μον κι μόναχη.
Πού ‘σαν ξένι μ’ το χειμώνα που αρρώ’ μαρ’ που αρρώστησα,
κι ήρθες τωρ’ το καλοκαίρι που ξαρρώ’ μαρ’ που ξαρρώστησα
Στα ξένα δούλευα μπουζουϊνούδα μ’, ‘σένα τα μαρ’ ‘σένα τα ‘στελνα.
Σε ‘στείλνα γυαλί και χτένι κι καρά’ μαρ’ και καραμπουγιά
Για να βάψεις τα μαλλιά σου και τα νυ’ μαρ’ και τα νύχια σου.
7. Χαμαϊδή μου λεμονιά
Χαμαϊδή μου λεμονιά κι άσπρη μου τριανταφυλλιά (δις),
χάρισέ μου τ’άνθια σου, τ’άνθια σου λουλούδια σου (δις).
Τ’άνθια σου, λουλούδια σου και τα καρδιαφύλλια σου (δις),
δεν τα βάζω σήμερα, σήμερα την Πασχαλιά (δις).
Σήμερα την Πασχαλιά μον μεθαύριο τ’ Άϊ-Γιωργιού (δις),
μον’ μεθαύριο τ’Αϊ-Γιωργιού σαν κατέβω στο χουρό (δις).
Σαν κατέβω στο χουρό να μαράνω τρεις εννιά (δις),
τρεις εννιά, τρεις δώδεκα κι άλλους δεκατέσσερις (δις).
Μάρανα που μάρανα μον της χήρας τον υγιό (δις),
μον της χήρας τον υγιό που’χει μάνα μάγισσα κι αδερφή πρωτόισσα.

Το τραγούδι «Χαμαϊδή μου λεμονιά» χορεύεται συρτό στα τρία, πηδηχτό.
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8. Σ’αφήνω γεια8
Σ’ αφήνω γεια μανούλα μου και δως μου την ευχή σου
Μάνα μου γλυκιά, μάνα μ’ έχε γεια.
Μάνα μου τα λουλούδια μου συχνά να τα ποτίζεις.
Μάνα μου γλυκιά, μάνα μ’ έχε γεια.
Αφήνω γεια τις όμορφες κι όλα τα παλικάρια.
Μάνα μου γλυκιά, μάνα μ’ έχε γεια.
Αφήνω γεια την γειτονιά κι όλες τις μαυρομάτες.
Μάνα μου γλυκιά, μάνα μ’ έχε γεια.

Τα παραπάνω τραγούδια δεν διαφοροποιούνται μελωδικά από τις φωνητικές
καταγραφές που κάναμε στην συνέντευξη της κυρίας Βασιλικής Μαλιάτσου.
9. Ο κωσταντής
Με βλεπς μάνα μ’ που γηλώ θαρρείς πόνο δεν έχου.
Πόνο που έχω στην καρδιά κι πίκρα στο χειλάκι.
Για μια ψηλή, για μια λιγνή, για μια μαυροματούσα.
Για δωσ’ μου μάνα μ’ την ευχή σ’ να πάω για τ’ Βουλγάρα.
Στ’ανάθεμα να πας βρε Κωσταντή μ’ πίσω να μην γυρίσεις.
Φεύγου μάνα μ’ πάω στ’ ανάθεμα πίσω δεν θα γυρίσω.
Θα ‘ρθει μάνα μ’ η Λαμπροκυριακή, θα πας στην εκκλησία,
θα δεις τους νιους, θα δεις τους γριους, θα δεις τα παλικάρια,
θΘα δεις κι του δικό μ’ στασίδ’ παρπαπουνιά θα σου ‘ρθει.
Θα βγεις μάνα μ’ έξω στο σταυροδρόμ’ κι θα ρωτάς τον κόσμο.
Μην είδατε μάνα μ’ τον Κωσταντή μ’ τ’άξιο παλικάρι.
8

Το συγκεκριμένο τραγούδι συμπεριλαμβάνεται και στο σύγγραμμα της Ιφιγένειας Διδασκάλου,
«Τόποι και τραγούδια της Μακεδονίας» (1976). Στην συλλογή αυτή ο στίχος διαφοροποιείται σε
ορισμένα σημεία και προστίθενται ακόμη δυο στροφές. Η μελωδία του, ωστόσο, δεν υπάρχει
καταγεγραμμένη στο σύγγραμμα αυτό. Το συγκεκριμένο τραγούδι εντόπισε η Ιφιγένεια Διδασκάλου
στην Βλάστη Κοζάνης.
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Τον είδαμε χθες, προχθές, στην άμμο ξαπλωμένο,
μαύρα πουλιά τον έτρωγαν κ’άσπρα τον τριγυρνούσαν
κι ένα πουλί, καλό πουλί στην κεφαλή καθόταν.
Μηδ’ έτρωγε, μηδ’ έπινεμόνο τον μοιρολογούσε.
του λέει τραγούδια θλιβερά, τραγούδια της αγάπης.
Τα παρακάτω τραγούδια έχουν μέτρο 2/4.
10. Νυστάξαν τα ματούδια μου
Νυστάξαν τα ματούδια μου,νυστάξαν τα καϋμένα
και πως κοιμούνται μοναχά (δις), που συντροφιά δεν έχουν.
Που’χουν καλές γειτόνισσες (δις), ξανθές και μαυρομάτες.
Κινώ να πάω μια βραδιά (δις), ένα Σαββάτο βράδυ
βρίσκω την πόρτα σφαλιστή (δις), την πόρτα κλειδωμένη.
Σκύβω φιλώ την κλειδαριά (δις), και δάκρυα την γιομίζω.
Άνοιξε πόρτα μ’ άνοιξε (δις), ανοίγ’ και μπαίνω μέσα.
Βλέπω την κόρη ξαπλωτή (δις), την κόρη που κοιμόταν
κι έσκυψα και την φίλησα (δις), κι η κόρη λαχταρούσε.
Μη λαχταράς βρε κόρη μου(δις), έγώ δεν είμι ξένος,
μον είμι από την γειτονιά.
11. Τώρα το βραδί
Τώρα το βραδί βραδάκι, στ’άστρο και στο φεγγαράκι (δις),
παίρνω το δρομί δρομάκι, βρίσκω ένα στενό σοκάκι (δις),
παίρνω πέτρα πετραδάκι, και χτυπώ παραθυράκι (δις),
για να βγει το Μαρικάκι, να το κάνω με το μάτι (δις),
Να το πω στα πού κοιμάται (δις).
-Παν’ στον καναπέ κοιμούμαι και κανέναν δε φοβούμαι (δις),
έχω πόρτα καλαμένια και βασιλικό μπεράτι (δις),
Κλειδαριά μαλαματένια και κλειδί από μετάξι.
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12. Η Ροϊδιά
Ροϊδιά, ροϊδιά, ροϊδίτσα μου, ροϊδιά μου φουντωμένη (δις),
σαν έδωσες κι απλώθηκες κι απόλυσες κλωνάρια
και σκέπασες την γειτονιά κι όλα τα παλικάρια (δις)
και σκέπασες και μένανε που μ’έχει η μάνα μ’ έναν (δις).
Για μάσε τα κλωνάρια σου να βγουν τα παλικάρια (δις),
να βγουν και να χορέψουνε μαζί με τα κοράσια.

13.
Νι δω πέρα που πέρασα
Εδώ πέρα που πέρασα βρίσκω χορό που χόρευαν (δις),
χορό με τα στολίδια του (δις) και με τα δαχτυλίδια του.
Πήγα να πιάσω κι γω χορό, έπιασα χέρι δροσερό (δις),
δροσίστηκε η καρδούλα μου, μαράθηκαν τα χείλη μου.
«Μακριά, μακριά βρε νιούτσικη, μη πιαν’ς τα δαχτυλίδια μου (δις),
θα με μαλώνει η μάνα μου (δις), θα με μαλών’ τ’ αδέρφια μου (δις),
τα πρώτα τα ξαδέρφια μου.

Τα παραπάνω τραγούδια είναι ηχογραφημένα και από την κα Βασιλική Μαλιάτσου
κατά την καταγραφή μας, χωρίς διαφοροποιήσεις. Επίσης έχουμε καταγράψει
βίντεο στο οποίο μας δείχνει τον βηματισμό των παραπάνω χορών
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Εκτός από τα χορευτικά τραγούδια οι Καπουτζηδιανοί είχαν και τραγούδια
καθιστικά, ποικίλης θεματολογίας. Κάποια από αυτά όπως καταγράφονται στο
σύγγραμμα «Καπουτζήδα του χτες Πυλαία του σήμερα» , χωρίς την μελωδία τους
είναι τα ακόλουθα:

1.
Μωρ’ θα πάω πάνω στο βουνό
σπίτι για να νοικιάσω
σπίτι για να θεμελιώσω.
Να ’χω τα δέντρα συνοδειά
και τα πουλιά γειτόνοι.
Να ‘χω και την αγάπη μου
να μη με τρων οι πόνοι.
Να κάνω τα βουνά να κλαιν
τους κάμπους να δακρύζουν
να κάνω την αγάπη μου
μαύρα δάκρυα να χύνει.

Το καθιστικό αυτό τραγούδι μας το τραγουδά και η κα Μαλιάτσου χωρίς μελωδικές
διαφοροποιήσεις από την ηχογράφηση του ψηφιακού δίσκου και χωρίς διαφορές
στον στίχο όπως έχει καταγραφεί στο σύγγραμμα «Καπουτζήδα του χτες Πυλαία του
σήμερα».
2.
Μια συννεφιασμένη μέρα και μια σκοτεινή βραδιά
βάρκα γύρισε άνω κάτω
κι πνιγήκαν δυο παιδιά.
Ένας ήταν ο Νίκος, του Θόδωρα ο γιος
Τ ’άλλο ήταν τ’αρμενάκι στην ομορφάδα ξακουστός.
Σαν το’μαθε ο μπαμπάς του τάζει λίρες εκατό
για να βγάλουνε τον Νίκο ζωντανό απ’τον γιαλό.
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Θάλασσα δεν θέλει λίρες, θάλασσα δεν θέλει φλουριά
Θάλασσα θέλει παλικάρια για να τα ’χει συντροφιά.
3.
Βουνά μου χαμηλώσατε και άστρα μου κατεβείτε,
να δείτε τον ξεχωρισμό και πάλι ανεβείτε.
Χωρίζει η μάνα το παιδί και το παιδί την μάνα,
χωρίζει κι ένα αντρόγυνο τρεις μέρες παντρεμένο.
Στον τόπο που χωρίζονταν χορτάρι δεν φυτρώνει
μον’ φύτρωνε μια λεμονιά με δεκαοκτώ λεμόνια
Τα τρων’ τα ‘λάφια κι ψοφούν, τ’αγρίμια κι ημερώνουν.
Να το ‘τρωγε κι η μάνα μου ‘μένα να τη με κάνει.

