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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Γελλήζεθα θαη κεγάισζα ζηε ηάηηζηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, κηα πόιε πνπ 

εκθαλίζηεθε ζην ηζηνξηθό πξνζθήλην κεηά ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε, ζηα ηέιε ηνπ 14νπ θαη 

αξρέο ηνπ 15νπ αηώλα. Ζ ηάηηζηα θηηζκέλε ζηα βξαρώδε πςώκαηα ηνπ βνπλνύ Βέιηα, 

δηαθξίζεθε γηα ην αλππόηαθην θξόλεκα ησλ θαηνίθσλ ηεο, ηνπο αγώλεο γηα ηελ αλεμαξηεζία, 

ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηελ επίδνζε ζηα γξάκκαηα. Θεξάπεπζε ηνλ ιόγην θαη ηνλ 

θεξδών Δξκή. 

Από κηθξόο δνύζα έληνλα ηε θηιένξηε δηάζεζε ησλ κεγάισλ, ηα παλεγύξηα, ηελ 

πινύζηα εζηκηθή δσή ζε όιεο ηηο γηνξηέο θαη ζηνπο ζηαζκνύο ηεο θνηλσληθήο δσήο (βάθηηζε, 

αξξαβώλαο, γάκνο θιπ.), ηα ηξαγνύδηα θαη ηνπο κνπζηθνύο ηεο. 

Ζ θνίηεζή κνπ ζην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ζην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο, αθνύ πξώηα ηειείσζα ην Μνπζηθό ρνιείν ηεο ηάηηζηαο, κνπ έδσζε λέα 

εξεζίζκαηα θαη κε βνήζεζαλ λα πξνζεγγίζσ από κεζνδηθόηεξε ζθνπηά απηά πνπ είρα βηώζεη 

από ηα παηδηθά κνπ ρξόληα. Γηαπίζησζα όηη ε παξάδνζε, ηα ήζε θαη έζηκα, ηα ηξαγνύδηα δελ 

απνηεινύλ κηα ζηείξα πξνζθόιιεζε ζην παξειζόλ, θάηη ην ζηαηηθό, αιιά κηα δπλακηθή 

δηαδηθαζία. πλεηδεηνπνίεζα όηη όπνηνο ςάρλεη ηηο ξίδεο ηνπ απηόο πνξεύεηαη ζηαζεξά πξνο 

ην κέιινλ, δώληαο δεκηνπξγηθά ην παξόλ. 

Σειεηώλνληαο ηηο ζπνπδέο κνπ ζην Σκήκα κνπ, ζηα πιαίζηα εθπόλεζεο ηεο πηπρηαθήο 

κνπ εξγαζίαο, ξώηεζα ηνπο παιηόηεξνπο πνπ ζπκκεηεηραλ ελεξγά ζηελ πξνθνξηθόηεηα ηνπ 

ηόπνπ αθόκε απηνύο πνπ αζρνιήζεθαλ ζεσξεηηθά θαη βίσζαλ πξαθηηθά, θαηέθπγα ζηνπο 

ηνπηθνύο ηζηνξηνδίθεο, αλαδήηεζα ηα ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα, ζπλέιεμα πιηθό πξνρώξεζα ζε 

ζπλεληεύμεηο θαη ζύλζεζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ζύληαμε απηήο ηεο εξγαζίαο.. 

 Θέισ λα επραξηζηήζσ θαη όινπο ηνπο εξεπλεηέο-ζπγγξαθείο, ηξαγνπδηζηέο, 

νξγαλνπαίθηεο, θαζώο ρσξίο ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ δελ ζα κπνξνύζα λα νινθιεξώζσ 

απηήλ ηελ επηηόπηα έξεπλα. Απηνί είλαη νη θύξηνη Γεώξγηνο Μπόληαο, ιανγξάθνο, ηέσο 

Γηεπζπληήο ηεο Μαλνύζεηαο Βηβιηνζήθεο ηάηηζηαο, (πνπ έζεζε ζηε δηάζεζή κνπ άθζνλν 

ιανγξαθηθό πιηθό θαη ηξαγνύδεζε), Νανύκ Γεκόιαο, πξόεδξνο πιιόγνπ Φηιίππσλ 

Φπζηνιαηξώλ, Υάξεο αιαγθηώηεο, αξρεγόο κνπζηθήο νξρήζηξαο, θαη ε θ. Θενδώξα 

Καξακπέξε, ηξαγνπδίζηξηα παξαδνζηαθώλ ηξαγνπδηώλ ηεο ηάηηζηαο. Δίρα ζε όιεο κνπ ηηο 

ελέξγεηεο ηελ θαζνδήγεζε, ηελ ακέξηζηε ζηήξημε θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο θαζεγήηξηαο κνπ θ. 

Αζελάο Καηζαλεβάθε, ηελ νπνία επραξηζηώ από θαξδηάο. 
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

Δίλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ ζαθείο θάπνηνη νξηζκνί θαη λα γλσζηνπνηεζεί ε 

κεζνδνινγία πνπ αθνινύζεζα γηα ηελ εθπόλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Ζ επηηόπηα απηή 

έξεπλα βαζίδεηαη όπσο αλαθέξζεθε ζε ηζηνξηθά αιιά θαη πξνθνξηθά ζηνηρεία, ζε 

ζπλεληεύμεηο θαη ζύλζεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηηόπηαο έξεπλαο ιάβακε ππόςελ  θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα  (βι.θαη SAGE εγθπθινπαηδεηα θνηλσληθώλ επηζηεκώλ ιείκκα 

fieldwork)1. Αξρηθά ν εξεπλεηήο πξέπεη λα εηζέιζεη ζην πεδίν ηεο έξεπλαο, δειαδή λα 

δηαλύζεη έλα ρξνληθό δηάζηεκα κειεηώληαο ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ρώξνπ πνπ εξεπλεί 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηε γιώζζα, ηελ ηζηνξία, ηελ πνιηηηθή θαη ηα επαγγέικαηα ή άιια 

ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη πνπ κπνξνύλ λα επεξεάδνπλ ην αληηθείκελν 

ηεο έξεπλαο. ηελ πεξίπησζή κνπ βέβαηα δελ ήηαλ δύζθνιν λα πξνζαξκνζηώ ζην πεδίν ηεο 

έξεπλαο θαζώο όρη κόλν γλσξίδσ αξθεηά γηα ην ρώξν αιιά βίσζα θαη ήξζα ζ‟ επαθή θαη εγώ 

ν ίδηνο ηόζα ρξόληα κε ηα έζηκα, ηα γιέληηα, ηηο θνηλσληθέο εθδειώζεηο γεληθά αιιά θαη κε ηνπο 

αλζξώπνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε όιεο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. Δθόζνλ ινηπόλ 

πξόθεηηαη γηα έλα είδνο απηνεζλνγξαθίαο (autoethnography βι.Ellis-Bochner) όπνπ σζηόζν o 

εξεπλεηήο δελ είλαη ν ίδηνο απην θαζ'εαπηό ην αληηθείκελν έξεπλαο αιιά ιεηηνπξγεί σο 

γεγελήο εξεπλεηήο (native researcher βι. γηα κία αληίζηνηρε πεξίπησζε Tsahouridis p.12-17) 

έρνληαο ήδε δηαζρίζεη ην πξώην ζηάδην γλσξηκίαο κε ηνλ ρώξν θαηαθεύγεη ζε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ, πηνζεηώληαο ζεσξίεο θαη ζέηνληαο ππνζεηηθνύο πξνβιεκαηηζκνύο γηα έξεπλα  γηα 

ηνπο νπνίνπο ζα δηαπηζηώζεη ζην πεδίν αλ επαιεζεύνληαη ή όρη πξνζπαζώληαο ηαπηόρξνλα 

λα θξαηήζεη κία απόζηαζε εξεπλεηηθή γηα έλαλ ρώξν πνπ είλαη νηθείνο αιιά ελδερνκέλσο 

ηαπηόρξνλα θαη άγλσζηνο. 

 εκαληηθό ζηνηρείν ζε ηέηνηεο έξεπλεο απνηεινύλ νη ζπλεληεύμεηο ππν ηύπνλ 

βηνηζηνξίαο (βι ν.π.ιείκκα life history). 

                                                            
1 Για μεκόδουσ επιτόπιασ ζρευνασ και κζματα μεκοδολογικά όςον αφορά ςτθν ζρευνα τθσ προφορικότθτασ βλζπε 

Κάβουρασ 1997, Labourt-Torla –Warnier, 1993,2003,403-421. Επίςθσ για τθν μζκοδο τθσ βιοιςτορίασ λάβαμε υπόψθν 

παρόμοιεσ προςεγγίςεισ όπωσ θ ζρευνα του Παφλου Κάβουρα για τουσ μουςικοφσ του Έβρου βλ. Κάβουρασ, 1999). Μία 

ςυςτθματικι οργάνωςθ ερωτθματολογίων όςων αφορά το τραγουδιςτικό ρεπερτόριο ζχει παρουςιάςει θ Μιράντα 

Τερηοποφλου (βλ.Τερηοποφλου 1999,142-148, βλ επίςθσ για μία οργάνωςθ ζρευνασ διαφορετικϊν τραγουδιςτικϊν 

ρεπερτορίων ςε ζρευνα περιοχισ (regional (area) study)  Katsanevaki 2007. Στθν ζρευνα που ακολουκιςαμε λάβαμε 

υπόψθν ςε γενικζσ γραμμζσ τισ προτάςεισ και τισ μεκόδουσ των παραπάνω ερευνθτϊν προςαρμόηοντάσ τεσ ςτισ ανάγκεσ 

του πεδίου με βάςθ αυτά που αναφζρονται ςτο ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο και ακολουκϊντασ μία ςταδιακι 

αναπτυςςόμενθ γνωριμία με το ςυγκεκριμζνο πεδίο ζρευνασ. 
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 Ζ Βηνηζηνξία είλαη ε ηζηνξία πνπ δηεγείηαη έλα άηνκν γηα ηε δσή ηνπ. ηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο κπνξεί λα πάξεη πνιιέο κνξθέο, αιιά απηό πνπ έρεη ζεκαζία είλαη πσο 

επηθεληξώλεηαη ζ‟ έλα ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν, ή θαη ζ‟ έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηεο δσήο 

απηνύ ηνπ πξνζώπνπ. 

 Οη κέζνδνη έξεπλαο ζρεηίδνληαη κε ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ηίζεληαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, κε ηε ζρέζε κεηαμύ εξεπλεηή θαη ζπκκεηερόλησλ, κε ηηο πξνζέζεηο θαη ηνπο 

ζθνπνύο ηεο έξεπλαο.  

 Γηα ηελ έξεπλα απηή αθνινπζήζακε ζρεδόλ ειεύζεξεο κε ηππνπνηεκέλεο ζπλεληεύμεηο 

νη νπνίεο σζηόζν δηαθξίλνληαλ γηα καθξνπξόζεζκνπο ζηόρνπο. Ο ζθνπόο ήηαλ από ηελ κία 

ε θαηαγξαθή ηνπ θσλεηηθνύ ξεπεξηνξίνπ αιιά θαη ε εθκαίεπζε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ ηξαγνπδηώλ θαη ηελ ζρέζε ηνπο κε ην κεηαβαιιόκελν αζηηθό πεξηβάιινλ ηεο 

ηάηηζηαο, κε ηηο πεξηβάιινπζεο θνηλόηεηεο όπσο επίζεο κε ηηο δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη 

πεξηόδνπο πνπ απηά εθπξνζσπνύζαλ.  

 Από ηελ άιιε όζνλ αθνξά ηελ δηεξεύλεζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ κνπζηθνύ 

επαγγεικαηηζκνύ αθνινπζήζακε ζπλεληεύμεηο κε ζπγθεθξηκέλα πξόζσπα πνπ 

εθπξνζσπνύλ ηνλ ρώξν απηό ζήκεξα ζηελ ηάηηζηα θαη πνπ πξνέξρνληαη από ην αληίζηνηρν 

παξειζόλ. Έηζη ρξεζηκνπνηήζακε ηελ ζπλέληεπμε ηύπνπ βηνηζηνξίαο. 

 Σα ζηνηρεία απηά δηαζηαπξώζεθαλ ζηαδηαθά θαη ηαπηόρξνλα κε βηβιηνγξαθηθέο 

γξαπηέο πεγέο θαη νη ζηόρνη ηεο έξεπλαο δηαθνξνπνηνύληαλ ζηαδηαθά ζηξέθνληαο ην 

ελδηαθέξνλ από πην γεληθέο ζεκαηηθέο ζε πην ζπγθεθξηκέλεο αλάινγα κε ηελ γλώζε πνπ 

πξνέθππηε θάζε θνξά από ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ ησλ ζπλεληεύμεσλ θαη ηελ 

έξεπλα ζηελ βηβιηνγξαθία.  

 Καηά ηελ ζπγγξαθή απηήο ηεο εξγαζίαο δηαρσξίζηεθαλ νη πιεξνθνξίεο ζε ζεκαηηθέο 

θαη ζην ηέινο επηρεηξήζακε κία ζύλζεζε ώζηε λα πξνθύςεη όζν πην μεθάζαξε ε ζπλνιηθή  

εηθόλα πνπ απνθνκίζακε  από ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ κηθξή ηνπηθή αζηηθή θνηλσλία ηεο 

ηάηηζηαο θαη ηελ πνηθίιε ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο κέζα ζε απηήλ. Ζ εξγαζία απηή απνηειεί 

έλα κηθξό κνληέιν έξεπλαο ελόο κηθξνύ επαξρηαθνύ ηζηνξηθνύ αζηηθνύ ρώξνπ. 
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ΥΡΟΝΗΚΑ ΠΛΑΗΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Σα ρξνληθά πιαίζηα δελ πξνππνηίζεληαη αιιά νξίδνληαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο. 

Έηζη εκείο μεθηλήζακε ηελ ζπγρξνληθή επηηόπηα έξεπλα ζπιιέγνληαο πιεξνθνξίεο θαη 

εκπεηξίεο πνπ κπνξνύζαλ λα πξνζδηνξηζηνύλ ρξνληθά ζε ηξείο γελεέο. Όξηζκέλα ζηνηρεία 

πνπ ζπιιέμακε γηα ηα έζηκα ηεο ηάηηζηαο νξίδνληαη ζην ρξνληθό πιαίζην ηεο δεκηνπξγίαο 

απηώλ κέρξη θαη ζήκεξα, ελώ γηα  αιιαγέο πνπ δέρζεθαλ νξηζκέλα έζηκα δε γλσξίδνπκε ηελ 

αθξηβήο ρξνλνινγία πνπ ζπλέβεζαλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πέξαζκα ηνπ 

ρξόλνπ έσο ζήκεξα. Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εζίκσλ πνπ ζπλέβαηλε ζηηο παιαηόηεξεο γελλεέο 

ρξεζηκνπνηείηαη παξειζνληηθόο ρξόλνο, ελώ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ έζηκσλ πνπ ζπκβαίλεη 

αθόκε θαη ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη ν ελεζηώηαο ρξόλνο. Σαπηόρξνλα κε ηελ επηηόπηα έξεπλα 

πνπ έδσζε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην θσλεηηθό θαη ην νξγαληθό ξεπεξηόξην αλαπηύμακε ηελ 

βηβιηνγξαθηθή θαη ηζηνξηθή έξεπλα πνπ καο έδσζε ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νξγαληθνύ 

ξεπεξηνξίνπ ζρεηηθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή δνκή ησλ αξρνληηθώλ αιιά θαη ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ καο πήγαηλαλ πίζσ ηνπιάρηζηνλ ζηνλ 19ν αηώλα. Ζ ζπγθξηηηθή έξεπλα ζηελ γεσγξαθηθή 

πεξηνρή ηνπ Αζθίνπ θαη γεληθόηεξα ηεο Πίλδνπ καο παξαπέκπεη ζε αθόκε πξνγελέζηεξε 

πεξίνδν ρξνληθή όζνλ αθνξά ην ηξαγνπδηζηηθό ξεπεξηόξην (βι.Katsanevaki 2012,154-155). 
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Α’ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΗΑΣΗΣΑ                                                      

 Ζ ηάηηζηα, πόιε ηεο δπηηθήο Μαθεδνλίαο  ζηελ πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Κνδάλεο, είλαη 

θηηζκέλε ζ‟ έλα βξαρώδε απρέλα ηνπ βνπλνύ Βέιηα, ηεο νξνζεηξάο ηληάηζηθνπ (Άζθηνπ)ζε 

κέζν πςόκεηξν 950 κέηξα, ζε απόζηαζε 5 ρηιηνκέηξσλ από ηνλ Αιηάθκνλα πνηακό. Δίλαη 

έδξα ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ θαη έδξα ηεο Μεηξόπνιεο ηζαλίνπ θαη ηαηίζηεο. 