4.
Με αυτήν την ασημόκουπα να πιω καμιά πεντέξι
κι αν δεν μεθύσω κοϊνουρί κέρνα με ως να φέξει.
Από μικρός ορφάνεψα από μάνα κι από πατέρα
και πήγα κε ρογιάστηκα σε μια χήρα Βουλγάρα.
Δώδεκα χρόνια έκανα στα μάτια δεν την είδα
πάνω στα δεκατέσσερα εκεί την ανταμώσει.
Δώσ’ μου κυρά μ’ τη ρόγα μου δωσ’μου την δούλεψή μου
με κάλεσαν τ’αδέρφια μου να πάω να με παντρέψουν.
Δώδεκα σκλάβες έχω ‘γω, όποια θελήσεις πάρε
θέλεις την ρούσα την ξανθιά, θέλεις την μαυρομάλλα
θέλεις την καταγάλαζη που ‘ναι φλουριά γεμάτη.
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5.
Μπιζέρισα, βαρέθηκα με μια γειτόνισσα μου κάθε πρωί.
Κάθε πρωί στην πόρτα μου στέκει και με ρωτάει πού ‘σαν εψές.
Πού ‘σαν εψές λεβέντη μου, πού ‘σαν προψές το βράδυ.
Εψές ήμαν στην μάνα μου, προψές στην αδερφή μου
κι απόψε μαυρομάτα μου θα κοιμηθούμε αντάμα.
Στρώσε το στρώμα σου για δυο.
(από τον ηχογραφημένο δίσκο του Δήμου Πυλαίας)

Το καθιστικό9 αυτό τραγούδι είναι το πρώτο που μας τραγουδά η κα Βασιλική στην
συνέντευξή της.
3.2. Η Μουσικοχορευτική παράδοση μέσα από το πρωτογενές υλικό, την
συνέντευξη της κυρίας Βασιλικής Μαλιάτσου.
Στην υποενότητα αυτή θα γίνει παρουσίαση της συνέντευξης της κατοίκου
Πυλαίας και μέλος του χορευτικού και πολιτιστικού συλλόγου των Κ.Α.Π.Η. κας
Βασιλικής Μαλιάτσου. Η κα Μαλιάτσου, γεννηθείσα το 1940 δραστηριοποιείται
πολιτιστικά ως κάτοικος Πυλαίας με την συμμετοχή της στον χορευτικό σύλλογο του
Κ.Α.Π.Η. Πυλαίας. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως η ίδια συμμετείχε και στην
ηχογράφηση του ψηφιακού δίσκου ως μέλος της χορωδίας γυναικών του Κ.Α.Π.Η.
και ως σόλο φωνή στην ηχογράφηση του τραγουδιού «Χαμαϊδή μου Λεμονιά» στον
ίδιο δίσκο καθώς, επίσης συμμετείχε και στην παρουσίαση του δρώμενου
αναπαράστασης του προξενιού στις εκδηλώσεις Πυλαιώτικα του 2012.
Πρόκειται για συνέντευξη με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου που έχει το χαρακτήρα
βιωματικής συζήτησης Η κα Βασιλική Μαλιάτσου, ανάμεσα στα τραγούδια που μας
τραγουδά, μας δίνει στοιχεία για την μουσικοχορευτική παράδοση της Πυλαίας
αλλά και τις συνήθειες, ήθη και έθιμα καθώς επίσης μας μιλά για τα δικά της
βιώματα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Όπως μας λέει, τα τραγούδια τα έχει διδαχθεί
από την μητέρα της. Από το πραγματολογικό υλικό που παρουσιάστηκε στο
παραπάνω κεφάλαιο η κα Βασιλική Μαλιάτσου μας τραγούδησε τα τραγούδια :

9

Το τραγούδι αυτό έχει ερμηνεύσει και ο Χρόνης Αηδονίδης σε ψηφιακό δίσκο του αρχείου ελληνικής
μουσικής, «Τραγούδια και χοροί της Μακεδονίας» με καλλιτεχνική επιμέλεια των: Γιώργου Κωστάντζου, Χρόνη
Αηδονίδη και Χριστόδουλου Μητροπάνου.
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Τραγούδι του Γαμπρού (No 1010)
Χορός της Παρτάλως (No 4)
Γαλάζιος Πετεινός (No 14)
Καμπτζηδιανός χορός (Κάτω στ’αλώνια) (No 18)
Σουλτάνα (Νο 15)
Ούλις οι Βέργες (Νο 9)
Άνοιξαν ούλα τα δέντρα (Νο 13)
Χαμαϊδή μου λεμονιά (Νο 27)
Σ’ αφήνω γεια (Νο 3)
Νυστάξαν τα ματούδια μου (Νο 23)
Τώρα το βραδί (Νο 5)
Η Ροϊδιά (Νο 19)
Νι δω πέρα που πέρασα (Νο 17)
Θα πάω πάνω στο βουνό (Νο 22)
Μπιζέρισα 11 (Νο 2)
Από τα παραπάνω τραγούδια, το «Τραγούδι του Γαμπρού» δεν βρέθηκε
καταγεγραμμένο ως μελωδία προηγουμένως, ενώ ο χορός «Ούλις οι βέργες»
παρουσιάζεται με τα βήματά του στην καταγραφή του βίντεο.
Ωστόσο, η κα Μαλιάτσου μας τραγουδά ένα ακόμη τραγούδι, το οποίο δεν
εμφανίζεται στις πραγματολογικές πηγές. Το τραγούδι «Του ναύτη η μάνα».
Μοιράζεται μαζί μας όσα θυμάται σχετικά με το μοιρολόι όπως συνηθιζόταν στην
Πυλαιώτικη παράδοση, το έθιμο του Λαζάρου, του Αη-Γιαννιού, τους
Ντουντουλέδες. Επίσης μαθαίνουμε αρκετά για την τη σύγχρονη μουσικοχορευτική
δραστηριότητα στα πλαίσια των συλλόγων.
Το πρώτο τραγούδι που μας τραγουδά είναι το καθιστικό « Μπιζέρισα».
Συνεχίζει με το τραγούδι «Σ’ αφήνω γεια» και μας πληροφορεί ότι πρόκειται για
τραγούδι που συνηθιζόταν να τραγουδιέται για την νύφη την στιγμή που την
έντυναν. Το τραγούδι είναι αποχαιρετιστήριο γιατί η νύφη έμενε στο σπίτι του
γαμπρού μετά τον γάμο. Ακολουθεί το τραγούδι «Χορός της Παρτάλως» και στην
συνέχεια το τραγούδι «Τώρα το βραδί». Οι φωνητικές εκτελέσεις της, έχουν την
ίδια μελωδία που ηχογραφήθηκε και στον ψηφιακό δίσκο του Δήμου Πυλαίας.
Στο σημείο αυτό, η κα Κούλα (Βασιλική Μαλιάτσου) μας δίνει σημαντικές
πληροφορίες για τους εορτασμούς και τους χορούς της Πυλαίας. Κατά τους
εορτασμούς του Προφήτη Ηλία, το Πάσχα, της Παναγίας αλλά και τις απόκριες,
10

Τα νούμερα αντιστοιχούν στην αρίθμηση των αρχείων ήχου στο φάκελο της ηχογραφημένης
συνέντευξης.
11
Τα τραγούδια βρίσκονται στον ψηφιακό δίσκο που συνοδεύει το γραπτό με διαφορετική σειρά.
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συνηθιζόταν να μαζεύονται οι γυναίκες του χωριού στην περιοχή του παλαιού
δημαρχείου όπου στηνόταν ο χορός12. Το μέρος αυτό ήταν ανοιχτό και το
κατονόμαζαν «αλώνι». Παλαιότερα υπήρχαν αρκετοί τέτοιοι χώροι στον οικισμό
αλλά «τώρα έχουν κτιστεί όλα», σύμφωνα με την κα Μαλιάτσου. Ιδιαίτερα το
Πάσχα και του Προφήτη Ηλία ο χορός κρατούσε τρεις ημέρες και χόρευαν κυρίως
οι γυναίκες ενώ τραγουδούσαν οι ίδιες με συνοδεία κάποιου ντόπιου μουσικού,
συνήθως κλαρίνο. Παλαιότερα, όπως μας πληροφορεί η ίδια, χόρευαν και τον χορό
«Ούλις οι Βέργες». Αυτόν τον χορό ήξερε καλά και οδηγούσε μια γυναίκα που ήταν
από το Ασβεστοχώρι και βρέθηκε στην Πυλαία ως νύφη. Η μητέρα της κυρίας
Μαλιάτσου γνώριζε και εκείνη τον χορό και τον είχε διδάξει στην ίδια. Πλέον, δεν
χορεύεται στα πλαίσια των συλλόγων λόγω της πολυπλοκότητας των βημάτων.
Ακολουθεί το τραγούδι «Ούλις οι βέργες».
Έπειτα μας τραγουδά το τραγούδι του γαμπρού, το οποίο δεν υπάρχει στον
δίσκο και δεν υπάρχει καταγεγραμμένη η μελωδία του αλλά μόνο ο στίχος του στο
σύγγραμμα της Τσούκα- Φουντουκίδου Φ.. Πρόκειται για τραγούδι που
τραγουδούσαν στην διάρκεια του ξυρίσματος του γαμπρού. Στην σημερινή εποχή
γίνονται αναπαραστάσεις των εθίμων αυτών του γάμου από τον σύλλογο των
ΚΑΠΗ. Όπως μας πληροφορεί η κα Μαλιάτσου, μια τέτοια αναπαράσταση από τον
σύλλογο των ΚΑΠΗ έλαβε χώρα και στην Αθήνα στο θέατρο Παλλάς.
Ένα άλλο έθιμο το οποίο μας περιγράφει, ήταν το ζύμωμα των «κλικιών». Τα
«κλίκια» ήταν παραδοσιακό κουλούρι που ζυμωνόταν μια εβδομάδα πριν το γάμο
και λειτουργούσε ως προσκλητήριο που ενημέρωνε τον κόσμο για την επερχόμενη
γαμήλια τελετή και γιορτή. Κατά το ζύμωμα των «κλικιών», συνήθιζαν να
τραγουδούν το τραγούδι «Του ναύτη η μάνα». Το τραγούδι αυτό δεν βρίσκεται
καταγεγραμμένο σε κάποιο σύγγραμμα που παρουσιάζει την μουσικοχορευτική
παράδοση του τόπου. Ωστόσο, η κα Βασιλική Μαλιάτσου μας λέει πως συνήθιζαν
να το τραγουδούν κατά το έθιμο του ζυμώματος, αν και δεν είναι ντόπιο τραγούδι
της Πυλαίας. Στα πλαίσια των συλλόγων δεν τραγουδιέται πλέον, καθώς είναι
μεγάλο σε διάρκεια σύμφωνα με την αιτιολόγηση της κυρίας Μαλιάτσου.