 Ζ ηάηηζηα είλαη δεκηνύξγεκα ησλ λεσηέξσλ ρξόλσλ. Ζ ίδξπζε ηεο ηνπνζεηείηαη 

ρξνλνινγηθά θαηά πξνζέγγηζε ζηα ηέιε ηνπ 14νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 15νπ αηώλα. Όηαλ κεηά 

ηελ λίθε ησλ Σνύξθσλ ζην Κνζζπθνπέδην ην 1389 έγηλαλ επνηθηζκνί Αζηαηώλ ζηε Μαθεδνλία 

θαη έπνηθνη από ην Ηθόλην, νη ιεγόκελνη Κνληάξνη θαηέιαβαλ ηα πεδηλά κέξε από ηελ 

Πηνιεκαΐδα κέρξη ηα Καξαγηάλληα, δπηηθά ηεο Κνδάλεο, νη ληόπηνη θάηνηθνη εγθαηέιεηςαλ ηα 

ρσξηά ηνπο θαη θαηέθπγαλ ζην νξεηλό θξεζθύγεην ηεο ηάηηζηαο (Απνζηόινπ 1929, 4, 

Επγνύξε, 2010, 45-48). 

 Μεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ, ύζηεξα από ζεκαληηθά γεγνλόηα ζηνπο επόκελνπο αηώλεο, 

όπσο ε λαπκαρία ηεο Ναππάθηνπ (1571), ηα Οξισθηθά (1769), ε θαηαζηξνθή ηεο 

Μνζρόπνιεο (1769), νη αγώλεο ησλ νπιησηώλ θαηά ηνπ Αιή Παζά (1792-1803), ε 

Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, είραλ σο απνηέιεζκα λα δεηήζνπλ θαηαθύγην θαη λα εγθαηαζηαζνύλ 

ζηε ηάηηζηα Μνζρνπνιίηεο, Ζπεηξώηεο, νπιηώηεο, Θεζζαινί, Ρνπκειηώηεο θαη Μσξαΐηεο. 

Αιιά θαη από ηα γύξσ ρσξηά (Σξαπεδίηζα, Σζηαξνύζηλν, Παιαηόθαζηξν, Πέηξνβν, Σζεξβέλα, 

Πέιθα, ακαξίλα), νη εππνξόηεξνη θάηνηθνη κε κπνξώληαο λα ππνθέξνπλ ηνπο Κνληάξνπο θαη 

αξγόηεξα ηνπο Αιβαλνύο, ηηο ιεειαζίεο θαη ηνλ εμαλαγθαζκό γηα αιιαμνπηζηία, βαζκηαία 

εγθαηαζηάζεθαλ ζηε ηάηηζηα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό ην παξαθάησ εμάζηηρν επίγξακκα 

λεόηεξνπ εξεπλεηή: ηα βξαρώδε ηεο ηάηηζηαο ύςε / ζθαξθάισζαλ αδνύισηνη ζθιάβνη / 

πξνζπαζώληαο λα βξνπλ θαηαθύγη / λα θξαηήζνπλ ζξεζθεία θαη γιώζζα / ηζηνξία, παξάδνζε 

ήζε / ιεπηεξηάο γηα λ’ αζηξάςε ην θσο (Λάτνπ, 1982, 11, Γάξδα, 1983, 5). 

 Ο Γάιινο πεξηεγεηήο Φξαγθίζθνο Πνπθεβίι πνπ επηζθέθζεθε ηε ηάηηζηα ην 1806, 

είρε ηελ άπνςε όηη ηε ηάηηζηα ηελ έρηηζαλ Βιάρνη πνηκέλεο ην 12ν αηώλα. «… Σνπο ηξάβεμε 

θαη ηνπο θξάηεζε ε απεξαληνζύλε θαη ε νκνξθηά κε η‟ αλεβνθαηεβάζκαηα ζην Μπνύξηλν» 

(Πνπθεβίι, κεηάθξαζε Σζηάξα, 78-79).  

 Δηπκνινγηθά είλαη αλεμήγεηε έσο ζήκεξα ε νλνκαζία «ηάηηζηα». Γηαηππώζεθαλ 

πνιιέο γλώκεο θαη ζπλερίδνπλ λα δηαηππώλνληαη. Σν 1828 ν Κσλζηαληίλνο Οηθνλόκνο, ζηε 

κειέηε ηνπ γηα ηε ζπγγέλεηα ηεο ζιαβηθήο γιώζζαο κε ηελ ειιεληθή επηζεκαίλεη όηη από ην 
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ζιαβηθό Sad (θήπνο) θαη ην κεγεζπληηθό Sadiste (κεγάινο θήπνο) παξάγεηαη ε ηάηηζηα. 

Αξγόηεξα δηαηππώζεθε ε άπνςε όηη ην ηνπσλύκην παξάγεηαη από ην ζιαβηθό setsiam 

(ρσξίδσ) επεηδή ε πόιε είλαη ρσξηζκέλε ζε δύν ζπλνηθίεο ή από ην βιάρηθν siati (δίςα), ή 

από ηελ ηνπξθηθή ιέμε set (θξάρηεο, νρύξσκα) θαζώο ε πόιε βξίζθεηαη ζε νξεηλή θαη νρπξή 

ζέζε. Ηδηαίηεξα όκσο ε ηειεπηαία άπνςε όηη ε νλνκαζία «ηάηηζηα» πξνέξρεηαη από ηε 

γεξκαληθή ιέμε Schatzstadt (ζεζαπξνύπνιε), κε ηελ νπνία ραξαθηήξηδαλ γελέηεηξά ηνπο από 

ηα κέζα ηνπ 17νπ αηώλα νη πινύζηνη απόδεκνη θαη πξακαηεπηάδεο, δε θαίλεηαη λα έρεη βάζε. 

Από ηηο νλνκαζίεο «Υώξα» γηα ηελ άλσ ζπλνηθία θαη «Γεξάλεηα» γηα ηελ θάησ, ε πξώηε 

δόζεθε γηαηί απνηεινύζε ην θέληξν, ηελ πξσηεύνπζα θαηά θάπνην ηξόπν, ελώ ε δεύηεξε 

πξνήιζε ή από ην γεξάλην (θπαλό) ρξώκα, ή ηα θπηά γεξάληα, ή από έλα πεγάδη πνπ ππήξρε 

εθεί (Απνζηόινπ, 1929, 13-14, Επγνύξε, 2010, 49-50, Λάτνπ, 1982, 7-9). 

 Ζ αύμεζε θαη ε λέα ζύλζεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ηάηηζηαο έδσζε άιιε κνξθή ζηνλ 

αξρηθό πνηκεληθό νηθηζκό. Δμειίρζεθε ζε εκπνξηθή θαη βηνηερληθή πνιηηεία, ε νπνία ράξε ζην 

αδνύισην θξόλεκα ησλ νηθηζηώλ, ζηε θπζηθή νρπξή ζέζε θαη ζην ρξήκα θαηόξζσζε λα 

απνζνβήζεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπξθηθήο αξρήο, λα δηαβηώζεη κε ζρεηηθή αλεμαξηεζία θαη λα 

αλαπηύμεη έληνλε εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα (Λάτνπ, 12 θαη Απνζηόινπ, 1929, 14-16). 

 Ζ εκπνξηθή επηθνηλσλία ηεο ηάηηζηαο κε ην εμσηεξηθό, κεηά ηελ εηζβνιή ησλ 

Σνύξθσλ, μεθίλεζε αξρηθά κε ηε Βελεηία γηα έλαλ αηώλα πεξίπνπ (1650-1750) θαη ύζηεξα κε 

άιια θέληξα ηεο Δπξώπεο, θπξίσο ηελ Απζηξία θαη Οπγγαξία. ηα κέζα ηνπ 18νπ αηώλα ε 

ηάηηζηα αξηζκνύζε 200 εκπνξηθνύο νίθνπο ζηε Μεζεπξώπε, κε απνηέιεζκα λα απνηειεί 

θέληξν εκπνξηθήο θίλεζεο πνιιώλ πόιεσλ ηεο Μαθεδνλίαο θαη Ζπείξνπ, όπσο ηνπ 

Μνλαζηεξίνπ, ηεο Κνξπηζάο, ησλ Ησαλλίλσλ νη νπνίεο πξνκεζεύνληαλ ηα εκπνξεύκαηά ηνπο 

από απηήλ (Λάτνπ, 1982, 12-14, 40-42). 

 Ζ επνρή απηή ππήξμε γηα ηε ηάηηζηα ν «ρξπζόο αηώλαο» ηεο αθκήο ηεο. Ήδε είρε 

ραξαθηεξηζηεί «Φισξνρώξη». Γείγκαηα ηεο επεκεξίαο εθείλεο ηεο επνρήο είλαη ηα πεξίθεκα 

θαη πνιπύκλεηα αξρνληηθά πνπ ζώδνληαη έσο ζήκεξα. Με ηνπο ςεινύο ηνίρνπο, ηηο 

πνιεκίζηξεο θαη ηνπο πύξγνπο ρξεζίκεπαλ θαη σο θξνύξηα θαηά ησλ επηδξνκώλ, θπξίσο 

Αιβαλώλ. Όπσο γξάθεη ν θαζεγεηήο θαη ιανγξάθνο Γεώξγηνο ν Μέγαο «ηελ αξρνληηά ηεο 

ηάηηζηαο καξηπξνύλ ηα παιηά ηεο ζπίηηα, η‟ αξρνληηθά. Σίπνηε δελ θαλεξώλεη ηόζνλ θαζαξά 

ηελ νηθνλνκηθήλ επεκεξίαλ θαη ηελ ελ γέλεη αλύςσζηλ ηνπ βηνηηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ επηπέδνπ 

ελόο ηόπνπ, όζνλ ε αλάπηπμηο ηεο ηέρλεο, πξν πάλησλ ηεο αξρηηεθηνληθήο». Σα κεγαιύηεξα 
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θαη θαιύηεξα αξρνληηθά θηίζηεθαλ ζηε δεθαεηία 1750-1760 (Μνπηζόπνπινπ (ρρ),  Μέγα 1963, 

6-12). 

 Φπζηθό επαθόινπζν ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ ηαηηζηηλώλ θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ηηο ρώξεο ηεο Δπξώπεο ήηαλ θαη ε πλεπκαηηθή άλνδνο. Ζ νηθνλνκηθή 

επεκεξία επέθεξε θαη ηελ πλεπκαηηθή εμύςσζε, ηελ αλάπηπμε ηεο παηδείαο. Από ηα ηέιε ηνπ 

17νπ αηώλα παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή θίλεζε ινγίσλ θαη βηβιηνγξάθσλ ζηελ πόιε, κε 

απνηέιεζκα ηελ ίδξπζε αλώηεξνπ ζρνιείνπ, όπνπ δίδαμε ν Μεζόδηνο Αλζξαθίηεο (1721-

1723) θαη ζηε ζπλέρεηα αμηόινγεο δηδαζθαιηθέο πξνζσπηθόηεηεο. Πνιινί ιόγηνη θαη δάζθαινη 

ηαηηζηηλνί δηέπξεςαλ ζηε γελέηεηξά ηνπο, ζηε Μαθεδνλία θαη ζηηο ρώξεο ηεο Δπξώπεο. Ζ 

πνιηηηζηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ ηαηηζηηλώλ απνδήκσλ ζε πόιεηο ηεο Απζηξίαο θαη Οπγγαξίαο 

ππήξμε ζεκαληηθή: δεκηνύξγεζαλ εκπνξηθνύο νίθνπο, εκπνξηθέο θνκπαλίεο θαζώο θαη 

ειιεληθέο θνηλόηεηεο θαη παξνηθίεο, από ηηο νπνίεο ζεκαληηθόηεξεο ήηαλ ηεο Βηέλλεο, ηεο 

Βνπδαπέζηεο, ηνπ Kecskemet (Κέηζθεκεη), ηνπ Miskolc (Μηζθόιηο). Γηα ηελ πλεπκαηηθή θαη 

εζληθή δξάζε ησλ ηαηηζηηλώλ ζηε Βηέλλε αξθεί λα κλεκνλεύζνπκε ην ηαηηζηηλό ιόγην θαη 

θνξπθαίν δάζθαιν Μηραήι Παπαγεσξγίνπ (1721-1796) θαη ηνπο αδειθνύο Μαξθίδεο 

Πνύιηνπ πνπ εμέδσζαλ ην πξώην δεκνζηνγξαθηθό ειιεληθό όξγαλν κε ηνλ ηίηιν «Δθεκεξίο» 

από ην 1791 έσο ην 1797 θαη ππήξμαλ άκεζνη ζπλεξγάηεο ηνπ Ρήγα Βειεζηηλιή (Λάτνπ 1982, 

17-23, 71, 86). 

 Με ηέηνηα δξαζηεξηόηεηα θαη αθηηλνβνιία ησλ ηαηηζηηλώλ ζην εμσηεξηθό, ήηαλ 

επόκελν θαη κέζα ζηε ηάηηζηα λα δεκηνπξγεζεί αληίζηνηρε πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή 

θίλεζε. Από ηα κέζα ηνπ 17νπ αηώλα ε πόιε αλαδεηθλύεηαη πλεπκαηηθό θαη εθπαηδεπηηθό 

θέληξν ζηε Μαθεδνλία. Μεηά ηε ζρνιή Εσζηκά, «Αλώηεξν Φξνληηζηήξην», πςεινύ επηπέδνπ, 

δηδάζθνπλ κεηά ηνλ Μεζόδην Αλζξαθίηε θαη άιιεο θνξπθαίεο πξνζσπηθόηεηεο, ιόγηνη θαη 

δάζθαινη. ηα 1820 ηδξύεηαη κε δσξεά ηεο Βαζηιηθήο Νηθνιάνπ Διιεληθή ρνιή, αξγόηεξα 

θαη δεύηεξε ζηελ θάησ ηάηηζηα, παξάιιεια κε ηηο αιιεινδηδαθηηθέο ζρνιέο. εκαληηθό 

ζηαζκό ζηελ εθπαηδεπηηθή ηζηνξία ηεο πόιεο απνηειεί ε ίδξπζε ηνπ Σξακπαληδείνπ 

Γπκλαζίνπ ην 1888. Δίλαη αμηνζεκείσην όηη ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα ζπζηήζεθαλ 

θηιεθπαηδεπηηθέο αδειθόηεηεο κε ζθνπό ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηεξίσλ, ηα 

νπνία θαηά θαλόλα ίδξπζαλ κε ρνξεγίεο ηνπο νη απόδεκνη ηαηηζηηλνί (Γάξδα 1997, 16-53). 