12

«Ο χορός, σύμβολο της κοινωνικοποίησης και της συνοχής της ομάδας, υποκρύπτει τις αντιθέσεις ανάμεσα
στα μέλη της και αναπαράγει την ισχύουσα κοινωνική πραγματικότητα. Το χοροστάσι μετατρέπεται σε θέατρο,
όπου αντικατοπτρίζεται η δομή της κοινωνίας, οι αξίες, τα πιστεύω και τα όνειρά της. Είναι ο τόπος όπου
εκθέτονται οι αντιθέσεις και μειώνονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στα φύλα, στους πλούσιους και τους
φτωχούς, στους ντόπιους και τους ξένους.» (Δήμας, 1999; Ζωγράφου, 1999)
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Του ναύτη η μάνα
Του ναύτη η μάνα η δόλια ζύμωνε λε το γιό της παξιμάδι
και με τα δάκρυα η δόλια ζύμωνε λε και με τα μοιρολόγια
τον φούρνο λε μανα μ’ παρήγγελε
τον φούρνο λε μανα μ’ παρήγγελε λε
το φούρνο παραγγέλνει.
Φούρνε μ’ καλά να ψήσεις το ψωμί λε καλά να το ροδίσεις.
Γιατί ο γιος μου θα ξενιτευτεί λε
γιατί ο γιος μου θα ξενιτευτεί λε
θα πάει μακριά στα ξένα.
Σαν πας γιε μου, σαν πας στην ξενιτειά
σαν πας γιε μου σαν πας στην ξενιτειά λε σαν πας μακριά στα ξένα,
θολά νερά γιε μου μην περπατάς λε θολά και βουρκωμένα.
Για πες μου μάνα ποια είναι τα θολά ποια είναι τα βουρκωμένα?

Την τελευταία στροφή μας την απήγγειλε χωρίς την μελωδία γιατί πρόκειται για
τραγούδι που διδάχθηκε από την μητέρα της, δεν συνηθίζεται να τραγουδιέται στις
μέρες μας και η μνήμη του είναι παλαιά.
«Της χήρας γιε μου είναι τα θολά, της παντρεμένης βουρκωμένα και τα καθάρια τα
νερά είναι της νιας κοπέλας.»
Στην συνέχεια μας τραγουδά τα τραγούδια : «Άνοιξαν ούλα τα δέντρα» ,
«Γαλάζιος πετεινός» και «Σουλτάνα» που βρίσκονται και στον ψηφιακό δίσκο του
Δήμου Πυλαίας. Ακολουθεί το τραγούδι «Νι δω πέρα που πέρασα». Έπειτα
ακολουθούν τα τραγούδια «Κάτω στα αλώνια» και «Ροδιά» . Στο σημείο αυτό η κα
Μαλιάτσου μας πληροφορεί πως το τραγούδι , η «Ροδιά», τα τελευταία χρόνια δεν
χορεύεται και σπάνια τραγουδιέται, ενώ ηχογραφήθηκε στο δίσκο ύστερα από δική
της παρότρυνση.
Η κα Βασιλική μοιράζεται μαζί μας και κάποιες μνήμες και βιώματα σε σχέση με
τα έθιμα του Αη-Γιαννιού, του Λαζάρου και τους Ντουντουλέδες. Σύμφωνα με τα
λεγόμενά της , του Αη- Γιαννιού συνήθιζαν να ανάβουν φωτιές. Πάνω από τις
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φωτιές, πηδούσαν τα παιδιά με σκοπό να διώξουν τους ψύλλους και τους κοριούς
λέγοντας παράλληλα την φράση «Ψύλλοι και κοριοί». Το Σάββατο του Λαζάρου
επισκέπτονταν το χωριό τσιγγάνες οι οποίες χόρευαν και τραγουδούσαν στίχους
όπως:
«Λάζαρε μωρ’ Λάζαρε πού ‘σαν Λάζαρε χωμένος μες την γη παραχωμένος»
Οι ντουντουλέδες ήταν έθιμο που εξόρκιζε το κακό της ανομβρίας. Σύμφωνα με
την κα Βασιλική, οι τσιγγάνοι σε περιόδους ανομβρίας, επισκέπτονταν τις αυλές και
χόρευαν γύρω από πράσινα κλωνάρια. Οι κάτοικοι τους έριχναν νερό με τους
κουβάδες καθώς εκείνοι τραγουδούσαν κάποια στιχάκια. Με αυτόν τον τρόπο
συγκέντρωναν χρήματα.
Στην συνέχεια μας τραγουδάει τα τραγούδια «Θα πάω πάνω στο βουνό» και
«Νυστάξαν τα ματούδια μου» τα οποία συμπεριλαμβάνονται και στον δίσκο του
δήμου.
Στο σημείο αυτό γίνεται μια αναφορά στα μοιρολόγια. Η αδερφή της μητέρας
της κας Βασιλικής, όπως μας λέει, ήταν μοιρολογίστρα. Ωστόσο η ίδια ήταν πολύ
μικρή την εποχή που λέγονταν τα μοιρολόγια και οι μνήμες που έχει είναι λίγες
καθώς δεν πήγαινε στα μοιρολογίσματα. Από όσα θυμάται, τα μοιρολόγια ήταν
αυτοσχεδιαστικού χαρακτήρα με έντονα μελισματικό ύφος. Πιο συγκεκριμένα μας
αναφέρει ένα στίχο που θυμάται: «Εκεί που θα σε θάψουνε να αφήσουν ένα
παραθυράκι να μπαινοβγαίνουν τα πουλιά, να έρχομαι κι εγώ να σε βλέπω».
Ακολουθεί το τραγούδι «Σαν τρώμε και σαν Πίνουμε», το οποίο βρίσκεται
ηχογραφημένο και στον δίσκο. Ένα ακόμη τραγούδι που συνήθιζαν να τραγουδούν
οι γυναίκες καθώς ύφαιναν ήταν το ακόλουθο που μας τραγούδησε η κα
Μαλιάτσου.
«Ο αργαλειός ακούγεται κι η κόρη δεν τη βλέπω
κι αυτή αφτερνικίστηκε κι εγώ της λέω γεια σου
κι αυτή με αποκρίνεται μαχαίρι στην καρδιά σου.
Σαν μου ‘δωσες την μαχαιριά, δωσ’ μου και το μαχαίρι
Δωσ’ μου και την αγάπη σου να τη φιλώ να γιάνει.»

Το τραγούδι αυτό ακολουθεί ίδια μελωδική γραμμή με το τραγούδι «Θα πάω πάνω
στο βουνό» και παραλλάσσεται μόνο ο στίχος. Ωστόσο δεν υπάρχει
καταγεγραμμένο σε κάποιο σύγγραμμα ή δίσκο.
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Το τελευταίο τραγούδι που μας τραγουδά η κα Μαλιάτσου είναι το «Χαμαϊδή
μου Λεμονιά». Πρόκειται για το τραγούδι που τραγουδά μόνη της στην ηχογράφηση
του ψηφιακού δίσκου του δήμου Πυλαίας.
Σημαντικά στοιχεία μας δίνονται κατά την συνέντευξη και μέσα από τα βίντεο. Η
κα Βασιλική Μαλιάτσου μας δείχνει τα βήματα των Πυλαιώτικων χορών. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χορός «Ούλις οι βέργες» ,ο οποίος είναι κυκλικός
γυναικείος χορός και έχει ένα αργό και ένα γρήγορο μέρος , κίνηση των χεριών και
κίνηση μέσα και έξω στον κύκλο.

4. Η Μουσικοχορευτική παράδοση της Πυλαίας και
οι εκφάνσεις της παλαιότερα και σήμερα μέσα
από τους επίσημα θεσπισμένους φορείς
πολιτισμού και τους συλλόγους.
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στους πολιτιστικούς φορείς που
δραστηριοποιούνταν παλαιότερα αλλά και στις ημέρες μας στην κοινότητα της
Πυλαίας. Επίσης θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι συνεντεύξεις των νέων
του πολιτιστικού συλλόγου.
4.1. Σύντομη ιστορική ανασκόπηση των πολιτιστικών συλλόγων Πυλαίας
Ο πρώτος πολιτιστικός σύλλογος της Πυλαίας ιδρύθηκε το 1947 με
πρωτοβουλία του τότε διευθυντή του δημοτικού σχολείου. Ονομάστηκε
«Φιλοπρόοδος Σύλλογος και οι Φίλοι του χωριού». Το 1960 ιδρύθηκε ο
«Φυσιολατρικός Σύλλογος». Αργότερα, το 1975 ιδρύθηκε το «Πνευματικό Κέντρο
Πυλαίας», στο οποίο λειτουργούσε μεταξύ άλλων και χορευτικό τμήμα
παραδοσιακών χορών. Μέσα από την δράση του Π.Κ.Π., το 1981 καθιερώθηκε και ο
θεσμός «Πυλαιώτικα» κατά τις ημέρες του εορτασμού του Προφήτη Ηλία. Οι
εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται μέχρι και σήμερα στο πανηγύρι του Προφήτη
Ηλία. Το 1987 το Π.Κ.Π. αδρανοποιείται. Ωστόσο, από το γυναικείο τμήμα του Π.Κ.Π.
έχει δημιουργηθεί το 1984 ο σύλλογος Γυναικών Πυλαίας. Το 1991 ιδρύεται από 21
μέλη ο « Πολιτιστικός-Περιβαλλοντολογικός Σύλλογος Πυλαιωτών. Σχετικά με το
καταστατικό μας πληροφορεί το σύγγραμμα «Καπουτζήδα του χτες Πυλαία του
σήμερα.
« Σύμφωνα λοιπόν με το καταστατικό, σκοπός του συλλόγου είναι η αξιοποίηση του
ανθρώπινυ δυναμικού της Πυλαίας, για την ανύψωση του πολιτιστικού και βιοτικού
επιπέδου του δήμου, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του
περιβάλλοντος. Τέλος, η ανάπτυξη δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των κατοίκων
Πυλαίας, ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπιση των οξυμένων κοινωνικών και
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περιβαλλοντολογικών προβλημάτων, που η σύγχρονη τεχνολογική και οικονομική
ανάπτυξη δημιουργεί στους κατοίκους των μεγάλων πολεοδομικών
συγκροτημάτων.» (Μπακίρα Ε., Μπουντουλούση Σ. 1997:125-130)
Το καταστατικό του συλλόγου αποδεικνύει την ανάγκη των κατοίκων του
δήμου Πυλαίας να διατηρήσουν τον λαϊκό πολιτισμό σε συνάρτηση με το
περιβάλλον του τόπου που μετασχηματίζεται καθώς το χωριό ενσωματώνεται
σταδιακά στο μεγάλο πολεοδομικό συγκρότημα.
4.2.

Οι Πολιτιστικοί φορείς, και η δράση τους.

Οι φορείς του πολιτισμού της Πυλαίας είναι πολυάριθμοι σήμερα, καθώς
υπάρχουν και αρκετοί αθλητικοί σύλλογοι. Για λόγους συνάφειας με το θέμα της
έρευνας, θα περιοριστούμε στην αναφορά εκείνων που προάγουν τις ιδιαίτερες
τοπικές παραδόσεις και κυριότερα την μουσικοχορευτική.
Τέτοιοι φορείς είναι ο Χορευτικός σύλλογος των Κ.Α.Π.Η Πυλαίας, ο πολιτιστικός
σύλλογος ενηλίκων Πυλαίας, ο πολιτιστικός σύλλογος γυναικών «Καπουτζήδα»13
και το χορευτικό τμήμα νέων του πολιτιστικού συλλόγου. Οι χορευτικοί σύλλογοι
έχουν συνάντηση μια φορά την εβδομάδα. Σε αυτήν την συνάντηση γίνεται
διδασκαλία των χορών της Πυλαίας αλλά και χορευτικών παραδόσεων άλλων
περιοχών.
Οι σύλλογοι είναι σε διαρκή δραστηριοποίηση που παρουσιάζει μια ιδιαίτερη
πολιτισμική εξωστρέφεια. Αυτό συμβαίνει πιθανότατα λόγω της ένταξης της
κοινότητας στον ευρύτερο οικιστικό χώρο της Θεσσαλονίκης. Διοργανώνονται
συναντήσεις χορευτικών συλλόγων στις οποίες είναι συνήθως προσκεκλημένοι και
σύλλογοι από άλλες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης. Σε σχέση με τους
χορευτικούς συλλόγους και την επίδρασή τους στη μουσικοχορευτική παράδοση
των κοινοτήτων αναφέρεται το άρθρο «Ο Ρόλος Των Χορευτικών Συλλόγων Στη
Μετεξέλιξη Της Ελληνικής Μουσικοχορευτικής Παράδοσης: Το Παράδειγμα Του
« Συγκαθιστού» Χορού Του Βελβεντού Κοζάνης.» Σύμφωνα με το άρθρο: «Η
ενεργητική συμμετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες των συλλόγων βελτιώνει την
ποιότητα ζωής των ατόμων και επιτυγχάνει τη σωματική, ψυχική και
συναισθηματική υγεία. Η επίδραση των συλλόγων στην εξέλιξη της χορευτικής
παράδοσης είναι σημαντική. Ο προσδιορισμός του ρόλου τους βοηθά στην
καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας μετεξέλιξης της παράδοσης και προσαρμογής
της στις νέες κοινωνικό – οικονομικές συνθήκες.» (Φιλίππου Φ. 2009: 37)

13

Ο σύλλογος γυναικών είναι ο σύλλογος ο οποίος μαζί με τον σύλλογο των ΚΑΠΗ βρίσκεται πιο
κοντά στην τοπική παράδοση και διοργανώνει περισσότερες εκδηλώσεις αναφοράς στο πολιτιστικό
παρελθόν του τόπου. (παράρτημα: εικόνα 1)
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Στην περίπτωση της Πυλαίας, η συμμετοχή των κατοίκων στις χορευτικές
ομάδες είναι αθρόα αλλά και ενθουσιώδης. Αυτό φάνηκε μέσα από την συμμετοχή
των ομάδων στις εκδηλώσεις Πυλαιώτικα 2012.
Πολιτιστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την μουσικοχορευτική
παράδοση της Πυλαίας λαμβάνουν χώρα και σε τοποθεσίες που βρίσκονται σε πιο
απομακρυσμένες περιοχές. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το ετήσιο φεστιβάλ
χορευτικών συλλόγων του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη στο οποίο συμμετέχουν
σύλλογοι από την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, της Χαλκιδικής αλλά και
ντόπιοι χορευτικοί σύλλογοι. Η συνάντηση αυτή λαμβάνει χώρα στο γήπεδο
μπάσκετ του νέου συνοικισμού Νέας Ελβετίας μια περιοχή που είναι γνωστή και ως
«Πυλαιώτικα». Αυτό συμβαίνει για δυο πιθανές αιτίες: α) η πολιτιστική
εξωστρέφεια που χαρακτηρίζει σήμερα τα δρώμενα14 των συλλόγων της Πυλαίας
έχει ως αποτέλεσμα, αυτά συχνά να μεταφέρονται και έξω από το παλαιό οικιστικό
δίκτυο σε χώρους που μπορούν να φιλοξενήσουν τον μεγάλο αριθμό των
συμμετεχόντων, β) η δημιουργία νέων πολιτιστικών συλλόγων στους νεόδμητους
συνοικισμούς του Δήμου (πχ. Χορευτικός σύλλογος κατοίκων Συνοικισμού Νέας
Ελβετίας) δίνει χαρακτήρα αυτόνομης πολιτιστικής δράσης και έτσι μεταφέρονται
στις νέες περιοχές ορισμένες από τις εκδηλώσεις, είτε δημιουργούνται νέες.
Σκόπιμο θα ήταν ίσως να εντάξουμε στους τόπους πολιτιστικής δραστηριότητας
και το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης που βρίσκεται νοτιοανατολικά του κέντρου
της Πυλαίας.
Τα πολιτιστικά δρώμενα γίνονται υπό την αιγίδα και την οικονομική ενίσχυση
του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη. Σύμφωνα με άρθρο του περιοδικού «Έχουμε νέα»
κατά το έτος 2011-2012 στα πολιτιστικά κέντρα των διαμερισμάτων του Δήμου,
λειτούργησε μεταξύ άλλων και τμήμα διδασκαλίας παραδοσιακής μουσικής.
(Οικονόμου Ν. Ζουρδούμης Π. 2012: 46)
Ωστόσο, το αρχικό οικιστικό δίκτυο του «παραδοσιακού οικισμού» με κέντρο
την εκκλησία του Προφήτη Ηλία δεν σταματά να αποτελεί κεντρικό πόλο
πολιτιστικής δραστηριότητας. Η σημαντικότερη πολιτιστική εκδήλωση που
λαμβάνει χώρα σε αυτό είναι το Πανηγύρι του Προφήτη Ηλία.

14

Η λέξη δρώμενο εμφανίζεται εδώ με την έννοια που δίνεται από την Αθηνά Κατσανεβάκη
διδακτορική διατριβή της (1998: 26). Μια λεπτομερή περιγραφή του «δρωμένου» κάνει ο Παύλος
Κάβουρας στο Κάβουρας (1997), « Τα δρώμενα από εθνογραφική σκοπιά: μέθοδοι, τεχνικές και
προβλήματα καταγραφής ». Στο δρώμενα: Σύγχρονα μέσα και τεχνικές καταγραφής τους ( Α΄ Διεθνές
συνέδριο 4-6 Οκτωβρίου 1996, Πρακτικά), Κομοτηνή, Κέντρο Λαϊκών Δρώμενων, 1997, σελ 45-80.