 Ζ ηάηηζηα είρε θαηά ηελ όςηκε νζσκαληθή θπξηαξρία αιιά θαη κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε, ην πξνλόκην όια ζρεδόλ ηα εθπαηδεπηήξηα θαη ηα άιια θνηλήο σθέιεηαο 

ηδξύκαηα λα ηα ρξεκαηνδνηνύλ νη απόδεκνη ηαηηζηηλνί, νη νπνίνη ζπλέζηεζαλ 
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θιεξνδνηήκαηα, όπσο ην Μαλνύζεην, ην Σξαπάληδεην, ην Κνπθνπιίδεην, ην Σζηζηνπνύιεην, ην 

Ησαλλίδεην θαη άιια λεόηεξα. Ζ παξάδνζε εππνηίαο ζπλερίδεηαη θαη ζηηο κέξεο καο κε ηελ 

αλέγεξζε ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ «Γεώξγηνο Παπαγεσξγείνπ» θαη ηνπ Μνπζηθνύ 

ρνιείνπ (Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ) «Κσλζηαληίλνο  θαη Διέλε Παπαληθνιάνπ» από ζύγρξνλνπο 

ηνπηθνύο ρνξεγνύο (πιιόγνπ  ηαηηζηέσλ Θεζζαινλίθεο 1972, Γ 51-79, Μπόληα 1983). 

 ηνπο εζληθνύο αγώλεο ε αδνύισηε ηάηηζηα κε ηνπο γελλαίνπο θαηνίθνπο θαη ην 

αλππόηαθην θξόλεκα δηαθξίζεθε κεηαμύ ησλ πόιεσλ ηεο Μαθεδνλίαο. Καηά ηελ πεξίνδν 

1784-1830 δέρηεθε πνιιέο επηζέζεηο θαη επηδξνκέο ηνπξθαιβαλώλ. Οη «ηνπξθαιβαλνί» 

(εμηζιακηζκέλνη Αιβαλνί) κέζα ζηνλ αλαβξαζκό θαη ηελ εμαγξίσζε ησλ Σνύξθσλ, από ηηο 

επαλαζηάζεηο ησλ Οξιώθ θαη ηνπ Αιή Παζά, επσθειήζεθαλ γηα λα αλαπηύμνπλ ιεζηξηθή 

δξαζηεξηόηεηα ζηελ πεξηνρή. Ζ νλνκαζηή θαη πινύζηα εθείλα ηα ρξόληα ηάηηζηα θηλδύλεπζε 

πνιιέο θνξέο, αιιά ράξε ζηε γελλαηόηεηα ησλ θαηνίθσλ θαη ζηνπο εξσηθνύο πξνεζηνύο ηεο, 

όπσο ηνλ Λνγνζέηε (1784) θαη ηνλ Νηόπιην (1827) κε νρύξσζε ζηνπο πύξγνπο θαη ηα 

αξρνληηθά ζπίηηα, αληέθξνπζε ηνπο επηδξνκείο. Σν ηξαγνύδη ηνπ «Σξαλνύ ρνξνύ» πνπ 

ηξαγνπδηέηαη κε ζπλνδεία κνπζηθώλ νξγάλσλ θαη ρνξεύεηαη ακέζσο κεηά ηελ ηέιεζε ηνπ 

γάκνπ έρεη ηελ αξρή θαη θαηαβνιή ηνπ ζηελ απόθξνπζε ηεο επηδξνκήο ησλ Σνπξθαιβαλώλ 

ην 1784 ππό ηνπο αξρεγνύο Γθαβνγάηζν, Βεηηζε θαη ηνλ ρξηζηηαλό Αιβαλό ηακνύιε 

(Απνζηόινπ 1929, 28, Επγνύξε 2010, 59-64, 340). 

 ηνλ ηεξό αγώλα ηνπ 1821 ε ηάηηζηα ζπκκεηείρε, κε αγσληζηέο θαη θηιηθνύο, ελώ ην 

1822 ν αξρεγόο θαη  πξνεζηόο Γεώξγηνο Νηόπιηνο έθαλε απόπεηξα εμέγεξζεο, κε 

απνηέιεζκα ν παζάο Υνπξζίη λα απνζηείιεη ηνλ Μαμνύη ηξόκπνιε λα απνθαηαζηήζεη ηελ 

ηάμε, αιιά κε δηπισκαηηθό ηξόπν ν εξσηθόο Νηόπιηνο θαηόξζσζε λα ιύζεη ηελ πνιηνξθία. 

Καηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ Μπνύξηλνπ ην 1878 θαη πάιη πξσηνζηάηεζε ε ηάηηζηα κε 

πνιινύο θαηνίθνπο θαη ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπ κεηξνπνιίηε Αγαζαγγέινπ καδί κε  κηα 

γπλαηθεία παξνπζία: ηε ζξπιηθή θαπεηάληζζα Πεξηζηέξα (Απνζηόινπ 1929, 40-42, Επγνύξε 

2010, 341-342). 

 ηελ πεξίνδν ηνπ έλνπινπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα (1904-1908), όηαλ ε βνπιγαξηθή 

απεηιή ήηαλ έληνλε, δεκηνπξγήζεθε Δζληθή Δπηηξνπή, κεηά ηελ επίζθεςε ηνπ Παύινπ Μειά 

ηνλ Ηνύιην ηνπ 1904, ηδξύζεθε ην «Δζληθό Κέληξν ηαηίζηεο» θαη ζπγθξνηήζεθαλ αληαξηηθά 

ζώκαηα κε γελλαίνπο νπιαξρεγνύο. Οιόθιεξε ζρεδόλ ε θνηλσλία ηεο ηάηηζηαο κπήζεθε 

ζηνλ Αγώλα θαη ε πόιε κεηαηξάπεθε ζε θέληξν κεηαθνξάο πνιεκηθώλ εηδώλ ζε νιόθιεξε ηε 

Μαθεδνλία (Απνζηόινπ 1929, 76,  Επγνύξε  2010, 356-358). 
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 ηνπο απειεπζεξσηηθνύο αγώλεο ε ηάηηζηα επαλαζηάηεζε ζηηο 12 Οθησβξίνπ 1912, 

πξνηνύ λα κπεη ν ειιεληθόο ζηξαηόο ζηελ πόιε, όπσο επηζεκαίλεη ν ζηξαηεγόο Νηθόιανο 

Κιαδάο. Με ηα όπια ζηα ρέξηα απνηίλαμαλ ηνλ ηνπξθηθό δπγό θαη ειεύζεξνη νη ηαηηζηηλνί 

ππνδέρζεθαλ ηηο επόκελεο κέξεο ηνλ ειιεληθό ζηξαηό θαη ηα εζεινληηθά αληαξηηθά ζώκαηα 

ησλ Κξεηηθώλ. ηηο 4 Ννεκβξίνπ 1912 έγηλε ε θνληθή κάρε, όηαλ νη ηαηηζηηλνί, ν ειιεληθόο 

ζηξαηόο, ηα εζεινληηθά αληαξηηθά ζώκαηα θπξίσο Κξεηηθώλ απέθξνπζαλ ηα ζηξαηεύκαηα ηνπ 

Μερκέη Παζά. Ζ αλδξεία ησλ Κξεηηθώλ θαη ηνπ ζηξαηνύ έζσζαλ ηελ πόιε, ελώ θαηά ηνπο 

εηδηθνύο εθείλε ε κάρε ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα ηελ όιε έθβαζε ηνπ Αγώλα (Απνζηόινπ 1929, 

86-117). 

 ηνλ πόιεκν ηνπ 1940-1941 ε ζπκκεηνρή ηεο ηάηηζηαο ήηαλ ζεκαληηθή κε έθεδξνπο 

πνπ ζπγθξόηεζαλ ην ηζηνξηθό 53ν ύληαγκα πνπ θαηέιαβε ηελ Κνξπηζά. Κνξπθαίν ππήξμε 

ην γεγνλόο ζηελ ηζηνξία ηεο Δζληθήο, όηαλ νη ηαηηζηηλνί θαη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο κε ηα 

αληαξηηθά ζώκαηα ηνπ Δ.Α.Μ. αηρκαιώηηζαλ κε ηελ ηζηνξηθή κάρε ηεο Βίγιαο-Φαξδπθάκπνπ 

νιόθιεξν ηηαιηθό ηάγκα (ηξαθαιή 1962, 50-64). 

 Αλαθνξηθά κε ηα θπξηόηεξα επαγγέικαηα θαη ηελ ηζηνξηθόηεηά ηνπο ζην ρώξν γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πόιεο κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε όηη ε ακπεινπξγία θαη ε 

γνπλνπνηία ήηαλ θαη είλαη από ηηο θπξηόηεξεο αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ ηεο ηάηηζηαο. Σα 

πεξίθεκα θξαζηά όισλ ησλ εηδώλ ηεο πόιεο είλαη γλσζηά θαη πεξηδήηεηα. Δίλαη γλσζηό όηη 

ηα ηαηηζηηλά θξαζηά έθηαλαλ κέρξη ηα βιαρνρώξηα ηεο Πίλδνπ θαη νη βιάρνη θπξίσο 

ακαξηληώηεο ηα πξνκεζεύνληαλ ζην παδάξη ηνπ Σζνηπιίνπ (Katsanevaki, 306).  Ζ πνξεία 

ηνπ θιάδνπ ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ ηεο γνύλαο κεηά ηε δεθαεηία 1960 

παξνπζίαζε θαηαπιεθηηθή άλνδν. ηαηηζηηλνί κεηαλάζηεο ζε Δπξώπε θαη Ακεξηθή δηέπξεςαλ 

σο εξγάηεο θαη έκπνξνη γνύλαο. Με ηελ επάλνδό ηνπο ζηε ηάηηζηα άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη 

νη βηνηερλίεο επεμεξγαζίαο θαη κεηαπνίεζεο γνπλνθόξσλ απνθνκκάησλ. Από ηόηε θαη έσο 

ζήκεξα ε ηάηηζηα θαζηεξώζεθε σο θέληξν παξαγσγήο γνπλαξηθώλ από γνπλνθόξα 

απνθόκκαηα αιιά θαη νιόθιεξα δέξκαηα (Λενληάξε, Λεύθσκα, 1972, Α 153-156). 
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Β’ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: Ο ΜΗΚΣΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΖ ΕΩΖ ΜΗΑ ΚΩΜΟΠΟΛΖ. 

ΔΘΗΜΗΚΟΗ ΚYΚΛΟΗ ΚΑΗ ΑΣΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ (ΓΡΩΜΔΝΑ) 

Β1.1. Δζηκηθνί θύθινη θαη πξνθνξηθόηεηα ζηε ηάηηζηα 

 Ο Μηθηόο ραξαθηήξαο ζηελ θνηλσληθή δσή ηεο ηάηηζηαο θαίλεηαη κέζα ζηελ 

ηαπηόρξνλε ύπαξμε εζηκηθώλ θύθισλ γλσζηώλ θαη ζε άιιεο θνηλόηεηεο ζηελ πεξηνρή θαη 

αζηηθώλ εθδειώζεσλ ηνπ βίνπ ησλ θαηνίθσλ ηεο. 

 Σα έζηκα ηεο ηάηηζηαο ζηηο κεγάιεο γηνξηέο ηνπ ρξόλνπ θαη ζηηο θνηλσληθέο 

εθδειώζεηο είλαη ζπλδεδεκέλα κε πνηθηιία ηξαγνπδηώλ. Σα ζεκεξηλά έζηκα θαη ηα ηξαγνύδηα 

κε ζπλνδεία νξγάλσλ δελ θαίλνληαη λα δηαθνξνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά θαηά ηηο ηειεπηαίεο 

γεληέο πνπ είλαη πξνζβάζηκεο όζνλ αθνξά ζηελ έξεπλα. Ωζηόζν ν αλεπηπγκέλνο αζηηθόο 

βίνο από ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα πνπ αλάγεη ηελ αξρή ηνπ από ηελ πεξίνδν ηεο αθκήο ζηα 

κέζα ηνπ 17νπ αηώλα θαη ε εμσζηξεθήο θνηλσληθά δηάζεζε ησλ θαηνίθσλ επέθεξε αιιαγέο 

ζρεηηθέο κε ηελ γεληθόηεξε δηαηήξεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ εζίκσλ πνπ είλαη γλσζηά ζηελ 

ππόινηπε πεξηνρή. 

 ηηο κεγάιεο γηνξηέο παξακέλνπλ ελεξγά ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπο ηα έζηκα κε 

εύζπκε ρηνπκνξηζηηθή δηάζεζε. Σξαγνύδηα θαη ρνξόο θπξηαξρνύλ θαη δηαλζίδνπλ ην 

ενξηαζηηθό θιίκα ησλ κεγάισλ εκεξώλ (Μέγα 1963, 13). 

α. Κόιηαληα  

 Σα «θόιηαληα», όπσο θαηά παξαθζνξά ηεο ιέμεο ιέγνληαη ηα θάιαληα, απνηεινύλ 

θνξπθαίν γεγνλόο πνπ πξνεηνηκάδεηαη αξθεηέο κέξεο πξηλ. Σελ 23ε Γεθεκβξίνπ ην βξάδπ 

αλάβνληαη ζε όιεο ηηο ζπλνηθίεο νη «θιαδαξηέο», κεγάιεο θσηηέο, γύξσ από ηηο νπνίεο ν 

θόζκνο ηξαγνπδά θαη ρνξεύεη κε ηε ζπλνδεία ηνπηθώλ κνπζηθώλ νξγάλσλ. Σν άλακκα ησλ 

«θιαδαξηώλ» ζπλνδεύεηαη κε ην ηξαγνύδη: «Παηδηά κ‟ ήξζαλ ηα θόιηαληα θη όινη λα 

‟ηνηκαζηήηη..» 

ηηο 24 Γεθεκβξίνπ ηα μεκεξώκαηα δνλείηαη ε πόιε κε ηα «θνιηαληίηηθα» ηξαγνύδηα θαη 

ην ρηύπεκα ζηηο πόξηεο ησλ ζπηηηώλ πνπ ηα παηδηά επηζθέπηνληαη. ην θάζε ζπίηη ην 

ηξαγνύδη είλαη αλάινγν. ε ειηθησκέλνπο ην πην ζπλεζηζκέλν, ζε ζπίηη πνπ ππάξρεη θόξε γηα 

παληξεηά, ζε ζπίηη πνπ έρνπλ άλζξσπν γξακκαηηζκέλν, ζε ζπίηη πνπ έρνπλ άλζξσπν 

μεληηεκέλν, ζε λνηθνθύξε άξρνληα θηι. (Γθαλνύιε 1934, 223-227, Μπόληα 2001, 4-8). 
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β. Μπνπκπνπζηάξηα 

 Μεηακθηέζεηο ζηε ηάηηζηα, ηα ιεγόκελα «Μπνπκπνπζηάξηα», όπσο ιέγνληαη ηα 

θαξλαβάιηα ζηε ηάηηζηα, γίλνληαη ηα ζενθάλεηα, ζηηο 6 Ηαλνπαξίνπ, πνπ κεηακθηέδνληαη θαη 

ρνξεύνπλ όιε κέξα ζηηο πιαηείεο ηεο πόιεο κε θπξίαξρν ηνλ πεηαρηό ρνξό, ηνλ ηαηηζηηλό  

«Αη βαζηιηάηηθν», πνπ εθθξάδεη ηνλ απζνξκεηηζκό θαη ηελ αληίιεςε γηα ηε ραξά ηεο δσήο: 

«Ση „ρα „γσ θαη ζ‟ αγαπνύζα…» 

Σν ηξαγνύδη απηό ηξαγνπδηέηαη θαη ρνξεύεηαη ζήκεξα ζε όιεο ηηο εθδειώζεηο ησλ ηαηηζηηλώλ 

(Γθαλνύιε 1931, 225-233, Μπόληα 2006, 252). 