Η Μουσικοχορευτική παράδοση της Πυλαίας: προφορικότητα και εξαστισμός
Χριστιάνα Βέη

30

4.3. Το πανηγύρι του Προφήτη Ηλία – Πυλαιώτικα 2011-2012
Όπως είδαμε και στο κεφάλαιο 4.1. ένας θεσμός βασισμένος στην παράδοση
ξεκίνησε το 1981 με όνομα «Πυλαιώτικα». Τα «Πυλαιώτικα» αποτελούν την
μεγαλύτερη γιορτή του οικισμού Πυλαίας. Σε συνάρτηση με το παρελθόν του
τόπου, πρόκειται για το πανηγύρι του Προφήτη Ηλία, του προστάτη του τόπου.
Σε σχέση με τον εορτασμό του προφήτη Ηλία «Πυλαιώτικα 2011» γράφεται σε
άρθρο του περιοδικού «Έχουμε Νέα».
« Με Λιδάκη τα Πυλαιώτικα
Παρουσία πλήθος κόσμου, που απόλαυσε μεταξύ των άλλων μοναδικές ερμηνείες
από το Μανώλη Λιδάκη σε μια πανέμορφη μουσική συναυλία, πραγματοποιήθηκαν
στα μέσα του Ιούλη τα φετινά Πυλαιώτικα. Οι τριήμερες εκδηλώσεις
διοργανώθηκαν από το Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη και την αντιδημαρχία πολιτισμού
αθλητισμού νεολαίας και εθελοντισμού. Την πρώτη μέρα των εκδηλώσεων έγινε
παραδοσιακό γλέντι με τη συμμετοχή ορχήστρας και παραδοσιακών χορευτικών
συγκροτημάτων πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου μας στο Πέτρινο Πολιτιστικό
Κέντρο. Την επομένη διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία λαϊκή συναυλία με τον
τραγουδιστή Μανώλη Λιδάκη και την ορχήστρα του, στην αυλή του πέτρινου
πολιτιστικού κέντρου. Μαζί του τραγούδησε και η Αναστασία Ζακυνθινού. Την τρίτη
ημέρα έγινε η περιφορά της εικόνας του Προφήτου Ηλία, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε
από το παλιό δημαρχείο της Πυλαίας παρέλαση χορευτικών σχημάτων , η οποία
κατέληξε στο Πέτρινο. Εκεί μίλησε η παράδοση: μοιράστηκε από τις γυναίκες του
ΚΑΠΗ «το ατζέμ πιλάφ» και στήθηκε μεγάλο λαϊκό γλέντι με μουσική και χορούς.»
Στις εκδηλώσεις «Πυλαιώτικα» του Ιουλίου του 2012 παρευρέθηκα και
κατέγραψα με βίντεο και φωτογραφίες τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται. Κατά
τις τριήμερες εκδηλώσεις του εορτασμού του Προφήτη Ηλία το 2012 ακολουθήθηκε
αντίστοιχο πρόγραμμα με αυτό του 2011.
Το δελτίο τύπου των εκδηλώσεων (παράρτημα: εικόνα 2)
«18-19-20 Ιουλίου 2012
3ΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΜΕΓΑΛΗ ΛΑΪΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΩΣΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΑ &
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη & η Αντιδημαρχία Πολιτισμού γιορτάζουν με 3ημερο εκδηλώσεων τον
Πολιούχο της Πυλαίας , Προφήτη Ηλία και διοργανώνουν τα «ΠΥΛΑΙΩΤΙΚΑ 2012» .
Τετάρτη 18/7/2012 και ώρα 20:30 στο Πέτρινο Πολιτιστικό Κέντρο γλέντι με παραδοσιακή
ορχήστρα και τα χορευτικά συγκροτήματα τμημάτων του Δήμου μας.
Πέμπτη 19/7/2012 και ώρα 21:00 μεγάλη λαϊκή συναυλία με το τραγουδιστή ΚΩΣΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΑ
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και την ορχήστρα του, στην αυλή του πέτρινου πολιτιστικού κέντρου Μαζί του τραγουδάει η Ζωή
Παπαδοπούλου.
Παρασκευή 20/07/2011 και ώρα 19:00 θα γίνει η περιφορά της εικόνας του Προφήτου Ηλία.
Στη συνέχεια στις 21:00 θα ξεκινήσει από το πρ. Δημαρχείο Πυλαίας παρέλαση χορευτικών
σχημάτων, η οποία θα καταλήξει στο Πέτρινο Πολιτιστικό Κέντρο όπου θα γίνει το πατροπαράδοτο
έθιμο της περιοχής «το μοίρασμα του ατζεμ πιλαφ» από τις γυναίκες του ΚΑΠΗ, που θα το
μοιράσουν σ΄όλο τον κόσμο που θα παραβρεθεί στις εκδηλώσεις.
Το μεγάλο λαϊκό παραδοσιακό γλέντι θα συνεχιστεί με χορούς και τραγούδια ….
Η είσοδος είναι ελεύθερη σ΄ολες τις εκδηλώσεις.
Σας περιμένουμε όλους!!!»

Ο θεσμός «Πυλαιώτικα» διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Δήμου ΠυλαίαςΧορτιάτη και πραγματοποιείται στο προαύλιο του Πέτρινου πολιτιστικού Κέντρου
Πυλαίας15. Εκεί στήνεται υπερυψωμένη εξέδρα και στην πλατεία του προαυλίου
υπάρχουν καρέκλες. Η προσδιαέλευση του κόσμου τις ημέρες στις οποίες
παρευρέθηκα τον Ιούλιο του 2012 ήταν μεγάλη.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η δεύτερη ημέρα των εκδηλώσεων σε ό,τι αφορά
το πλήθος των ανθρώπων που συγκεντρώθηκε για την συναυλία στο κέντρο της
Πυλαίας, στο προαύλιο του Πέτρινου Πολιτιστικού Κέντρου και στα γύρω
εστιατόρια, καντίνες και εμπορικούς πάγκους που είχαν εγκατασταθεί.
Η πρώτη και τρίτη ημέρα των εορτασμών διατήρησε παραδοσιακό χαρακτήρα.
Την Τρίτη ημέρα παρουσιάστηκαν τα παρακάτω χορευτικά σχήματα και σύλλογοι:
Χορευτικός σύλλογος των ΚΑΠΗ, Μορφωτικός σύλλογος Νέας Μηχανιώνας16,
Χορευτικό τμήμα ενηλίκων Πυλαίας-Χορτιάτη, Τμήμα γυναικών Πυλαίας-Χορτιάτη,
Χορευτικό τμήμα Νέων Πυλαίας17 καθώς επίσης τραγούδησε και η χορωδία των
ΚΑΠΗ. Οι σύλλογοι χόρεψαν νησιώτικους και στεριανούς χορούς από όλη την
Ελλάδα. Ο σύλλογος των ΚΑΠΗ, παρουσίασε δρώμενο αναπαράστασης του
Πυλαιώτικου προξενιού και γάμου18, ενώ χόρεψε μόνο τους Πυλαιώτικους χορούς:
Σαν τρώμε και σαν πίνουμε, Κάτω στ’ αλώνια και Σουλτάνα. Το χορευτικό τμήμα των
Νέων της Πυλαίας χόρεψε κυρίως επτανησιακούς χορούς.
Η ορχήστρα που συνόδευε τα σχήματα αποτελούνταν από επαγγελματίες
μουσικούς. Η σύνθεσή της ήταν: κλαρίνο, βιολί, λαούτο, κρουστά και τραγουδιστής.
15

Βλ. παράρτημα: εικόνα 8
Βλ. παράρτημα: εικόνα 6
17
Βλ. παράρτημα : εικόνα 7
18
Βλ. παράρτημα εικόνα 4 και 5
16
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Η θέση της ορχήστρας ήταν πίσω από την σκηνή. Επίσης, πριν την εμφάνιση του
κάθε χορευτικού σχήματος γινόταν μια μικρή παρουσίαση των χορών που θα
χορεύονταν αλλά και του χοροδιδασκάλου, ονομαστικά. Στο τέλος της εκδήλωσης η
ορχήστρα έπαιξε το Μακεδονίτικο τραγούδι «Μήλο μου κόκκινο» και τα χορευτικά
συγκροτήματα χόρεψαν με τον κόσμο που παρακολουθούσε την εκδήλωση. Αυτή
ήταν και η μόνη στιγμή που χόρεψε ο κόσμος που καθόταν στην πλατεία.
Παρατηρούμε, λοιπόν, πως τις εκδηλώσεις διέκρινε ένας «κοσμοπολίτικος»
χαρακτήρας λόγω της παρουσίασης χορών και τραγουδιών από όλη την Ελλαδική
περιοχή. Το δρώμενο αναπαράστασης αλλά και το έθιμο του μοιράσματος του
Ατζέμ Πιλάφ αποδεικνύουν την προσπάθεια της διατήρησης των ιδιαίτερων
τοπικών παραδόσεων και της συνέχειας με το παρελθόν με έντονο τα στοιχείο της
«φολκλορικής» παρουσίασης. Το στοιχείο αυτό είναι φυσικό επακόλουθο καθώς η
συμβατική συναυλιακή διάταξη του χώρου (εξέδρα – πλατεία με καρέκλες)
μετασχηματίζει τις πολιτιστικές δραστηριότητες που αφορούν την
μουσικοχορευτική παράδοση σε ένα είδος «εκθέματος» όπου το κοινό δεν μπορεί
να συμμετέχει. Σε μια ζώσα παράδοση αυτές οι εκδηλώσεις έχουν τον χαρακτήρα
γλεντιού όπου συμμετέχοντες είναι όλοι οι παρευρισκόμενοι. Σύμφωνα με τον
Jonathan Stock ο σύγχρονος τόπος καθορίζει την μουσική και οδηγεί σε δυο
χαρακτηριστικές τάσεις α) την ανάδειξη θεσμών (institutionalization) και β) τον
κοσμοπολιτισμό (cosmopolitanism). Στην συγκεκριμένη περίπτωση των εκδηλώσεων
«Πυλαιώτικα» συναντάμε και τα δυο στοιχεία.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων αυτών αποδεικνύει επίσης, την ιδιαίτερη
πολιτιστική διπολικότητα που χαρακτηρίζει τον τόπο. Η πολιτιστική εξωστρέφεια
φαίνεται μέσα από την διοργάνωση συναυλίας σύγχρονης λαϊκής μουσικής της
δεύτερης ημέρας και την συμμετοχή συλλόγων από τις γύρω περιοχές την τρίτη
ημέρα των εκδηλώσεων. Ωστόσο, η πρώτη και τρίτη ημέρα διακρίνεται από έναν
ιδιαίτερα τοπικό χαρακτήρα με την παρουσίαση της μουσικής, των χορών, των
δρώμενων και εθίμων της Πυλαιώτικης παράδοσης. Βλέπουμε μέσα από την
ανάδειξη του θεσμού αυτού, μια τάση εξωστρέφειας, συνυφασμένη με την
προσπάθεια να διατηρηθεί η πολιτιστική συνέχεια του τόπου.
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5. Διπολικότητα στο χώρο και στον χρόνο.
«Στα πλαίσια της πόλης παρατηρούμε διπλή κίνηση ιδεών, μια επανάληψη της
αντιπαράθεσης των Παλιών και Μοντέρνων» .«Στην πραγματικότητα αυτή η
δυαδικότητα εξασφαλίζει τη συνέχεια με τις τάσεις της προηγούμενης περιόδου».
(Joly R. 1991:237)
Η προφορικότητα και η παράδοση αποτελούν συναρτήσεις του χρόνου και της
ανθρώπινης δραστηριότητας καθώς είναι οι σύνδεσμοι με το παλαιό και την
πολιτιστική-πολιτισμική και κοινωνική ιστορία του τόπου. Το οικιστικό δίκτυο
αποτελεί τον χώρο, ο οποίος στεγάζει όλη αυτήν τη δραστηριότητα. Ωστόσο και ο
χώρος μεταβάλλεται με δυναμικό τρόπο. « Το δομημένο περιβάλλον συμπυκνώνει,
σηματοδοτεί και οργανώνει αντίστοιχα την εξελικτική, συμβολική και δυναμική
μορφή της ανθρώπινης κοινωνίας (στον φυσικό χώρο). Είναι ένας κατεξοχήν
ανθρώπινος χώρος, προϊόν της αλληλεπίδρασης των παραγωγικών σχέσεων και
δυνάμεων και ολική έκφραση της κυρίαρχης κουλτούρας (ιδεολογία,πολιτιστικές
αξίες και πρότυπα, πεποιθήσεις).» (Νικολαϊδου Σ. 1993: 243).Αναμφίβολα πρόκειται
για μια σχέση δυαδική, αλληλεπίδρασης και αντιπαράθεσης με κέντρο την
ανθρώπινη δραστηριότητα
Στην περίπτωση της συγκεκριμένης έρευνας , ως κεντρικό δίπολο μπορούμε να
ορίσουμε από την μία την ιδιαίτερη τοπική κοινοτική πολιτιστική παράδοση και από
την άλλη την αστική φύση του οικισμού και ενδεχομένως τον αστικό πολιτισμό.
5.1. Ο Μετασχηματισμός της προφορικότητας και η αλλαγή λειτουργίας
του μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικιστικό δίκτυο.
Η ιδιαίτερη γεωγραφική θέση αλλά και η διαρκώς μεταβαλλόμενη και
αναπτυσσόμενη οικιστική φύση της περιοχής της Πυλαίας από μικρή κοινότητα σε
μεγάλη αστική συνοικία δίπλα σε μεγάλο αστικό κέντρο αποτελεί στοιχείο που
γεννά δεδομένους προβληματισμούς σε σχέση με τον πολιτισμό και την
προφορικότητα της παράδοσης του τόπου. Μέσα από την συγκεκριμένη μελέτη
μπορούμε να εξαγάγουμε ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο με τον
οποίο διατηρείται ή και εξαπλώνεται η πολιτισμική ταυτότητα μιας μικρής
κοινότητας στα πλαίσια ενός μεταβαλλόμενου οικιστικού περιβάλλοντος.
Όπως βλέπουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στο ιστορικό της
ίδρυσης της Πυλαίας, η κοινότητα της Πυλαίας αρχικά βασιζόταν στη γεωργική και
κτηνοτροφική οικονομία. Επρόκειτο, λοιπόν, για έναν οικισμό «παραδοσιακό» που
αρχικά κατοικούνταν ως επί το πλείστον από γηγενείς κατοίκους. Η προφορική
μουσικοχορευτική παράδοση εκείνης της εποχής όπως παρουσιάζεται μέσα από τις
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πηγές αλλά και την συνέντευξη, αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της
καθημερινότητας και λειτουργούσε μόνο μέσα στα πλαίσια των εθίμων και των
εκφάνσεων της κοινωνικής δραστηριότητας. Ο χώρος του οικισμού που
φιλοξενούσε αυτήν τη δραστηριότητα ήταν δομημένος με τρόπο που ωθούσε την
μουσικοχορευτική επιτέλεση σε συμμετοχική και ομαδική δράση. Όπως είδαμε στα
προηγούμενα κεφάλαια, υπήρχαν σε όλες τις γειτονιές, χώροι που ευνοούσαν τον
χορό και τις συνθήκες του γλεντιού και ονομάζονταν αλώνια. Κατά την διάρκεια του
χορού τραγουδούσαν οι ίδιες οι γυναίκες του χωριού καθώς χόρευαν, ενώ έπαιζαν
οι ντόπιοι μουσικοί ή οι τσιγγάνοι παλαιότερα. Σήμερα, τα μουσικοχορευτικά
δρώμενα λαμβάνουν χώρα σε χώρους δομημένους με βάση το πρότυπο των
αστικών οικισμών (πολιτιστικό κέντρο, κτίριο των ΚΑΠΗ κλπ.), ενώ συμμετέχοντες
στην μουσικοχορευτική επιτέλεση είναι τα μέλη των πολιτιστικών και χορευτικών
συλλόγων και οι επαγγελματίες μουσικοί.19
Ωστόσο η θέση του οικισμού, κοντά στην Θεσσαλονίκη και το λιμάνι της, έδωσε
σταδιακά στον τόπο αυτόν, κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Όπως είδαμε και στο
δεύτερο κεφάλαιο, μετοίκισαν εκεί Βλάχοι, Αρμένιοι και κάτοικοι από την ευρύτερη
περιοχή, ενώ και το Μικρασιατικό και Ποντιακό στοιχείο έγινε έντονο στον οικισμό
αυτό αλλά και στους γύρω (Καλαμαριά, Τούμπα, Πανόραμα). Στην περιοχή της
Θεσσαλονίκης, οι προσφυγικοί οικισμοί δημιουργήθηκαν στις δυτικές συνοικίες και
την Σταυρούπολη αλλά και ανατολικά στην Τούμπα και την Καλαμαριά. (Κυριακή
Τσουκαλά, 2009:35) Οι περιοχές της Τούμπας και της Καλαμαριάς εκτείνονται
δυτικά και νοτιοανατολικά της σημερινής Πυλαίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να
ενσωματωθούν στην παράδοση ορισμένα τραγούδια και χοροί από άλλες περιοχές.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που μας δίνει η κα Βασιλική Μαλιάτσου σε
σχέση με το τραγούδι «Του Ναύτη η μάνα» που συνήθιζαν να τραγουδούν όταν
ξύριζαν τον γαμπρό. Όπως φαίνεται, επρόκειτο για τραγούδι που ενσωματώθηκε
στο εθιμοτυπικό πλαίσιο ενώ δεν ανήκε στην ντόπια παράδοση. Το τραγούδι, στην
σύγχρονη εποχή δεν τραγουδιέται και δεν διδάσκεται πια, επειδή είναι
μακροσκελές σύμφωνα με την μαρτυρία της κυρίας Βασιλικής Μαλιάτσου. Μια
άλλη πιθανή εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε είναι ότι εξαιρέθηκε από τα
σύγχρονα μουσικοχορευτικά δρώμενα λόγω της μη εντοπιότητάς του, στο πλαίσιο
της προσπάθειας που ακολούθησε για την διατήρηση της ιδιαίτερης τοπικής
ταυτότητας.
Παρατηρούμε λοιπόν, ότι η σχέση της κοινωνίας της κοινότητας με την παράδοση
είναι μια σχέση έντονα δυναμική. Ο Theodor Adorno αναφέρει: «Ο ρόλος της
μουσικής απέναντι στην τρέχουσα πραγματικότητα ορίζεται σε σημαντικό βαθμό
σύμφωνα με την κυρίαρχη ιδεολογία».(1997:22). Σχετικά με την κοινωνιολογική
19

Στα «Πυλαιώτικα 2012» την μουσική έπαιζαν επαγγελματίες μουσικοί οι οποίοι βρίσκονταν πίσω
από την σκηνή.
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προσέγγιση της ταυτότητας του τόπου και την αίσθηση του ατόμου σε σχέση με τον
τόπο του, γράφει και η Κυριακή Τσουκαλά (2009). Η αίσθηση του τόπου σύμφωνα
με αυτήν, διασπάται σε δυο έννοιες: στη σχέση με τον τόπο και στην προσκόλληση
στην κοινότητα. Η Jennifer Cross (2001) παρουσιάζει έξι τύπους σχέσεων του
ανθρώπου με τον τόπο του: «το βιογραφικό, τον πνευματικό, τον ιδεολογικό, τον
αφηγηματικό, τον πρακτικό και τον εξαρτημένο.»20 ( στο Τσουκαλά Κυριακή,
2009:45).
Καθώς ο οικισμός της Πυλαίας επεκτεινόταν αλλά πολύ περισσότερο κατά την
οικοπεδοποίηση των γαιών της Πυλαίας και την μετοίκιση νέων κατοίκων, το
κοσμοπολίτικο στοιχείο έγινε ακόμη εντονότερο. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των
αλλαγών, οι ντόπιοι κάτοικοι έτειναν να προσπαθούν να συντηρήσουν τις
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες του χωριού και την εντόπια παράδοση. Ιδιαίτερα σε
σχέση με την μουσικοχορευτική παράδοση του τόπου, αυτό αποδεικνύεται μέσα
από την δημιουργία πολιτιστικών συλλόγων. Ήδη το 1947 έχει ιδρυθεί ο πρώτος
πολιτιστικός σύλλογος της Πυλαίας. Στους σύγχρονους συλλόγους αλλά και στα
σχολεία της περιοχής διδάσκονται οι χοροί και τα τραγούδια της Πυλαίας. Οι
μουσικοχορευτικοί σύλλογοι έχουν επηρεάσει έντονα την προφορικότητα της
παράδοσης. Η μαρτυρία της κυρίας Βασιλικής Μαλιάτσου σε σχέση με τον χορό
«Ούλις οι βέργες» ο οποίος δεν χορεύεται σήμερα21 από τους συλλόγους της
Πυλαίας ενώ παλαιότερα αποτελούσε μέρος της χορευτικής παράδοσης,
επιβεβαιώνει αυτήν τη διαπίστωση. Ακόμη, ο ρόλος του χοροδιδασκάλου φαίνεται
και μέσα από την ιδιαίτερη ονομαστική παρουσίαση του στις εκδηλώσεις, η οποία
αποδεικνύει τον σεβασμό που τρέφει η κοινότητα σε αυτόν. Το πανηγύρι του
Προφήτη Ηλία, έχει μετασχηματιστεί σε πολιτιστικό θεσμό με ορισμένο
περιεχόμενο και «φολκλορική» παρουσίαση της τοπικής παράδοσης. Όπως
πληροφορούμαστε επίσης, από την κυρία Μαλιάτσου ο πολιτιστικός σύλλογος των
ΚΑΠΗ έχει παρουσιάσει την μουσικοχορευτική παράδοση και δρώμενα που
αναπαριστούν τα έθιμα της Πυλαίας και στην Αθήνα, στο θέατρο Παλλάς. Άλλο
στοιχείο το οποίο δείχνει και την συμμετοχή των επίσημων φορέων στην
προσπάθεια της διατήρησης της μουσικοχορευτικής παράδοσης και της ταυτότητας
είναι και η ηχογράφηση του ψηφιακού δίσκου με τα τραγούδια της Πυλαίας, ο
οποίος πραγματοποιήθηκε με την χορηγία του Δήμου Πυλαίας. 22