γ. Απνθξηέο 

 ε όιεο ηηο γεηηνληέο παιηόηεξα ρόξεπαλ νη γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα, ηξαγνπδώληαο 

δηάθνξα ηξαγνύδηα. Σα ηξαγνύδηα, σο απνθξηάηηθα παξέκεηλαλ θαη ρνξεύνληαη ζε δηάθνξεο 

ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο. Έλα από ηα ηξαγνύδηα πνπ άδνληαη θαη ρνξεύνληαη είλαη ην ηξαγνύδη 

«Πέξα ζηνλ πέξα καραιά…» (Γθαλνύιε 1932, 152-156, Μπόληα δεκνηηθά ηξαγνύδηα ηεο 

ηάηηζηαο-θπιιάδην). 

δ. Πξσηνκαγηά 

   Ζ Πξσηνκαγηά γηνξηάδεηαη ζε εμνρηθέο ηνπνζεζίεο σο γηνξηή ησλ ινπινπδηώλ θαη ηεο 

άλνημεο κε ηξαγνύδηα ραξαθηεξηζηηθά όπσο ην παξαθάησ: «Κη εκείο ηνλ Μάε ηνλ ζέινπκε» 

(Μπόληα δεκνηηθά ηξαγνύδηα Πξσηνκαγηάο-θπιιάδην). 

ε. Γεθαπεληαύγνπζηνο 

 Έλα γξαθηθό, από ηα ιίγα ζηελ Διιάδα, είλαη ην έζηκν ησλ θαβαιάξεδσλ ην 

Γεθαπεληαύγνπζην. Έθηππνη ηαηηζηηλνί θαηεβαίλνπλ ηελ εκέξα ηεο Παλαγίαο ζην γεηηνληθό 

κνλαζηήξη ηνπ Μηθξνθάζηξνπ, όπνπ πξνζθπλνύλ ηελ εηθόλα ηεο Παλαγίαο κε ζηνιηζκέλα ηα 

άινγα (πάλσ από 200) θαη επηζηξέθνπλ ζηε ηάηηζηα. Φαληαζκαγνξηθό θαη επηβιεηηθό είλαη 

ην ζέακα ησλ παλεγπξηζηώλ, πνπ κε ζπλνδεία κνπζηθώλ νξγάλσλ  παξειαύλνπλ έθηππνη 

ζηελ πιαηεία ηεο ηάηηζηαο. Σν έζηκν έρεη ηελ αξρή ηνπ ζηα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, όηαλ 

θαηέβαηλαλ ζην κνλαζηήξη θαη, θαηά άγξαθν πξνλόκην, ηνπο επέηξεπαλ νη Σνύξθνη λα 

θακαξώλνπλ θαβαιάξεδεο, δώληαο έζησ κηα κέξα ειεπζεξίαο (πληαθηηθήο Δπηηξνπήο, Ζ 

ηάηηζηα πξόζθιεζε γλσξηκίαο, 1993, 58-59). 

 



15 
 

ζη. Αξξαβώλαο 

 Ο αξξαβώλαο θαη ν γάκνο παιηόηεξα ήηαλ θνξπθαία γεγνλόηα ηεο θνηλσληθήο δσήο, 

ζπλνδεπόκελα κε ηξαγνύδηα θαη ρνξνύο. ήκεξα νη δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο ζπλζήθεο 

άιιαμαλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ επηηεινύληαη θαζώο απινπζηεύζεθαλ ηα δξώκελα. 

 Ο αξξαβώλαο γηλόηαλ κε επίζεκν ηειεηνπξγηθό. Σελ Κπξηαθή «ηα επίζεκα» ή ην 

«γιέςηκν» ηεο λύθεο ζην ζπίηη ηεο, όπνπ κε ην ηξαγνύδη «Λάκπνπλ ηα ρηόληα ζηα βνπλά» 

πήγαηλαλ νη ζπγγελείο θαη θίινη ηνπ γακπξνύ. Ζ ππνδνρή από πιεπξάο ησλ ζπγγελώλ ηεο 

λύθεο επηβιεηηθή, λα ζηέθνληαη παξαηεηαγκέλνη ν έλαο δίπια ζηνλ άιινλ θαη λα 

θαισζνξίδνπλ ηνπο ζπγγελείο ηνπ γακπξνύ. Αληαιιαγή δαθηπιηδηώλ, ινπινύδηα ζηα πέηα 

ησλ ζαθαθηώλ ησλ αλδξώλ, πξνζθύλεκα ηεο λύθεο ζε όινπο ηνπο παξηζηάκελνπο. 

Σξαγνύδηα όπσο ηα παξαθάησ: «Κάηη ζα ζνπ πσ» θαη «Νεξαηδνύια κ‟ θνπλησκέλε» 

ηξαγνπδηνύληαη όηαλ ε λύθε παξνπζηαζηεί ζηε ζύξα γηα λα δείμεη ην ζεβαζκό ζηα πεζεξηθά 

ηεο κε πξνζθύλεκα θαη ρεηξνθίιεκα (Γθαλνύιε 1933, 129-135,  Μπόληα Γεκνηηθά 

ηξαγνύδηα-θπιιάδην βι. θαη κεηαγξαθέο ηξαγνπδηώλ ζην αληίζηνηρν θεθ. ηεο παξνύζαο 

εξγαζίαο) 

δ. Γάκνο 

 Ο γάκνο άξρηδε νθηώ εκέξεο πξηλ από ηε ζηέςε. Μηα ζεηξά ηειεηνπξγηώλ έρνπλ 

εθιείςεη: ηα καδηά, ηα πξνδύκηα, ην πιέμηκν ηεο λύθεο, ην μύξηζκα ηνπ γακπξνύ, ε επίζθεςε 

ηεο λύθεο ζην πεγάδη θαη ηα ζηεθαλώκαηα ζηελ εθθιεζία. Αθνινπζνύζε ν ηξαλόο ρνξόο 

ζηελ πιαηεία, έλαο ρνξόο ήξεκνο κε ζπκκεηξηθέο θηλήζεηο ζηελ αξρή, θαη γξήγνξνο 

πεδερηόο πξνο ην ηέινο, πνπ απνηειεί έθθξαζε ιύπεο ησλ ζπγγελώλ ηεο λύθεο θαη ραξάο 

ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ γακπξνύ. Οη νξγαλνπαίθηεο θάπνπ ζηακαηνύλ ηε κνπζηθή θαη 

ηξαγνπδνύλ: «Γηα η‟ ηζέλα θύξα λύθε..». Ο ρνξόο απηόο αλάγεηαη από ηελ πξνθνξηθή 

παξάδνζε ηεο ηάηηζηαο ζε ηζηνξηθό γεγνλόο ηνπ 1784, όηαλ 500 γελλαίνη ηαηηζηηλνί κε 

αξρεγό ηνλ πξνεζηό Νηόπιην απέθξνπζαλ, από ην πεξίθεκν αξρνληηθό ηεο αξρόληηζζαο, 

εξσίδαο Κπξα-αλνύθσο Υαηδεγηάλλε ηελ πξώηε επηδξνκή Σνπξθαιβαλώλ πνπ επηρείξεζαλ 

λα παηήζνπλ ηελ πόιε (Οηθνλόκνπ-ηγάια 1940,264-276, Γθαλνύιε 1937,177-188, Μπόληα 

1979,113-120). 
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ε. Γιέληηα  

 Σα γιέληηα επηηεινύληαλ κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ νξγαλνπαηθηώλ αιιά έλα βαζηθό ηνπο 

ζηνηρείν ήηαλ ε ώξα ηνπ ηξαπεδηνύ. Σελ ώξα ηνπ θαγεηνύ ην ηειεηνπξγηθό απαηηνύζε ηελ 

επηηέιεζε ησλ επηηξαπέδησλ ηξαγνπδηώλ. Έλα επηηξαπέδην ηξαγνύδη πνπ ηξαγνπδηέηαη από 

έλαλ εθηειεζηή θαη θάπνηεο θνξέο θαη από κνπζηθό όξγαλν είλαη ην παξαθάησ: «Κη εζείο 

βνπλά πεξήθαλα, βνπλά ηεο ηαηίζηεο…». Σν ηξαγνύδη απηό εμπκλεί ηε γελλαηόηεηα ησλ 

ηαηηζηηλώλ. Ζ ηάηηζηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο δηαηήξεζε κηαο κνξθήο 

απηνλνκία. Γελ θαίλεηαη λα εγθαηαζηάζεθε ζηελ πόιε ηνπξθηθόο πιεζπζκόο θαη δελ 

πςώζεθε πνηέ ηδακί. Ζ κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνύ είλαη παξκέλε από ην ηξαγνύδη «Κη εζείο 

βνπλά ησλ Γξεβελώλ θαη πεύθα ηνπ Μεηζόβνπ» (Πιεξνθνξίεο από ηνλ Γ. Μπόληα). 

 Άιιν επηηξαπέδην ηξαγνύδη από έλαλ εθηειεζηή είλαη ην ηξαγνύδη «Σίλνο καλνύια 

ζιίβεηαη», Σξαγνπδηέηαη από θάπνηνλ πνπ πεξλάεη κεγάιε ζηελαρώξηα ή έρεη ζνβαξό 

πξνζσπηθό πξόβιεκα. Ο αλαθεξόκελνο Νηνύιαο ήηαλ ιεζηήο πνπ ζαλαηώζεθε ύζηεξα από 

πξνδνζία (Πιεξνθνξίεο από ζπλέληεπμε ηνλ Ν.Γεκόια). 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό γηα ηελ θηλεηηθόηεηα ζπγθεθξηκέλσλ κεισδηώλ πνπ βξίζθνπκε 

ζηελ ηάηηζηα όηη ηελ ώξα ηνπ ηξαπεδηνύ κπνξνύζαλ λα γίλεη θαη επηηέιεζε ηξαγνπδηώλ πνπ 

δελ ήηαλ ηαηηζηηλά αιιά πξνέξρνληαλ από άιιεο πεξηνρέο είραλ όκσο ζπγθεθξηκέλε 

θνηλσληθή ζρέζε κε ηελ πόιε ηεο ηάηηζηαο:  

Έλα ηέηνην ηξαγνύδη πνπ δείρλεη ηνπο θηιηθνύο δεζκνύο ησλ ηαηηζηηλώλ κε ηνπο Κξεηηθνύο 

είλαη: «Δγώ είκαη ηξαγνπδηζηήο». Όπσο επηζεκάλακε ζην πξώην θεθάιαην, ζηε κάρε ηεο 4εο 

Ννεκβξίνπ 1912 γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο ηάηηζηαο ζεκαληηθό ξόιν έπαημαλ εζεινληηθά 

αληαξηηθά ζώκαηα Κξεηώλ. Ο πνηεηήο πύξνο Μαηζνύθαο ην 1918 επηζθέθζεθε ηε ηάηηζηα 

θαη αθηέξσζε ην πνίεκα πνπ έγηλε ηξαγνύδη γηα ηνπο καρεηέο ηεο ηάηηζηαο. Σξαγνπδηέηαη ζε 

θηιηθέο ζπγθεληξώζεηο, ζε γηνξηέο θαη εζληθέο επεηείνπο σο θόξνο ηηκήο γηα απηνύο πνπ 

αγάπεζαλ ηε ηάηηζηα θαη σο εθδήισζε ηνπηθήο κλήκεο ηεο θνηλόηεηαο.  Κάζε ρξόλν ζηηο 4 

Ννεκβξίνπ, επέηεην ηεο απειεπζέξσζεο ηεο ηάηηζηαο, έξρνληαη πεξί ηνπο δηαθόζηνπο 

Κξεηηθνί Κηζζακίηεο θαη Απνθνξνληώηεο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ενξηαζκό ηεο ηνπηθήο 

επεηείνπ, ζηεθαλώλνληαο ηηο πξνηνκέο δύν Κξεηηθώλ πνπ θνζκνύλ ην κλεκείν ηεο πόιεο 

(Απνζηόινπ 1929, 118-119). 
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ζ. Μνηξνιόγηα 

 Μνηξνιόγηα, δελ ζπλαληνύκε ζηε ηάηηζηα, όπσο ζπκβαίλεη ζε άιινπο γεηηνληθνύο 

νηθηζκνύο πνπ κνηξνινγνύλ ηνλ λεθξό. Ζ απνπζία ηέηνησλ ηξαγνπδηώλ απνδίδεηαη από ηνπο 

ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο ζηελ ςπρνζύλζεζε ησλ αλζξώπσλ ηεο ηάηηζηαο πνπ αλαξξηρήζεθαλ 

ζηα βξαρώδε πςώκαηα θαη δελ ζήθσλαλ δπγό δπλάζηε, απνθξνύνληαο ηηο πνιιέο επηδξνκέο 

ηνπξθαιβαλώλ αςεθώληαο ην ζάλαην. Οη νξεζίβηνη ηαηηζηηλνί ίζσο δελ ήζειαλ λα 

δξακαηνπνηήζνπλ ην γεγνλόο ηνπ ζαλάηνπ, θαζώο ην αληηκεηώπηδαλ θαη απηό κε ςπρξαηκία, 

αλδξεία θαη γελλαηόηεηα (Πιεξνθνξίεο από ηνλ εξκελεπηή ηνπ ηξαγνπδηνύ Ν. Γεκόια θαη ηνλ 

Γ. Μπόληα). Ωζηόζν απηή ε απνπζία ησλ κνηξνινγηώλ κάιινλ ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε όηη 

είλαη κία απόδεημε γηα ηελ πνιύ πξώηκε αζηηθνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο ηάηηζηαο. Κάηη πνπ 

δελ ζπλέβε ζηνπο γύξσ νηθηζκνύο ζηνλ ίδην βαζκό2. Αληηζέησο ζηε ηάηηζηα βξίζθνπκε 

«κνηξνιόγηα» όπσο ηα νλόκαδαλ, πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη ηξαγνύδηα κε πεξηερόκελν 

κνηξνινγηνύ όζνλ αθνξά ην πνηεηηθό ηνπο θείκελν  ηα νπνία κπνξνύζαλ λα ιέγνληαη θαη ζαλ 

επηηξαπέδηα ηξαγνύδηα, ρσξίο ζπλνδεία κνπζηθώλ νξγάλσλ από έλαλ εθηειεζηή, όηαλ ζηε 

ζπληξνθηά ζπγθηλεκέλνη ζπκνύληαλ ηνπο αλζξώπνπο πνπ έραζαλ εληζρύνληαο θαηά απηόλ 

ηνλ ηξόπν ηελ θνηλνηηθή κλήκε (community memory) (βι π.ρ. ην ηξαγνύδη «Απόςε 

νλεηξεύηεθα»). Ωζηόζν εληνπίζηεθαλ από ηνλ Μπόληα Γεώξγην δύν ζρεηηθά ηξαγνύδηα ηα 

νπνία ειάρηζηα ή θαζόινπ δελ ηξαγνπδήζεθαλ ζε βάζνο αξθεηώλ ρξόλσλ από ζήκεξα 

(πεξίπνπ δύν κε ηξηώλ γελεώλ).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 (γηα ηα κνηξνιόγηα ζηνπο γύξσ νηθηζκνύο θαη εηδηθόηεξα ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζθίνπ θαη ζην  θνληηλό ρσξηό 

Μηθξόθαζηξν βι.αλέθδνηεο επηηόπηεο έξεπλεο ηεο Καηζαλεβάθε Αζελάο). 
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Β 1.2. Καηάινγνο θαηαγεγξκκέλσλ θσλεηηθώλ ηξαγνπδηώλ από ηηο επηηόπηεο έξεπλεο 

ζηε ηάηηζηα θαη από βηβιηνγξαθία. 