20

Η μελέτη της Κυριακής Τσουκαλά για την περιοχή της Θέρμης σχετίζεται άμεσα με το θέμα της
παρούσης μελέτης . Η προσέγγισή της είναι βασισμένη περισσότερο σε χωροταξικά και
κοινωνιολογικά δεδομένα και μας δίνει πληθώρα πληροφοριών σε σχέση με τον μετασχηματισμό
του οικισμού της Θέρμης που ακολούθησε παρόμοια εξελικτική πορεία με τον οικισμό της Πυλαίας.
21
Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο ο χορός αυτός να καταγραφεί με χορολογική σημειογραφία.
22
Σύμφωνα με την κα Βασιλική Μαλιάτσου, οι κάτοικοι της Πυλαίας είχαν αιτηθεί να ηχογραφηθούν
τα τραγούδια. Χαρακτηριστικά, μας λέει: «Χρόνια πολεμάμε, χρόνια λέμε, βγάλτε ένα CD…”
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Από τα παραπάνω στοιχεία, συμπεραίνουμε τον μετασχηματισμό της
προφορικότητας της παράδοσης σε συνάρτηση με τον χρόνο αλλά και τον
εξαστισμό του τόπου. Η μουσικοχορευτική παράδοση, από μια φυσική λειτουργική
ανάγκη που διέπει την τοπική κοινωνική οργάνωση, μετατρέπεται σε στοιχείο που
οφείλει να διατηρηθεί και να μεταλαμπαδευτεί στις νέες γενιές μέσω της
διδασκαλίας. Ακόμη περισσότερο, να παρουσιαστεί μέσω εκδηλώσεων, μέσα από
την ηχογράφηση και καταγραφή των τραγουδιών και μέσα από εξωστρεφείς
γενικότερα δράσεις. Διαφαίνεται έντονα η τάση να διατηρηθεί η ιδιαίτερη
ταυτότητα του τόπου. Η ίδια τάση επιβεβαιώνεται και από την πληθώρα των
πολιτιστικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην κοινότητα.
Η προσπάθεια αυτή ίσως αποτελεί την φυσική αντίδραση των ανθρώπων του
οικισμού στο ολοένα μεταβαλλόμενο οικιστικό περιβάλλον τους. Οι δράσεις των
συλλόγων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος είναι επίσης
χαρακτηριστικές καθώς και αυτές αποδεικνύουν την ύπαρξη δεδομένης αντίστασης
της κοινότητας στο αστικό φαινόμενο που εισβάλλει τις τελευταίες δεκαετίες στον
οικισμό.
Σε άρθρο σχετικό με την σημασία της κοινότητας, η Αθηνά Κατσανεβάκη
αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά: «Χαμένοι μέσα στην πόλη, οι άνθρωποι της μικρής
κοινότητας προσπαθούν να βρουν τρόπους για να βιώσουν εκ νέου τις εμπειρίες
τους από το χωριό. Μερικές φορές οι αντιδράσεις τους μπορεί να επιφέρουν
αρνητικά αποτελέσματα: η μετατροπή σε νέες μορφές γίνεται με ανώριμο τρόπο,
καθώς ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση ακόμη να οργανώσει τις εμπειρίες του
παρελθόντος μαζί με τα νέα μηνύματα που του επιβάλλονται από το νέο αστικό
περιβάλλον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτό που αποκαλούμε «κακή απομίμηση». Σε
άλλες περιπτώσεις η μετατροπή σε νέες μορφές είναι πιο ώριμη και αυτό συμβαίνει
όταν προηγείται μια διαδικασία δημιουργικής αφομοίωσης.». « Όταν ο άνθρωπος
υπερνικά το πολιτισμικό σοκ που έχει υποστεί είναι σε θέση σταδιακά να
δημιουργήσει τον πολιτισμό του στο νέο του πλαίσιο. Αυτό που φαίνεται εκ’ πρώτης
όψεως να φέρνει ένα αρνητικό αποτέλεσμα είναι στην πραγματικότητα ένα θετικό
στοιχείο.» (Κατσανεβάκη Α. 2010: 78-79).
Ένα συμπέρασμα που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι ο χώρος, η δόμησή του
και η τοποθεσία είναι καθοριστικής σημασίας στην εξέλιξη των κοινωνικών και
πολιτιστικών φαινομένων. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο των τοπικών παραδόσεων, της
μουσικής και του χορού, ο χώρος και η επέκτασή του, καθώς και η συνεχής
ανοικοδόμησή της περιοχής, στην συγκεκριμένη περίπτωση, διαδραμάτισε
καθοριστικό ρόλο. Ο χαρακτήρας της μικρής τοπικής κοινωνίας που τα άτομα της
γνωρίζονται και συνδέονται με βιωματικές σχέσεις, σταδιακά εξαλείφεται και
περιορίζεται στα δρώμενα των συλλόγων και των θεσμών. Με αυτόν τον τρόπο, το
στοιχείο του αστικού πολιτισμού που διακρίνεται από διαφορετικό τρόπο
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συναναστροφών αλλά και ψυχαγωγίας επηρεάζει και τις συνήθειες της περιαστικής
αυτής κοινότητας. Η μουσική και ο χορός, ως προφορική παράδοση της Πυλαίας,
διαφυλάσσεται ως ταυτότητα του τόπου και ως παράδειγμα και σύνδεσμος με
σημαντικά πολιτιστικά στοιχεία του παρελθόντος αλλά όχι ως παροντική ζώσα
παράδοση.
Η συνέχεια της έρευνας αυτής, στην κοινότητα της Πυλαίας σε μήκος χρόνου, θα
απέδιδε ενδιαφέροντα συμπεράσματα ως μια διαχρονική προσέγγιση. Επίσης, θα
ήταν πολύ χρήσιμο να μελετηθούν με άξονα τους παράγοντες της προφορικότητας
της μουσικοχορευτικής παράδοσης και του εξαστισμού κι άλλες περιαστικές
κοινότητες των μεγάλων αστικών κέντρων της Ελλάδας. Θα μπορούσαμε με αυτόν
τον τρόπο να διαπιστώσουμε αν υπάρχει μια συγκεκριμένη τάση διαφοροποίησης
της πολιτιστικής διαχείρισης της παράδοσης, σε σχέση με τον εξαστισμό των
περιαστικών κοινοτήτων, η οποία παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά εξέλιξης.
Στα σημερινά δεδομένα της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, είναι πιθανόν το
φαινόμενο του εξαστισμού να έχει προκαλέσει αντίστοιχο μετασχηματισμό στην
προφορική μουσικοχορευτική παράδοση κοινοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα
παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετηθεί το ζήτημα αυτό και στις περιαστικές
κοινότητες με αντίστοιχα χαρακτηριστικά, σε χώρες του εξωτερικού.
Θα ήθελα να κλείσω την εργασία με ακόμη μια μαρτυρία. Το παρακάτω
περιστατικό συνέβη την δεύτερη ημέρα που βρέθηκα στο πανηγύρι του Προφήτη
Ηλία, την ημέρα που η Πυλαία ήταν κατάμεστη από κόσμο και οι εκδηλώσεις
«Πυλαιώτικα» παρουσίαζαν την συναυλία του Κώστα Μακεδόνα. Δυο άνθρωποι
μέσης ηλικίας, στέκονταν δίπλα μου και συζητούσαν φιλικά. Ο ένας από τους δύο
παρατήρησε: «Το περίμενες ότι δεν θα βρίσκεις καρέκλα να κάτσεις στο χωριό
σου;!». Η παρατήρηση αυτή κρύβει νοσταλγία για το παρελθόν της κοινότητας αλλά
και θαυμασμό για το παρόν της.
Όπως γράφει ο Christopher Small: «Η εικόνα που έχουμε για την
πραγματικότητα και τις σχέσεις της είναι μια σύνθετη και αντιφατική υπόθεση. Είναι
τόσο σύνθετη και τόσο αντιφατική όσο είναι και η αίσθησή μας για το ποιοι είμαστε
και συμπίπτει με την πραγματικότητα με διάφορους τρόπους.» (Small C. 2010: 205)

Η Μουσικοχορευτική παράδοση της Πυλαίας: προφορικότητα και εξαστισμός
Χριστιάνα Βέη

38

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Adorno, Τheodor. W. (1997). Η Κοινωνιολογία της Μουσικής. Αθήνα: Νεφέλη.

FM Records (1997). Ψηφιακός δίσκος. Έλληνες ακρίτες. The guardians of Hellenism.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ τ.7. Αθήνα: Αρχείο Ελληνικής Μουσικής.

Joly, Robert (1991). Η πόλη και ο αστικός πολιτισμός. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή.

Seidman, Irving (2006).Interviewing as Qualitative Research. A guide for Researchers
in Education and Social Sciences. New York: Teachers College Press.