Σα παξαθάησ ηξαγνύδηα είλαη όια θαηαγξαθέο από ηηο επηηόπηεο έξεπλεο πνπ επηηέιεζα ζηελ 

ηάηηζηα εθηόο από απηά ηα νπνία εληνπίζηεθαλ ζε βηβιηνγξαθία θαη δηζθνγξαθία (βι. 

αληίζηνηρεο αλαθνξέο δίπια από ηα ζρεηηθά παξαδείγκαηα). 

 

ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΑ-ΚΑΛΑΝΣΑ 

1. Σξαγνύδη ζην άλακκα ησλ θιαδαξηώλ (track 1) 

2. «Κόιηαληα»-θάιαληα ζε λνηθνθύξε άξρνληα (track 2) 

3.  Κάιαληα ζε ζπίηη πνπ ηζηγθνπλεύνληαλ ν αθέληεο (track 3) 

4. ε ζπίηη κε γξακκαηηζκέλν άλζξσπν (track 4) 

5. ε ζπίηη πνπ έρνπλ μεληηεκέλν (Μπόληα 2001, 5-6) 

6. ε ζπίηη πνπ έρνπλ θόξε γηα παληξεηά (Μπόληα 2001, 7) 

7. ε ζπίηη πνπ έρνπλ αγόξη γηα αξξαβώλα (Μπόληα 2001, 7) 

8. ε ζπίηη πνπ έρνπλ λενγέλλεην (Μπόληα 2001, 7) 

9. ην κεηξνπνιίηε ηεο ηάηηζηαο (Μπόληα 2001, 7-8) 

10.  ε ηζέιηγθα (Μπόληα 2001, 6-7) 

ΑΠΟΚΡΗΑΣΗΚΑ 

1. Πέξα ζηνλ πέξα καραιά (track 5) 

2. ΑΪ βαζηιηάηηθνο (track 6) 

3. M‟ ώπιεμελ ε κάλα κνπ (track 7) 

4. Λνπινύδη ηεο κνλεβαζηάο (track 8) 

5. Γπό καύξα κάηηα πνπ αγαπώ (track 9) 

6. Όιε ηε αξαθνζηή (Μπόληα, Γεκνηηθά ηξαγνύδηα ηεο ηάηηζηαο) 
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7. Γεηηνλνπνύια ηνπ παπά (Μπόληα, Γεκνηηθά ηξαγνύδηα ηεο ηάηηζηαο) 

8. Ζ ηακνύισ (Μπόληα, Γεκνηηθά ηξαγνύδηα ηεο ηάηηζηαο) 

9. Ο Νηθνιηόο (Μπόληα, Γεκνηηθά ηξαγνύδηα ηεο ηάηηζηαο) 

10. Ζ Νίηζα (Μπόληα, Γεκνηηθά ηξαγνύδηα ηεο ηάηηζηαο) 

 

ΠΡΩΣΟΜΑΓΗΑ 

1.„Ζξζηλ ν κήλαο ηνπ ΜαΪνύ (Μπόληα, Γεκνηηθά ηξαγνύδηα ηεο ηάηηζηαο) 

2.Σνπ κάε θξαζί κελ πίληηη (Μπόληα, Γεκνηηθά ηξαγνύδηα ηεο ηάηηζηαο) 

3.Κη εκείο ηνλ Μάε ηνλ ζέινπκε (Μπόληα, Γεκνηηθά ηξαγνύδηα ηεο ηάηηζηαο) 

4.Σώξα ΜαΪά ηώξα δξνζηά (track 10) 

ΑΡΡΑΒΩΝΑ 

1. Λάκπνπλ ηα ρηόληα ζηα βνπλά (track 11) 

2. Κάηη ζα ζνπ πσ (track 12) 

3. Νεξαηδνύια κ‟ θνπλησκέλε (track 13) 

4. Γώδεθα ρξόλνπο έθαλα (track 14) 

5. Πέληη κήλεο (track 15) 

6. Κάησ ζηα δαζηά πιαηάληα (Μπόληα, Γεκνηηθά ηξαγνύδηα ηεο ηάηηζηαο) 

           ΓΑΜΟ 

1. Σξαλόο ρνξόο (track 16) 

2. Μηα Παξαζθεπή θαη έλα αββάην βξάδπ (track 17) 

3. Mάλα κνπ ηα ινπινύδηα (track 18) 

4. Σξαγνύδη ζηα πξνδύκηα ζην ζπίηη ηεο λύθεο (Μπόληα 1985, 11) 

5. Σξαγνύδη ζην ζηόιηζκα ηεο λύθεο (Μπόληα 1985, 11) 
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6. Σξαγνύδη ζηα πξνδύκηα ζην ζπίηη ηνπ γακπξνύ (Μπόληα 1985, 12) 

ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ 

1. Όηαλ ήκνπλ παιηθάξη (track 19) 

2. Κη εζείο βνπλά πεξήθαλα, βνπλά ηεο ηάηηζηαο (Γθαλνύιε 1929, 89-91) 

3. Σίλνο καλνύια ζιίβεηαη (Γθαλνύιε  1935, 129) 

4. Δγώ είκαη ηξαγνπδηζηήο (Απνζηόινπ 1929, 118-119) 

5. Απόςε νλεηξεύηεθα (κνηξνιόη) (track 20) 

 

Β2. Αζηηθόο ραξαθηήξαο ηεο ηάηηζηαο  

 Από ηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα δηαθαίλεηαη ε ηζηνξηθή πνξεία ηεο ηάηηζηαο ζηε 

δηαδξνκή ησλ αηώλσλ, από ηα ηέιε ηνπ 14νπ ή αξρέο 15νπ αηώλα ηελ επνρή δει. πνπ 

εκθαλίδεηαη ζην ηζηνξηθό πξνζθήλην. Αξρηθά ε ελαζρόιεζε κε ηελ θηελνηξνθία, ην θύηεκα 

ακπειηώλ ζην πεηξώδεο έδαθνο κε πνηνηηθή απόδνζε θαη αξγόηεξα κε ηηο δηεζλείο ζπγθπξίεο 

ην δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην, ζθηαγξαθνύλ ηελ πνξεία ηεο θαη ηελ εμέιημή ηεο από κηθξή 

πνιίρλε ζε εκπνξηθή θαη βηνηερληθή πνιηηεία θαη ζεκαληηθό αζηηθό θέληξν ηεο Μαθεδνλίαο 

(Λενληάξε, Λεύθσκα 1972, Α 154-156). 

 Οη μαθνπζηνί πξακαηεπηάδεο πνπ κεηέθεξαλ ηα εκπνξεύκαηά ηνπο κέζα θαη έμσ από 

ηα ζύλνξα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, έγηλαλ κεηαθνξείο όρη κόλν πιηθνύ πινύηνπ, κε 

ηξαλή απόδεημε ηα πνιπηξαγνπδηζκέλα αξρνληηθά, αιιά θαη ησλ ηδεώλ ηνπ Γηαθσηηζκνύ, ηηο 

νπνίεο όκσο πξνζάξκνδαλ ζηελ παξαδνζηαθή θπζηνγλσκία ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο ηνπο. 

Σα ηαμίδηα πξνο ην εμσηεξηθό θαη ε επηζηξνθή ηνπο ζηε γελέηεηξα, ε λνζηαιγία λα 

πεγαηλνέξρνληαη από θαη πξνο ηελ παηξίδα, ε αλακνλή απηώλ ησλ μεληηεκέλσλ από ηνπο 

δηθνύο ηνπο, έγηλαλ αληηθείκελν δεκνηηθώλ πνηεκάησλ θαη ηξαγνπδηώλ (Μνπηζόπνπινπ ρρ23-

26). 
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Β 2.1. Πιεξνθνξίεο από ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε ζρεηηθά κε ηα επαγγέικαηα θαη ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ θαηνίθσλ 

 ύκθσλα κε ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε (πιεξνθνξίεο από ζπλεληεύμεηο) νη 

πεξηζζόηεξνη θάηνηθνη ηεο ηάηηζηαο ήηαλ εξγάηεο (γεληθόηεξα αζρνινύληαλ κε θάζε είδνπο 

ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο), ακπεινπξγνί, ζηδεξάδεο (πνιινί από απηνύο δξαζηεξηνπνηήζεθαλ 

λσξίο θαη σο ιατθνί νξγαλνπαίθηεο), έκπνξνη, ππνδεκαηνπνηνί, ζπζηξνπνηνί (γνπλαξάδεο), 

αγσγηάηεο, θαη θηίζηεο γηα ηηο νηθνδνκέο. 

Β 2.2. Οη Ηζηνξηθέο καξηπξίεο    

Ο εθινγηθόο θαηάινγνο ηνπ έηνπο 1915 γλσζηνπνηεί πσο ηα επαγγέικαηα ζηε ηάηηζηα 

εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν ήηαλ: 636 εξγάηεο, 189 ππάιιεινη. 

Όζνλ αθνξά ν θηίζηκν ησλ πεξίθεκσλ αξρνληηθώλ ηεο ηάηηζηαο είλαη γλσζηό πσο 

εξγάζηεθαλ κάζηνξεο από ηελ Κόληηζα θαη άιια ρσξηά ηεο Ζπείξνπ. Σα αξρνληηθά 

απνηεινύλ εμειηγκέλεο κνξθέο ηεο αζηηθήο θαηνηθίαο ησλ κεηαβπδαληηλώλ ρξόλσλ (Μέγαο 

1963,10-12).  

ύκθσλα κε ηνλ Ησάλλε Ρόλα (απόγνλν ιατθνύ νξγαλνπαίθηε ηεο ηάηηζηαο) 

δηαζέηνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θαηνίθνπο πνπ αζρνινύληαλ κε ηε ζηδεξνπξγηθή ηέρλε ζηε 

ηάηηζηα θαη ηνπο ιατθνύο νξγαλνπαίθηεο. Καζώο δελ ππήξραλ βηνηερλίεο καδηθήο 

παξαγσγήο, νη νπνίεο ήξζαλ αξγόηεξα ζην πξνζθήλην, νη ζηδεξνπξγνί πνπ ήηαλ ζπλήζσο 

γύθηνη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ πόιε, είραλ κεξίδην επζύλεο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

γεσξγηθήο, ακπεινπξγηθήο θαη θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηόηεηαο, θαηαζθεπάδνληαο ηα εξγαιεία, 

ηα νπνία έδηλαλ ζηνπο πθηζηάκελνπο ηεο θάζε απαζρόιεζεο. Ο Η. Ρόλαο αλαθέξεη: « Η 

Κπξηαθή ήηαλ γη απηνύο απζηεξά αθηεξσκέλε ζηνλ Κύξην! ε όινπο ηνπο ζηδεξάδεο ήηαλ 

αλεπηπγκέλν ζε κεγάιν βαζκό ην Οξζόδνμν ρξηζηηαληθό ηνπο ζπλαίζζεκα. κσο πξέπεη λα 

παξαηεξήζνπκε όηη ηελ ρεηκσληάηηθε, ηδηαίηεξα, πεξίνδν,, δελ πξαγκαηνπνηνύληαλ απ’ όινπο 

ε αξγία απηή, ηεο Κπξηαθήο, κε βάζε ηηο επηζπκίεο ησλ, επεηδή θάπνηνη απ’ απηνύο, 

«θιεξνλνκηθώ δηθαίσ», έπξεπε λα θξνληίζνπλ θαη γηα ηα έζηκα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ζηελ 

νπνία δνύζαλ, σο ιατθνί νξγαλνπαίθηεο, αθνύ ζ’ απηνύο, από θηίζεσο ζρεδόλ ηεο πόιεο, 

είρε αλαηεζεί, άηππα, από ηνπο θαηνίθνπο εθείλνπο, απηή ε επράξηζηε θξνληίδα» (Ρόλαο, 

2009). 

Σηο πξώηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ύπαξμε νξγάλσλ ζηελ πεξηνρή, δίλεη ε Γέζπνηλα 

Μαδαξάθε: «΄απηή ηελ πεξηνρή ηεο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο, ράξε ζηηο έληνλεο εκπνξηθέο 
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ζρέζεηο πνπ αλάπηπμαλ νη θάηνηθνί ηεο κε ην εμσηεξηθό (Ρνπκαλία θιπ), δεκηνπξγήζεθε ε 

ηάμε ησλ πινύζησλ εκπνξεπνκέλσλ. Απηνί απνηέιεζαλ ηελ αλζεξή αζηηθή θνηλσλία ηεο 

πεξηνρήο. Σα αξρνληόζπηηα πνπ ζώδνληαη σο ζήκεξα κηινύλ εύγισηηα γηα ηελ επεκεξία πνπ 

επηθξαηνύζε. 

΄ απηά, ζηηο εηδηθέο κεγάιεο αίζνπζεο πνπ ρξεζίκεπαλ γηα ηηο δεμηώζεηο θαη ηηο γηνξηέο 

ησλ αξρόλησλ, βξίζθνπκε, πάλσ απ’ ην θεθαιόζθαιν, θηόζθηα κε εηδηθή ζθάια γηα ηνπο 

κνπζηθνύο. Εθεί θάζνληαη ηα «βηνιηά» θη έπαηδαλ κνπζηθή. 

ηνπο θιεηζηνύο ρώξνπο ησλ αξρνληηθώλ θπζηθό ήηαλ λα κε ρσξάεη ε μεθνπθαληηθή 

θσλή ηεο θαξακνύδαο. ηνλ θιεηζηό ρώξν ρξεηάδνληαη όξγαλα κε «ςηιή θσλή», όπσο έιεγαλ 

ζην Ατβαιί ηεο Αζίαο, πνπ θη εθεί ν θόζκνο ήηαλ πεξηζζόηεξν αζηηθόο παξά αγξνηηθόο. Γη’ 

απηό είρε θηόιαο θάλεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηα όξγαλα κε ηε «ρνληξή θσλή» (θαξακνύδα, 

ληανύιη, γθάηληα θιπ.) θαη ζηα όξγαλα κε ηελ «ςηιή θσλή» (θινγέξα, βηνιί, ιανύην θιπ. )» 

(Μαδαξάθε 1959, 146). ε απηήλ αθξηβώο ηελ δηαπίζησζε γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ 

εζσηεξηθώλ ρώξσλ ησλ αξρνληηθώλ ηεο ηάηηζηαο βξίζθεηαη ε πξώηε ζεκαληηθή καξηπξία γηα 

ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ θνηλνηηθνύ ραξαθηήξα ηεο κνπζηθήο ηεο πόιεο θαη ηελ δηακόξθσζε 

ζρέζεο κνπζηθνύ –αθξναηεξίνπ ζηελ θνηλσλία ηεο ηάηηζηαο ήδε από ηελ επνρή ηεο 

θαηαζθεπήο απηώλ ησλ αξρνληηθώλ. Ο κνπζηθόο απηόο ινηπόλ επαγγεικαηηζκόο καο εμεγεί 

θαη ηελ απνπζία ησλ κνηξνινγηώλ αιιά θαη ηελ «εμαθάληζε» θάπνησλ γλσζηώλ ζηελ πεξηνρή 

εζηκηθώλ θύθισλ. 