Small, Christopher (2010). Μουσικοτροπώντας. Τα νοήματα της μουσικής πράξης και
της ακρόασης. Αθήνα: ΙΑΝΟΣ.

Βικιπαιδεία: Η ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια, Σφαγή του Χορτιάτη.(2012)
Τελευταία επίσκεψη 20 Σεπτεμβρίου 2012
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CE%BF%C
F%85_%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B7

Βικιπαιδεία: Η ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια , Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη. (2012).
Τελευταία επίσκεψη 23 Ιουνίου 2012
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%C
F%85%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82__%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B7

Γύφτουλας, Νίκος (2003). Χορευτική πράξη και κοινωνική συμπεριφορά στο
νεοελληνικό πολιτισμικό πεδίο. Στο Νίκος Γύφτουλας, Μ. Ζωγράφου, Μ.
Κουτσούμπα,Γ. Μητροπούλου, Ντ. Τσατσου Συμεωνίδη και Β. Τυροβολά, Τέχνες ΙΙ:
Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής και Χορού, τ. Ε', (σελ. 223-233), Πάτρα: Ε.Α

Η Μουσικοχορευτική παράδοση της Πυλαίας: προφορικότητα και εξαστισμός
Χριστιάνα Βέη

39

Δήμας, Ηλίας (1999). Η χορευτική παράδοση της Ηπείρου. Αθήνα: έκδοση ιδίου.

Δήμος Πυλαίας - ΚΑΠΗ δήμου Πυλαίας (2002). Τα Καμπουτζηδιανά (Τραγούδια της
Πυλαίας) Αποδίδονται από τις γυναίκες του ΚΑΠΗ Πυλαίας. Θεσσαλονίκη: Δήμος
Πυλαίας.

Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη. (2012). Τελευταία επίσκεψη 10 Ιουνίου 2012.
http://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/home

Διδασκάλου, Ιφιγένεια (1976). Τόποι και τραγούδια της Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη:
Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης

Ζωγράφου, Μαγδαληνή (1999). Ο χορός στην ελληνική παράδοση. Αθήνα: Art
Work.

Η Καπουτζήδα: Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Πυλαίας. (2012). Τελευταία
επίσκεψη Ιούνιος 2012 http://www.kapoutzida.gr

Θεσσαλονίκη: 80.000 νέοι κάτοικοι στην Πυλαία. (2010, 12 Φεβρουαρίου 2010).
Θεσσαλονίκη: Αγγελιοφόρος.

Κάβουρας, Παύλος (1997) Τα δρώμενα από εθνογραφική σκοπιά: μέθοδοι, τεχνικές
και προβλήματα καταγραφής. Στο δρώμενα: Σύγχρονα μέσα και τεχνικές
καταγραφής τους ( Α΄ Διεθνές συνέδριο 4-6 Οκτωβρίου 1996, Πρακτικά), Κομοτηνή,
Κέντρο Λαϊκών Δρώμενων, 1997, σελ 45-80.

Κάβουρας, Παύλος (2010) Φολκλόρ και παράδοση. Ζητήματα ανα-παράστασης και
επιτέλεσης της μουσικής και του χορού. Στο Κάβουρας, Παύλος- Παπαπαύλου,
Μαρία -Φλωράκη, Λητώ-Λουτζάκη, Ρένα-Λαλιώτη, Βασιλική Μανιάτης, ΓιώργοςΑναστάσιος-Κίτσιος, Γιώργος-Συρακούλη, Σοφία-Κομποτιάτη, Βάσω-Πουλάκης,
Νίκος. Αθήνα: ΝΗΣΟΣ.
Η Μουσικοχορευτική παράδοση της Πυλαίας: προφορικότητα και εξαστισμός
Χριστιάνα Βέη

40

Κατσανεβάκη, Αθηνά (1998). Βλαχόφωνα και Ελληνόφωνα τραγούδια της περιοχής
Βορείου Πίνδου: ιστορική, εθνομουσικολογική προσέγγιση. Ο Αρχαϊσμός τους και η
σχέση τους με το ιστορικό υπόβαθρο. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα
Μουσικών Σπουδών. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Θεσσαλονίκη: 26
Katsanevaki, Athena (2010). THE IMPORTANCE OF THE COMMUNITY: ITS DYNAMICS
AND ITS IMPACTON CONTEMPORARY RESEARCH. (REVISTADE ETNOGRAFIEŞI
FOLCLOR JOURNAL OF ETHNOGRAPHY AND FOLKLORE), 72-102.

Κόκκινος, Γιάννης (1987). Ελληνικοί χοροί : ιστορική εξέλιξη και μουσικοκινητική
ανάλυση. Θεσσαλονίκη: Salto.

Κυριακίδου-Νέστορος, Άλκη (1978). Η θεωρία της ελληνικής λαογραφίας : κριτική
ανάλυση .Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής
Παιδείας.

Κώστιος, Απόστολος (2000). Μέθοδος μουσικολογικής έρευνας. Αθήνα: Μουσικός
εκδοτικός οίκος Παπαγρηγορίου-Νάκας.

Νικολαίδου, Σήλια (1993). Η κοινωνική οργάνωση του αστικού χώρου. Αθήνα:
Παπαζήσης.

Οικονόμου, Νίκος, Ζουρδούμης, Πέτρος (2011, Δεκέμβριος 2011). Έχουμε Νέα:
Έκδοση του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη: Διανέμεται δωρεάν και διαβάζεται από
70.000 κατοίκους.Τ02, 12,46.

Οικονόμου, Νίκος, Ζουρδούμης, Πέτρος (2012, Πάσχα 2012). Έχουμε Νέα: Έκδοση
του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη: Διανέμεται δωρεάν και διαβάζεται από 70.000
κατοίκους.Τ03, 18-20.

Η Μουσικοχορευτική παράδοση της Πυλαίας: προφορικότητα και εξαστισμός
Χριστιάνα Βέη

41

Παραφεντίδου, Αλεξάνδρα (Οκτώβριος 1967) «Μακεδονική Ζωή», τεύχος 20ο.
Θεσσαλονίκη: Εταιρία Μακεδονικών σπουδών.

Σιδέρης, Γιάννης (1994). ΚΑΠΟΥΤΖΗΔΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΠΥΛΑΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ. Στο Σιδέρης,
Γιάννης Ζελεσιάδου, Ευσταθία-Παναγιωτοπούλου, Διονυσία-Ζαρδάβα, ΓεωργίαΧιωτέρη, Αικατερίνη -Κουστραβά, Ελένη-Παπανικολάου, ΓιάνναΜπακίρα,Ευαγγελία-Μπουντουλούση, Στέλλα. Θεσσαλονίκη: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ.

Τσούκα- Φουντουκίδου , Φανούλα (1997). Η Πυλαία στο πέρασμα των αιώνων :
ιστορία και λαογραφία. Θεσσαλονίκη: Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης Θεσσαλονίκη.

Τσουκαλά, Κυριακή (2009). Εξαστισμός και ταυτότητα : η περίπτωση της Θέρμης
περιαστικού οικισμού της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Φιλίππου, Φίλιππος-Γουλιμάρης,Δημήτρης-Σερμπέζης,Βασίλης-Πίτση,ΑθηνάΓεντή,Μαρία. (2009). Ο Ρόλος των Χορευτικών Συλλόγων στη Μετεξέλιξη της
Ελληνικής Μουσικοχορευτικής Παράδοσης: Το Παράδειγμα του « Συγκαθιστού»
Χορού του Βελβεντού Κοζάνης.7(Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό),
30-38.

Χριστοδούλου,Χαρίκλεια (2008). Αστικοποίηση και χώροι κοινωνικού αποκλεισμού :
εγκαταστάσεις κατοίκησης στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Η Μουσικοχορευτική παράδοση της Πυλαίας: προφορικότητα και εξαστισμός
Χριστιάνα Βέη

42

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο δήμος Πυλαίας Σήμερα Χάρτης 1.1.
Από την Βικιπαιδεία
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%B1

Η Μουσικοχορευτική παράδοση της Πυλαίας: προφορικότητα και εξαστισμός
Χριστιάνα Βέη

43

Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη Χαρτης 1.2.
Από την Βικιπαιδεία
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%85%C
E%BB%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82__%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B7

Η Μουσικοχορευτική παράδοση της Πυλαίας: προφορικότητα και εξαστισμός
Χριστιάνα Βέη

44

Εικόνα 1.
Από την ιστοσελίδα του συλλόγου γυναικών Πυλαίας «Η Καπουτζήδα».

Η Μουσικοχορευτική παράδοση της Πυλαίας: προφορικότητα και εξαστισμός
Χριστιάνα Βέη

45

Εικόνα 2.
Αφίσα για τις εκδηλώσεις «Πυλαιώτικα 2012»

Εικόνα 3.
«Πυλαιώτικα 2012» Αφίσα για την συναυλία λαϊκής μουσικής.
Η Μουσικοχορευτική παράδοση της Πυλαίας: προφορικότητα και εξαστισμός
Χριστιάνα Βέη

46

Εικόνα 4 & 5
20/7/2012 Από τις εκδηλώσεις Πυλαιώτικα 2012. Αναπαράσταση του προξενειού
και του γαμήλειου γλεντιού από τα ΚΑΠΗ Πυλαίας.
Η Μουσικοχορευτική παράδοση της Πυλαίας: προφορικότητα και εξαστισμός
Χριστιάνα Βέη

47

Εικόνα 6
20/7/2012 Από τις εκδηλώσεις Πυλαιώτικα 2012. Ο Μορφωτικός σύλλογος Νέας
Μηχανιώνας.

Εικόνα 7
20/7/2012 Από τις εκδηλώσεις Πυλαιώτικα 2012. Ο χορευτικός σύλλογος Νέων
Πυλαίας.

Η Μουσικοχορευτική παράδοση της Πυλαίας: προφορικότητα και εξαστισμός
Χριστιάνα Βέη

48

Εικόνα 8
Η τοποθεσία των εκδηλώσεων. Το πέτρινο πολιτιστικό κέντρο Πυλαίας.

Η Μουσικοχορευτική παράδοση της Πυλαίας: προφορικότητα και εξαστισμός
Χριστιάνα Βέη

49