Β3. Ζ Δθθιεζηαζηηθή δνκή-παξάδνζε ηεο ηάηηζηαο 

 Έδξα ηεο Μεηξόπνιεο ηζαλίνπ θαη ηαηίζηεο έγηλε ε ηάηηζηα ζηα ηέιε ηνπ 17νπ 

αηώλα. Από ην βπδαληηλό ηζάλην κεηαθέξζεθε ε έδξα ηεο επηζθνπήο ζηε ηάηηζηα, όηαλ 

αξρηεξάηεπε κηα δπλακηθή εθθιεζηαζηηθή πξνζσπηθόηεηα ν Εσζηκάο, ν νπνίνο θαη κεηέθεξε 

ηελ έδξα γύξσ ζηα 1695. Ο Εσζηκάο ήηαλ κεηξνπνιίηεο γηα εμήληα ρξόληα (1686-1746) θαη 

ρξεκάηηζε ελδηάκεζα (1695-1699 θαη 1707-1709) Αξρηεπίζθνπνο Αρξίδαο. Ζ πεξίνδνο ησλ 

εμήληα εηώλ ηεο αξρηεξαηείαο ηνπ, ρξνλνινγηθά εκπίπηεη ζηελ νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή 

αθκή ηεο ηάηηζηαο. Δπί ηεο επνρήο ηνπ θηίζηεθαλ νη πέληε αμηόινγνη κεηαβπδαληηλνί λανί ηεο 

πόιεο. Αξγόηεξα επί ησλ δηαδόρσλ ηνπ θαιιηεξγήζεθε θαη ε βπδαληηλή κνπζηθή κε αξρηεξείο, 

ηεξείο θαη ςάιηεο κε άξηζηε κνπζηθή θαηάξηηζε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή. Καζώο ε 

εθθιεζηαζηηθή δσή ήηαλ δεκέλε άξξεθηα κε ηελ πινύζηα εζηκνηππία ησλ γηνξηώλ αιιά θαη ηηο 

πνιππνίθηιεο θνηλσληθέο εθδειώζεηο, ήηαλ θπζηθό ε βπδαληηλή ςαικσδία λα έρεη ηηο 

επηδξάζεηο ηεο ζηα επηηξαπέδηα θαη ηα άιια ηξαγνύδηα (ηεο μεληηηάο, ηεο ραξάο, ηνπ πόλνπ), 
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θαζώο νη θαιιίθσλνη ςάιηεο ηεο Δθθιεζίαο ζπκκεηείραλ ζηηο εθδειώζεηο ή θαη ήηαλ 

πξνεμάξρνληεο ζηα ηξαγνύδηα ηνπ θνηλσληθνύ θαη θνζκηθνύ βίνπ (Γάξδα 2006). 

 Δμεηάδνληαο ην Β‟ θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ «ΔΟΚΘΜΘΟ ΓΘΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΘΚΟ ΔΗΜΟΣΘΚΟ 

ΣΡΑΓΟΤΔΘ» (Samuel Baud-Bovy, ζεκείσκα ηνπ Φνίβνπ Αλσγεηαλάθε, 1996), 

αληηιακβαλόκαζηε ηελ ζηελή ζρέζε εθθιεζηαζηηθήο θαη θνζκηθήο κνπζηθήο, ηελ επίδξαζε ηεο 

πξώηεο ζε ηνπηθέο παξαδόζεηο αιιά θαη ηελ ζεκαζία ηεο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο 

γεληθόηεξα ζηνλ ειιεληθό ιαό. «Η ζξεζθεία ζην ειιεληθό ρσξηό έρεη νηθνγελεηαθό ραξαθηήξα 

ν παπάο είλαη παληξεκέλνο, ζηα ηξαγνύδηα παπαδηέο θαη παπαδνπνύιεο δίλνπλ θαη 

παίξλνπλ. Σνλ παπά, ηνλ βιέπεηο θαζηζκέλν ζηνλ θαθελέ, ή, κε αλαζεθσκέλν ην ξάζν, λα 

ζθάβεη ην ρσξάθη ηνπ. Δελ ππάξρεη νηθνγελεηαθό πεξηζηαηηθό πνπ λα κελ ηνλ θαινύλ, νύηε 

ζξεζθεπηηθή γηνξηή πνπ λα κελ θαηαιήγεη ζε μεθάλησκα.» (Baud-Bovy, 16). «Ώζηε ην 

εθθιεζηαζηηθό θαη ην θνζκηθό ηξαγνύδη έβγαηλαλ από ηα ίδηα ζηόκαηα.» (Baud-Bovy, 17). Έηζη 

ινηπόλ θαη ζηε ηάηηζηα, γίλεηαη αληηιεπηή ε ζηελή ζρέζε ησλ θαηνίθσλ κε ηνπο ηεξείο θαη 

ηνπο ςάιηεο. Οη θαιιίθσλνη ςάιηεο ειάκβαλαλ κέξνο ζε νηθνγελεηαθά πεξηζηαηηθά, ζε 

γηνξηέο, ζε έζηκα, ζε ηξαγνύδηα θαη πξνθαλώο επεξέαζαλ ηε κνξθή, ηε δνκή θαη ηνλ ηξόπν 

πνπ εξκελεύνληαη όρη κόλν ηα ζξεζθεπηηθά-ρξηζηνπγελληάηηθα ηξαγνύδηα αιιά θαη άιια 

δεκνηηθά. 
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Γ’ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: Ζ ΜΟΤΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΗΑΣΗΣΑ 

Γ1. Ζ πξσηνγελήο θνηλνηηθή πξνθνξηθόηεηα θαη ηα θνηλά ηεο ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ 

γύξσ πεξηνρή: Δζηκηθά ηξαγνύδηα  

Σξαλόο ρνξόο 

 

 

  Ο ηξαλόο ρνξόο αλήθεη ζην ηειεηνπξγηθό ηνπ γάκνπ πνπ ιακβάλεη ρώξα ζηε πιαηεία 

κεηά ηα ζηεθαλώκαηα θαη παίξλνπλ κέξνο όινη νη ζπγγελείο θαη νη θαιεζκέλνη (βι. Κεθ Β1‟ δ. 

Γάκνο). Ζ κεισδία ηνπ ηξαλνύ ρνξνύ κνηάδεη κε ηηο κεισδίεο γπλαηθείσλ παζραιηάηηθσλ 

ρνξώλ ηεο πεξηνρήο Αζθίνπ (βι.επηηόπηεο έξεπλεο Καηζαλεβάθε Αζελά ζηα ρσξηά ηνπ 

Αζθίνπ όπσο Πειεθάλνο, ηζάλη, Αιηάθκσλαο). Δλώ ινηπόλ ζηελ ηάηηζηα ην έζηκν ησλ 

γπλαηθείσλ ρνξώλ ηνπ Πάζρα (όπνπ ζηα ππόινηπα ρσξηά βξίζθνπκε ηηο κεισδίεο απηέο), δελ 

ππάξρεη ηώξα σζηόζν απηνύ ηνπ είδνπο νη κεισδίεο ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη σο κέξνο ηνπ 

ηξαλνύ ρνξνύ ηεο ηάηηζηαο πνπ είλαη αθξηβώο ν αληίζηνηρνο κε ηνπο Παζραιηάηηθνπο ρνξνύο 

(ησλ άιισλ ρσξηώλ-κηθξώλ θνηλνηήησλ) κεγάινο θνηλνηηθόο ρνξόο (community dance) ηεο 

πόιεο ηεο ηάηηζηαο. 
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Σώξα καηά ηώξα δξνζηά 

 

Σξαγνπδηέηαη ηελ  εκέξα ηεο Πξσηνκαγηάο θαη είλαη κεισδία γλσζηή ζε όιε ηελ πεξηνρή ηνπ 

Βνίνπ θαη ηνπ Αζθίνπ. 

 

Μ’ ώπιεμελ ε κάλα κνπ 

 

„Πεηαρηόο‟ ζηαηηζηηλόο ρνξόο πνπ ρνξεύεηαη ζηελ εθδήισζε ηα κπνπκπνπζηάξηα ηεο 

ηάηηζηαο πεξηζζόηεξν αζηηθνύ ρνξεπηηθνύ ραξαθηήξα ζε ζπιιαβηθό ξπζκό 9/8. 
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Πέξα ζηνλ πέξα καραιά 

 

Σξαγνπδηέηαη ζηηο απνθξηέο. Ζ ζρέζε πνηεηηθνύ κέηξνπ-κεισδίαο είλαη επίζεο ζπιιαβηθή. 

Αη βαζηιηάηηθνο 

 

θόξπηνο πεδερηόο ρνξόο ηεο ηάηηζηαο πνπ ρνξεύεηαη ζηα κπνπκπνπζηάξηα (βι. Κεθ Β‟ β. 

Μπνπκπνπζηάξηα) 

Δπίζεο  ηξαγνύδηα πνπ θαηαγξάθεθαλ από ηελ επηηόπηα έξεπλα εληνπίζηεθαλ θαη ζηε 

γύξσ πεξηνρή θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ξεπεξηόξην ηεο Δξάηπξαο. Με κία βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθόπεζε ηεο εξγαζίαο ηεο Christine Glauser Verlobung und Hochzeit in Eratira als Musik 

und Tanzereignisse (Zurich 1998) εληνπίδνληαη ηξαγνύδηα πνπ αλήθνπλ ζην ξεπεξηόξην ηεο 

ηάηηζηαο αιιά θαη ηεο Δξάηπξαο, ζηα νπνία νη ζθνπνί-κεισδίεο κνηάδνπλ θαη νη ζηίρνη είλαη 

ειαθξώο παξαιιαγκέλνη. Σα ζπγθεθξηκέλα ηξαγνύδηα είλαη ηα εμήο:  

Λνπινύδη ηεο κνλεβαζηάο: ηξαγνπδηέηαη ζηηο απνθξηέο 

Μάλα κνπ ηα ινπινύδηα: ηξαγνπδηέηαη ζην γάκν 

Πέληε κήλεο γθηδηξνύζα: ηξαγνπδηέηαη ζηνπο αξξαβώλεο 
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Γ2. Σν αζηηθό ππόβαζξν ζηελ κνπζηθή πξνθνξηθόηεηα  

 ην ζεκείν απηό θαηαγξάθνληαη νη αζηηθέο κεισδίεο θαη ηα ηξαγνύδηα πνπ εηζήρζεζαλ 

από άιιεο πεξηνρέο ιόγσ ηνπ αζηηθνύ ραξαθηήξα ηεο πόιεο θαη ηεο ζρέζεο ησλ θαηνίθσλ 

ηεο  κε άιιεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο. ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ηα ηξαγνύδηα κπνξεί λα είλαη 

θαζαξά αζηηθά. ε θάπνηεο άιιεο όκσο κπνξεί λα πξόθεηηαη γηα ηξαγνύδηα ηα νπνία ελώ 

απνηεινύλ παξαδνζηαθό ξεπεξηόξην γηα θάπνηεο άιιεο πεξηνρέο έρνπλ εηζαρζεί ζηελ 

ηάηηζηα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αζηηθνπνίεζεο ηεο πόιεο θαη απνηεινύλ ξεπεξηόξην πνπ 

δηαθέξεη ξηδηθά από ην γεληθόηεξν ηδίσκα ηεο πεξηνρήο. Γηα απηό ηα θαηαηάζζνπκε ζην 

«αζηηθό ηξαγνύδη» ηεο ηάηηζηαο. 

Νεξαηδνύια κ’ θνπλησκέλε 

 

Ζ λεξαληδνύια, γλσζηή ζε όιε ηελ Πίλδν πξνέξρεηαη κάιινλ από ηελ  λόηην Διιάδα θαη 

πηζαλόλ είλαη όηη ήξζε ζηελ Πίλδν κέζσ ησλ καζηόξσλ ηνπ Βνίνπ ή θαη ησλ θπξαηδίδσλ ησλ 

βιαρνρσξηώλ ηεο Πίλδνπ ή θαη άιισλ μελεηεκέλσλ (Katsanevaki,305). 

Δγώ είκαη ηξαγνπδηζηήο: όπσο αλαθέξζεθε ην ζπγθεθξηκέλν ηξαγηνύδη-πνίεκα αθηεξώζεθε 

ζηε ηάηηζηα από Κξεηηθό πνηεηή θαη έπεηηα έγηλε ηξαγνύδη ηεο ηάηηζηαο.(βι. θεθ Β1‟, ε. 

Γιέληηα) 

Λάκπνπλ ηα ρηόληα ζηα βνπλά: ην ηξαγνύδη ησλ Κνινθνηξσλαίσλ Λάκπνπλ ηα ρηόληα ζηα 

βνπλά, ην εηζήγαγαλ ζηα ηξαγνύδηα ηεο ηάηηζηαο νη έπνηθνη πνπ ήξζαλ ζηε ηάηηζηα από ηελ 

Πεινπόλλεζν, όπσο είλαη ηζηνξηθά βεβαησκέλν. Σν επίζεην Μσξαΐηεο επηβεβαηώλεη ην 

ηζηνξηθό απηό γεγνλόο. Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ην άζκα ηξαγνπδηέηαη ζηνπο αξξαβώλεο δελ 

είλαη εμαθξηβσκέλνο. Πηζαλόλ ζε θάπνην αξξαβώλα Μσξατηηζζαο κε ηαηηζηηλό ή ηαηηζηηλήο 

κε Μσξαΐηε ηξαγνπδήζεθε γηα πξώηε θνξά θαη επηθξάηεζε. 
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Γ3. Οη εθθιεζηαζηηθέο επηδξάζεηο ζηελ κνπζηθή παξάδνζε ηεο ηάηηζηαο 

Όπσο αλαιύζεθε ζην θεθάιαην Β‟ ε ηάηηζηα ήηαλ ζεκαληηθό εθθιεζηαζηηθό θέληξν. Ζ 

θνηλσληθή ηεο ζρέζε κε ηελ εθθιεζηαζηηθή παξάδνζε είλαη θαλεξή κέζα ζε κεισδίεο 

ηξαγνπδηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζρέζεηο κνπζηθνύ ζπζηήκαηνο θαη δνκήο κε ηηο 

εθθιεζηαζηηθέο κεισδίεο: 

Κάηη ζα ζνπ πσ 

 

 Ζ κεισδία ππάγεηαη ζην καιαθό ρξσκαηηθό γέλνο θαη βαζίδεηαη ζε έλα πιήξεο 

ηεηξάρνξδν (εκηηόλην-ηξηκεηόλην-εκηηόλην) κε καιαθά ρξσκαηηθά δηαζηήκαηα ηα νπνία ζην 

πεληάγξακκν σζηόζν κεηαγξάθνληαη απιά ζαλ εκηηόληα-ηξηεκηηόληα. Αλ θαη ηα δηαζηήκαηα 

ζα κπνξνύζαλ λα αγγίμνπλ θαη ην άλνηγκα ηνπ ζθιεξνύ ρξσκαηηθνύ γέλνπο σζηόζν ε 

πνξεία ηεο κεισδίαο θαη ησλ κειηζκάησλ θαη εηδηθόηεξα ε ζηάζε ζηνλ κη (βνπ), πξνδίδεη ηελ 

ζρέζε κε ηηο καιαθέο ρξσκαηηθέο εθθιεζηαζηηθέο κεισδίεο. Σν καιαθό ρξσκαηηθό γέλνο 

απνηειεί μέλν ζηνηρείν γηα ηελ πεξηνρή θαη κόλν ε ζρέζε κε ηελ εθθιεζηαζηηθή παξάδνζε ή 

κε ηελ παξάδνζε ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο επίζεο ζπζρεηηδόκελε έληνλα κε ηελ βπδαληηλή 

κνπζηθή, κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ ηάηηζηα. 

  Ο κειηζκαηηθόο ραξαθηήξαο ηεο κεισδίαο είλαη θαλεξόο ζην ηξαγνύδη θαζώο 

πνιύθζνγγα κειίζκαηα ζηνιίδνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο ζπιιαβέο. 

Μηα Παξαζθεπή θαη έλα αββάην βξάδπ 

Σξαγνύδη πνπ ην ηξαγνπδνύζαλ όηαλ έθεπγε ε λύθε από ην ζπίηη ηεο ζηνλ γάκν. Γλσζηό κε 

ηελ ίδηα κεισδία ζε όιε ηελ Βόξεην Διιάδα. 
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Γ’ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: Ζ ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΖ ΗΑΣΗΣΑ 

Γ1. Ο Μνπζηθόο επαγγεικαηηζκόο κέζα από ηηο ηζηνξηθέο καξηπξίεο θαη ηελ 

βηβιηνγξαθία. 

 ηε ηάηηζηα όιε ε εζηκηθή δσή, νη γηνξηέο, ηα παλεγύξηα, αξξαβώλαο, γάκνο, δελ 

λννύληαλ θαη δελ λννύληαη αθόκα ρσξίο ηα «όξγαλα» ή «ηβγηιηά» =(βηνιηά). Όηαλ 

επηζπκνύζαλ θάηη ζεκαληηθό θαη δεηνύζαλ θάηη ζπνπδαίν, ε έθθξαζε «αλ κνπ θάλεηο απηό ζα 

θέξσ όξγαλα», δειώλεη ηε κεγάιε ζεκαζία ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ ζηελ θνηλσληθή δσή ηεο 

ηάηηζηαο. 

Γηα ην δήηεκα ησλ κνπζηθώλ νξγαλνπαηθηώλ θαη ηεο κνπζηθήο ζηε ηάηηζηα βαζηθέο 

πεγέο είλαη νη κειέηεο ηνπ θαζεγεηή ηεο Λανγξαθίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ Γεσξγίνπ 

Μέγα θαη ηεο Γέζπνηλαο Μαδαξάθε. Σηο πξώηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο νξγαλνπαίθηεο θαη ηα 

ιεγόκελα «ςηιά όξγαλα» ζηε ηάηηζηα πνπ απνθαιύπηνπλ ηνλ αζηηθό ραξαθηήξα ηεο πόιεο 

βξίζθνληαη ζηελ έξεπλα ηεο Γέζπνηλαο Μαδαξάθε γηα ην ιατθό θιαξίλν όπσο ηα 

παξνπζηάζακε ζην Β‟ θεθ. 

Σα ςηιά όξγαλα θαη ε ζρέζε αθξναηεξίνπ –νξγαλνπαηθηώλ γίλεηαη θαλεξή όπσο 

αλαθέξακε κέζα ζηελ εζσηεξηθή δηαξύζκηζε ησλ ίδησλ ησλ ηαηηζηηλώλ αξρνληηθώλ. 

Απνδεηθλύεηαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν ε πηνζέηεζε ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ επαγγεικαηηζκνύ θαη 

ηνπ δηαρσξηζκνύ ηνπ επαγγεικαηία κνπζηθνύ από ην αθξναηήξην αιιά θαη ε βαζκηαία 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζπκκεηνρηθνύ εζηκηθνύ θνηλνηηθνύ ραξαθηήξα ηεο κνπζηθήο 

πξνθνξηθόηεηαο κέζα ζηελ πόιε ηεο ηάηηζηαο.  

Δπηπιένλ ζηνηρείν πνπ ελζαξξύλεη ηελ άπνςε απηή είλαη ε ύπαξμε κνπζηθώλ 

νηθνγελεηώλ πνπ ιεηηνπξγνύζαλ ζαλ θιεηζηέο επαγγεικαηηθέο ζπληερλίεο: 

Σνπο κνπζηθνύο νξγαλνπαίθηεο ζηε ηάηηζηα απνηεινύζαλ από ηα παιηά ρξόληα, από 

ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα, νη παξέεο ή θάξεο πνπ αζθνύζαλ ηε ζηδεξνπξγηθή ηέρλε (πέηαια, 

θαξθηά, γεσξγηθά εξγαιεία, ιεπθνζηδεξνπξγία), πνπ θαηνηθνύζαλ ζηε ζπλνηθία «Γύθηηθα» 

ζηε βόξεηα πεξηνρή ηεο Άλσ ηάηηζηαο (Υώξαο) θαη νη νπνίνη από όηη θαίλεηαη ήηαλ γύθηνη 

ζηελ θαηαγσγή εγθαηεζηεκέλνη κόληκα θαη ελζσκαησκέλνη ζηελ θνηλσλία ηεο ηάηηζηαο. 

Απηνί νη εξγαηηθνί θαη επζεβείο θάηνηθνη ηεο ηάηηζηαο ήηαλ δπκσκέλνη κε ηελ εζηκνηππία ηεο 

ακηγώο ειιελνξζόδνμεο ηάηηζηαο, αθνύ ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ ίδησλ θαη ησλ ησλ 
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κνπζηθώλ νξγάλσλ ηνπο, δελ κπνξνύζε λα ζηαζεί γηνξηή θαη παλεγύξη. (Πιεξνθνξίεο από 

ηνλ απόγνλν νξγαλνπαηθηώλ Ησάλλε Γ.Ρόλα) 

Όηαλ ε ηάηηζηα αξηζκνύζε πιεζπζκό πάλσ από 8.000 θαηνίθνπο ν θνηλσληθόο 

ενξηαζηηθόο βίνο ήηαλ έληνλνο, νη θαινπξναίξεηνη νξγαλνπαίθηεο, αθήλνληαο ηε 

ζηδεξνπξγηθή ηέρλε, δεκηνπξγνύζαλ ηελ ραξνύκελε θαη επράξηζηε αηκόζθαηξα θεθηνύ θαη 

γιεληηνύ. Οη γάκνη πνπ δηαξθνύζαλ νιόθιεξε εβδνκάδα θαη νη άιιεο παλεγπξηθέο επθαηξίεο 

έδηλαλ απαζρόιεζε θαη ρξεκαηηθά δώξα ζηνπο νξγαλνπαίθηεο. Ο θαζεγεηήο Γεώξγηνο 

Μέγαο γξάθεη: «Έηζη ζπλέβαηλε θαηά ηελ πεξίνδν 1900-1908, πνπ ελζπκνύκαη, λα εξγάδνληαη 

ζηελ ηάηηζηα ηέζζαξεο θιαξηηδήδεο κε ηελ θνκπαλία ηνπ θαζέλαο (θιαξίλν, βηνιί, θνξλέηα ( = 

κπνπξί), ιαγνύην, ληατξέ): ν Γηώξγνο Σδηνύηδηνο, ν Γηάλλεο Νηνύληαο, ν Κώζηαο Καζηάξαο θαη 

ν Γθνπληήο ή Γηώξγεο Μπάθαο. Κη’ επεηδή ε ηέρλε πάεη από παηέξα ζε παηδί, ν Σδηνύηδηνο 

είρε καδί ηνπ θαη ην ηδηνπηδηόπθν, κα απηό δελ έκνηαζε ηνπ παηέξα ηνπ, πνπ ήηαλ ηόηε ην 

θαιύηεξν θιαξίλν. Είρε θαη ν Νηνύληαο θνληά ηνπ ηνλ γηό ηνπ, ηνλ Παλαγηώηε’ ήηαλ ηόηε 

κηθξόο, 10-11 εηώλ’ ηνλ έβαλαλ ζηελ θαξέθια νξζόλ θαη έπαηδε θιαξηλέηην mi bemol. ήκεξα 

ν Παλαγηώηεο ζηα 60 ηνπ ρξόληα, είλαη ν θαιύηεξνο θιαξηηδήο ηεο πεξηθέξεηαο’ κέλεη ζηελ 

Εξάηπξα θαη αζρνιείηαη κε ηελ θαιιηέξγεηαλ ηνπ θαπλνύ θαη κε ηα πδξαπιηθά. 

Σν 1952, πνπ επήγα κε ηνλ κνπζηθόλ ηνπ Λανγξαθηθνύ Αξρείνπ, ηνλ θ. πύξνλ 

Πεξηζηέξηλ, ζηε ηάηηζηα, δηα λα καδέςνπκε ηξαγνύδηα, αλεδήηεζα επηκόλσο ηνλ Παλαγηώηελ 

Νηνύληα θ’ έζηεηια θαη ηνλ έθεξα από ηελ Εξάηπξα. Ση γιπθό ιάιεκα ! Άθνπζα πνιιά θιαξίλα 

από όιελ ηελ Ειιάδα. αλ ηνπ Νηνύληα ην θιαξίλν δελ άθνπζα. Μηα ιύπεζε είρε κνλάρα, 

πνπ νη αληάξηεο ηνπ πήξαλ ην θαιό ηνπ θιαξίλν, πνπ είρε θέξεη από ηελ Ακεξηθή, θη απηό πνπ 

είρε ηώξα ήηαλ ζπαζκέλν θαη ην θνιινύζε κε ραξηηά γηα λα παίμεη. Καη κ’ όια ηαύηα έπαηδε θαη 

κηα γιύθα έζηαδε από ην θιαξίλν ηνπ. Η ραξά κνπ πνπ ηνλ πέηπρα θαη ηώξα ηνλ έρνπκε γηα 

πάληα απνηππσκέλν ζηηο ηαηλίεο ηνπ καγλεηνθώλνπ ηνπ Λανγξαθηθνύ Αξρείνπ, είλαη κεγάιε. 

ηαλ θαηαγξαθνύλ ζε λόηεο επξσπατθήο κνπζηθήο, ζα είλαη ηα ηξαγνύδηα θαη ε κνπζηθή ηεο 

ηάηηζηαο ππνθείκελνλ κειέηεο επηζηεκνληθήο. 

Εθεί είρα ηελ επθαηξία λα θάκσ ζπληξνθηά θαη κε ηνλ γέξν Γθαληίλε, πνπ έπαηδε βηνιί, 

θαη λα κάζσ ηελ ηζηνξίαλ ησλ πξνγόλσλ ηνπ. Θδνύ απηή: 

Πξηλ από ην 1900 εξγάδνληαλ ζηε ηάηηζηα ν Κώζηαο Γθαληίλεο θαη ν Ζήζεο 

Σδηνύηδηνο, πνπ ήηαλ θαηά δέθα ρξόληα κεγαιύηεξνο από ηνλ Γθαληίλε. Παιαηόηεξνη θαη από 

απηνύο ήηαλ ν Γεώξγεο Γθώγθνο (απέζαλε 90 εηώλ), ν παηέξαο ηνπ Δεκήηξεο Ρώλαο θαη ν 

πάππνο ηνπ Θσάλλεο Γθώγθνο. 
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Απηνί έπαηδαλ η δ ν π ξ ά, δειαδή θιαξίλν κε εμ θιεηδηά από κνιύβη, πνπ ηειεπηαία ηα 

έθηηαλελ ν ρξπζηθόο Παλαγηώηεο ηάζνο. Η θνκπαλία ηνπο ήηαλ η δ ν π ξ ά ο, δπό η β γ η ι η ά 

θαη κηα ζ η ά κ λ α, δει. κηθξό ηνύκπαλν κε βάζε πήιηλε ζε ζρήκα ζηάκλαο. 

Έηζη έρνκελ ηξεηο γελεέο Γθώγθνπο θαη κε ηνπο λεσηέξνπο Παλαγηώηελ θαη Θσάλλελ 

Νηνύληαλ έρνκελ αλαδξνκηθώο θαηά ζεηξάλ πέληε γελεέο θιαξηηδήδσλ : 

Παλαγηώηεο Νηνύληαο (60 εησλ) – Θσάλλεο Νηνύληαο – Γεώξγεο Γθώγθνο – Δεκήηξεο 

Ρώλαο – Θσάλλεο Γθώγθνο 

Αλ ππνινγίζσκελ εηο ηνλ θαζέλα 30 εηώλ δξάζηλ, ηδνύ όηη έρνκελ 150 ρξόληα θιαξίλν 

ζηε ηάηηζηα.» (Μέγα 1963, 21-22). 

Ο κνπζηθόο επαγγεικαηηζκόο ινηπόλ ζηελ ηάηηζηα έρεη βαζηά παξάδνζε κέζα ζην 

ρξόλν θαη έρεη δηακνξθώζεη θαηά πνιύ ηελ κνπζηθή ηεο δσή αιιά θαη ηελ επηινγή θαη ηειηθή 

δηακόξθσζε ησλ δξσκέλσλ ηεο πόιεο.  

εκαληηθέο πιεξνθνξίεο όκσο καο δίλνπλ θαη νη ίδηνη νη νξγαλνπαίθηεο γηα ηνλ 

κνπζηθό ηνπο επαγγεικαηηζκό κέζα από ηηο ζπλεληεύμεηο ηεο επηηόπηαο έξεπλαο. 

Γ2. Ο Μνπζηθόο επαγγεικαηηζκόο θαη νη θνκπαλίεο ηεο ηάηηζηαο κέζα από ηηο 

ζπλεληεύμεηο 

 ύκθσλα κε ηε ζπλέληεπμε κε ηνλ Υάξε αιαγθηώηε ε ηάηηζηα είρε αξθεηέο 

παξαδνζηαθέο-ιατθέο κπάληεο-νξρήζηξεο, πνπ έπαηδαλ ην ξεπεξηόξην ηνπο ζηε γύξσ 

πεξηνρή (π.ρ. Μηθξόθαζηξν, Γαιαηηλή): « Τπήξρε κηα νξρήζηξα κε ην όλνκα «ΚΤΛΑ», 

επηθεθαιήο ήηαλ ν Νηάθνο (Θσάλλεο ηεο «ΚΤΛΑ») θαη απνδόζεθε απηό ην όλνκα γηαηί ήηαλ 

πνιύ αληνρήο νξρήζηξα. Λέλε όηη παίδαλε ηέζζεξηο κέξεο ζε γάκν θαη πίλαλε όιε κέξα γηα λα 

θηηάμνπλ θέθη ζηνπο αλζξώπνπο πνπ γιεληνύζαλ. Hηαλ κηα άιιε νξρήζηξα κε ηνλ Θσκά 

Γθαγθαζνύιε (ηξνκπέηα-θνξλέηα) θαη ηνπο Σζηνηηθένπο. Σα όξγαλά ηνπο ήηαλ ληανύιη-

ηύκπαλν, δύν ηξνκπέηεο ή κία ηξνκπέηα ή δύν ηξνκπόληα θαη    θιαξίλν. Μέλαλε ζε κηα 

ζπλνηθία ε νπνία νλνκαδόηαλ «Γύθηηθα». ινη απηνί νη άλζξσπνη ήηαλ από παξαδνζηαθέο 

νηθνγέλεηεο. Εθηόο από ηελ ελαζρόιεζή ηνπο κε ηε κνπζηθή, ε βαζηθή ηνπο δνπιεηά ήηαλ ε 

ζηδεξνπξγηθή, θηηάρλαλ ηζεθνύξηα, θηπάξηα, ηέηνηα πξάγκαηα. Ήηαλ ζηδεξάδεο θαη ήηαλ πάξα 

πνιύ θαινί από όηη ζπκάκαη θαη από όηη αθνύσ από ηνπο παιηνύο. Η ηάηηζηα ήηαλ 

θεθαινρώξη θαη νη νξρήζηξεο ηεο έπαηδαλ ην ξεπεξηόξην ηνπο ζηα γύξσ ρσξηά π.ρ Γαιαηηλή 

θαη Μηθξόθαζηξν, ηα νπνία δελ είραλ δηθέο ηνπο νξρήζηξεο Τπήξραλ 20-30 θνκκάηηα, ηα δηθά 

καο εδώ ηα ηνπηθά, ηα απζεληηθά». 
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Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο από ηελ επηηόπηα έξεπλα κπνξνύκε λα δνύκε όρη κόλν ηελ 

ζύζηαζε ησλ θνκπαληώλ θαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο αιιά θαη ηνλ θνηλσληνινγηθό 

παξάγνληα εηζαγσγήο εηεξνγελνύο ξεπεξηνξίνπ ζηελ κνπζηθή δσή ηεο ηάηηζηαο. Έρνπκε 

δειαδή πιεξνθνξίεο πην ζπγθεθξηκέλεο γηα ηα  έζηκα ζηα νπνία έπαηξλαλ κέξνο ηα όξγαλα 

θαη ηα νπνία γηα απηό ηνλ ιόγν ήηαλ πεξηζζόηεξν αλνηρηά ζηελ εηζαγσγή εηεξνγελνύο ή 

αζηηθνύ ή εηζαγόκελνπ ξεπεξηνξίνπ. Σα έζηκα απηά δηαπηζηώλνπκε όηη είραλ θπξίσο γιεληηθό 

ραξαθηήξα θαη γηα ηνλ ιόγν απηό πεξηζζόηεξν ραιαξή δνκή πνπ επέηξεπε ηελ εηζαγσγή 

μέλνπ ξεπεξηνξίνπ ή ηελ όπνηα αιιαγή. 

«ηα έζηκα πνπ έπαηξλαλ κέξνο νη νξρήζηξεο ήηαλ ν δεθαπεληαύγνπζηνο, νη 

θιαδαξηέο, ηα θαξλαβάιηα θαη ηα κπνπκπνπζηάξηα ». 
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Δ’ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΤΝΘΔΖ ΣΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Δ1. Ο ξόινο ηνπ εζίκνπ ζηα ηξαγνύδηα 

Οη ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο δνκέο ησλ εζηκηθώλ θύθισλ κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ιεηηνπξγηθόηεηέο ηνπο απνηέιεζαλ έλα θιεηζηό θύθιν όπνπ ε αιιαγή ηεο κνπζηθήο 

πξνθνξηθόηεηαο έβξηζθε ζπγθεθξηκέλα εκπόδηα εθαξκνγήο. Βιέπνπκε όηη νη πην «παιηέο» 

κεισδίεο κάιινλ απηέο πνπ αθνξνύλ ην πξσηνγελέο ζηνηρείν ηεο κνπζηθήο πξνθνξηθόηεηαο 

βξίζθνληαη ζε εζηκηθνύο θύθινπο. 

Σέηνηα πεξίπησζε είλαη ε κεισδία ηνπ Σξαλνύ ρνξνύ όπσο εμεγήζακε θαη ε κεισδία 

ηνπ ηξαγνπδηνύ ηνπ Μάε «ηώξα Μαγηά ηώξα δξνζηά». 

Δ2. Ζ «εμαθάληζε» θάπνησλ πξσηνγελώλ εζίκσλ 

ηε ηάηηζηα όπσο ήδε αλαθέξακε παξαηεξνύκε όηη δελ ππάξρνπλ θάπνηα έζηκα πνπ 

ζπλαληνύκε ζηε γύξσ πεξηνρή π.ρ. Κιήδσλαο, λεθξηθά κνηξνιόγηα,  Παζραιηάηηθνη γπλαηθείνη 

ρνξνί. Σν ζηνηρείν απηό θαη κόλν απνηειεί κία καξηπξία πνπ ζπλδπάδεηαη κε ηελ εηεξνγελή 

θαηαγσγή ησλ νκάδσλ πνπ ζπλέζεζαλ ηνλ πιεζπζκό ή πνπ εκπινύηεζαλ ηνλ αξρηθό 

πιεζπζκό ηεο πόιεο αιιά θαη κε ηνλ αζηηθό ηεο ραξαθηήξα. Ζ έιιεηςε νκαδηθήο ζπλνρήο 

επέηξεςε ηελ επηβίσζε ή θαη αθνκνίσζε θάπνησλ πξνθνξηθώλ παξαδόζεσλ άιια όρη όισλ 

όζσλ ζα κπνξνύζαλ λα ππάξρνπλ κε βάζε ηηο γλώζεηο καο γηα ηελ πεξηνρή (βι.επηηόπηεο 

έξεπλεο Καηζαλεβάθε Αζελά ζηα ρσξηά ηνπ Αζθίνπ  θαη ζην Μηθξόθαζηξν). 

 

Δ3. Γηαηί «ήξζαλ» ηα όξγαλα ζηε ηάηηζηα; 

 Ζ επηθνηλσλία ηεο ηάηηζηαο κε ηηο βαιθαληθέο αξρηθά ρώξεο θαη ηε Μεζεπξώπε θαηά 

ηα κέζα ηνπ 18νπ αηώλα είρε σο θπζηθό επαθόινπζν ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηελ 

άλζεζε ηεο παηδείαο. Ο αζηηθόο βίνο έηεηλε  λα είλαη δηαξθώο αλεξρόκελνο. Σα έζηκα ηεο 

ηάηηζηαο δηαθξίλνληαλ θαη δηαθξίλνληαη  γηα ην γιεληηθό ηνπο ραξαθηήξα. Υνξόο, θέθη, 

κνπζηθή, ηξαγνύδηα πάληα θπξηαξρνύζαλ ζηηο θνηλσληθέο εθδειώζεηο ηνπ ελ ιόγσ αζηηθνύ 

θέληξνπ. Σα δεκνηηθά ηξαγνύδηα θσλεηηθά αξρηθά ζύληνκα ζπλδέζεθαλ κε ηε ζπλνδεία 

κνπζηθώλ νξγάλσλ γηα λα πξνζδίδνπλ παλεγπξηθόηεξν γιεληηθό ραξαθηήξα. Έηζη βαζκηαία 

εηζήρζεζαλ ηα κνπζηθά όξγαλα πνπ ζπλόδεπαλ θάζε ενξηή θαη θάζε εθδήισζε ηεο 

θνηλσληθήο δσήο. 
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 Ο ιόγνο όηη ήηαλ θέληξν πνιηηηθό,  αζηηθό–εκπνξηθό, εθθιεζηαζηηθό, είλαη επίζεο 

ζεκαληηθόο γηα ηελ δηακόξθσζε ηεο κνπζηθήο έθθξαζεο ζηελ πόιε ηεο ηάηηζηαο. 

 Δπίζεο όια απηά ζπλέζεζαλ ην αζηηθό ραξαθηήξα θαη ηελ δεκηνπξγία επαγγεικαηηθήο 

ηάμεο κνπζηθώλ αιιά ηαπηόρξνλα απνηεινύζαλ κέξνο θαη απνηέιεζκα θαη ηεο πνηθίιεο 

πιεζπζκηαθήο ζύλζεζεο ηεο ηάηηζηαο πνπ ελζάξξπλε απηό ην άλνηγκα ηεο θνηλόηεηαο ώζηε 

λα δηακνξθσζεί ζηαδηαθά ζε αζηηθή θνηλσλία. 

ηελ ηάηηζηα επνκέλσο δηακνξθώζεθε γξήγνξα κία επαγγεικαηηθή κνπζηθή ηάμε (βι.θαη 

ζπλεληεύμεηο αλαθνξέο). 

«Οη γάκνη πνπ δηαξθνύζαλ νιόθιεξε εβδνκάδα, αη δηαζθεδάζεη ησλ κεγάισλ ενξηώλ έδηδαλ 

θαη εηο ηνπο νξγαλνπαίθηαο αξθεηήλ απαζρόιεζηλ.» (Μέγαο 1963, 19-20). 

Δ4. Σν ερόρξσκα ηεο ηάηηζηαο 

Σν ερόρξσκα ηεο ηάηηζηαο είλαη κηθηό κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξακε. Αιιν είλαη ην 

ερόρξσκα ηεο θσλεηηθήο κνπζηθήο θαη κάιηζηα θαη απηό δηαθέξεη αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

ηξαγνπδηώλ. Καη άιιν ηεο νξγαληθήο κνπζηθήο πνπ γεληθόηεξα έρεη πεξηζζόηεξν αζηηθό 

βαιθαληθό ραξαθηήξα κε έκθαζε ζην θιαξίλν θαη ζηηο κπάληεο ησλ ράιθηλσλ αιιά κέζα από 

ρνξεπηηθέο κεισδίεο αζηηθώλ θέληξσλ. 
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ΒAUD-BOVY Samuel, Δνθίκην γηα ην ειιεληθό δεκνηηθό ηξαγνύδη, ζεκείσκα ηνπ Φνίβνπ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ 

1.Σξαγνύδη ζην άλακκα ησλ θιαδαξηώλ-Παηδηά κ’ ήξζαλ ηα θόιηαληα 

Πηδηάκ ήξζαλ ηα θόιηαληα θη όινη λα ηνηκαζζήηη 

Πάξηη θη ηηο ηδηνπκάθηο ζαο θαη ζηνλ Ατ-Ληα λα βγήηη, 

Κη απ‟ ηνλ Ατ-Ληα ζηνλ Πξότδξνκν ζηα ηξία ηα πεγάδηα 

Ν‟ εθεί ζα γέλ‟ ην ζύλαγκα θη όιν ην ζύλαγσγη, 

ζ‟ αλάςνπκε ηηο θιαδαξηέο ζα πνύκε θαη ηνπ ρξόλνπ. 

 

2.Κάιαληα ζε λνηθνθύξε άξρνληα 

Ήξζακε λα ηηκήζσκελ εηνύηνλ ηνλ αθέληε 

πνπ είλαη αθέληεο μαθνπζηόο, αθέληεο μαθνπζκέλνο. 

ηελ πόιε θαη ζηε Βελεηηά είλαη παξαδεηγκέλνο 

είλαη θαη κεζ‟ ζηε ηάηηζηα πύξγνο ζεκειησκέλνο. 

Να δήεηο θαη λα „ζαη αθέληε καο, πάληα ηξαγνύδηα λα „ρεηο 

πάληα ηξαγνύδηα θαη ραξέο θη ν Θνο κέξεο θαη ρξόλνπο. 

Ήξζαλ ηα παξαδέιθηα καο λα καο θαινθαξδίζνπλ 

λα πνπλ ηξαγνύδηα ηεο θαξδηάο, ηξαγνύδηα ηεο αγάπεο. 

Φίινη κ‟ θαισζνξίζαηε ρίιηνη θαη δπό ρηιηάδεο 

ζαλ ηα ινπινύδηα ηνπ Μαγηνύ θαη ζαλ ηηο πξαζηλάδεο. 

Αλζξώπνπο γηα ηνπο θίινπο ηνπ ρίιηα θινπξηά μνπδηάδεη 

βάδεη θαη ην θεθάιη ηνπ θαη δελ ην ινγαξηάδεη. 

 

3.Σε ζπίηι που ηζιγκουνεύονηαν (περιπαικηικό ηραγούδι) 

Αθέληε κνπ ζηελ θάπα ζνπ ελληά ρηιηάδεο ςείξεο. 

Άιιηο γηλλνύλ θη άιιηο θισζνύλ θη άιιηο απγνπκαδώλνπλ 

Κη άιιηο ηνπ Θν παξαθαινύλ λα κελ ηηο δηνπκαηίζνπλ.   
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4.ε ζπίηη πνπ έρνπλ άλζξσπν γξακκαηηζκέλν 

 

Ώξε γξακκαηηθόο εθάζνληαλ ζηνπ βαζηιηά ηελ πόξηα 

Κ‟ έγξαθε θαη θνληίιηαδελ όιν γηα ηελ αγάπε. 

Καη ζπάξαμελ ην ρέξη ηνπ θαη ερύζθηλ ε κειάλε 

Καη ιέξσζαλ ηα ξνύρα ηνπ ηα ρξπζνθεληεκέλα, 

ζ‟ ελληά πνηάκηα ηα πιπλαλ, βάςαλ θαη ηα πνηάκηα. 

 

 

5.Ατ βαζηιηάηηθνο 

 

Ση „ρα „γώ θαη ζ‟ αγαπνύζα θαη δελ θάζνκαλ θαιά. 

Να „ρνπ δάιε ζην θεθάιη δπό καραίξηα ζηελ θαξδηά. 

 

Κίλεζα λα „ξζσ ην βξάδπ κ‟ έπηαζε ε ςηιή βξνρή, 

ην Θεό παξαθαινύζα γηα λα ζε βξσ κνλαρή, 

ην Θεό παξαθαινύζα γηα λα ζε βξσ κνλαρή. 

 

Αο εξρόζνπλα βξε ςεύηε θη αο γηλόζνπλα παππί, 

είρα ξνύρα λα ζ‟ αιιάμσ, πάπισκα λα ζθεπαζηείο, 

θαη θνξκάθη λ‟ αγθαιηάζεηο, σο πνπ λ‟ απνθνηκεζείο. 

 

6.Μ΄ώπιεμελ ε κάλα κνπ  

Μ‟ ώπιημηλ ε κάλα κνπ θόθθηλα ηζηξάπηα 

γηα λα βγαίλσ ην πξσί λα θαηνπξώ ζη‟ αγθάζηα. 

 

Μ‟ ώπιημηλ ε κάλα κνπ θόθθηλε θαλέια  

γηα λα βγαίλσ ην πξσί λα παίξλνπ ηνλ αέξα. 

 

 

 

 



41 
 

 

 

7.Πέξα ζηνπλ πέξα καραιά 

 

Πέξα ζηνπλ πέξα καραιά 

καδώλνπληαλ κπηξνύκ πνπιιά πηδηά. 

Κη‟ έπηδαλ, θη‟ έπηδαλ παιιεθαξάθηα 

ζα ρξπζά, ζα ρξπζά πεξηζηεξάθηα. 

 

Κόξε μαλζή αγλάληεπελ 

θαλέλαο κπίξνπκ δελ ηελ άξηδηλ. 

Μνλ΄θη έ - κνλ‟ θη έλαο ηεο αξέζεη 

πνπ θνξεί, πνπ θνξεί ζηξαβά ην θέζη. 

 

Κη απηόο ιαιάεη ηνπ ηβγηιί 

θη απηή ηεξηέηη κπίξνπκ ζηνπ γπαιί. 

ώλεη θν - ζώλεη θόξε κ‟ θη έια ηώξα 

γξάθηεθεο, γξάθηεθεο ζαλ ηελ αθόιια. 

ώλεη θν - ζώλεη θόξε κ‟ θη έια ηώξα. 

  

8.Σώξα Ματά ηώξα δξόζηα 

Σώξα Ματά ηώξα δξνπζηά ηώξα ηνπ θαινπθαίξη, 

ηώξα θνπληώλνπλ ηα θιαδηά, ηζθηώλνπλ ηα ζνπθάθηα 

ηώξα θηινύληαη νη έκκνξθεο κε ηα παιιεθαξάθηα. 

Φηιηνύληαη θη άγθαιηάδνληαη κε ηα ιεβεληνπαηδηα. 

Σώξα θη ν μέλνπο βνύιεηη λα πάεη ζηα δηθά ηνπ. 

Νύρηα ζηιώλεη ηα‟ άινγν, λύρηα ην θαιηγώλεη. 

Βάδεη ηα πέηαια ρξπζά θαη ηα θαξθηά „ζεκέληα. 

Καη ηα θαιηγνζθύξηα θη απηά καιακαηέληα. 

 

 

Ώξε Μαε Μάε κ‟ ρξπζνπκάε κ΄ 

ηη καο άξγεζηο κσξ‟ θαη δε θάλεθηο. 
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Να καο θέξεηο ηα ινπινύδηα 

Καη ηελ άλνημε κσξέ θαη ηελ άλνημε. 

 

9.Νεξαληδνύια κ’ θνπλησκέλε 

 

Νεξαληδνύια κ‟ θνπλησκέλε 

λεξαληδνύια κ‟ θνπλησκέλε 

πνπ „λη η‟ άλζε ζνπ λεξαληδνύια κ‟ 

πνπ „λη η‟ άλζε ζνπ. 

 

Πνπ „λη η‟ άλζε πνπ „ρεο πξώηα 

πνπ „λη η‟ άλζε πνπ „ρεο πξώηα 

πνπ „λ‟ ηα θάιιε ζνπ λεξαληδνύια κ‟ 

πνπ „λ‟ ηα θάιιε ζνπ. 

 

Φύζεμε βνξηάο αέξαο 

θύζεμε βνξηάο αέξαο 

θαη κ‟ ηα ηίλαμε λεξαληδνύια κ‟ 

θαη κ‟ ηα ηίλαμε. 

 

ε παξαθαιώ βνξηά κνπ 

ζε παξαθαιώ βνξηά κνπ 

θύζα ζηγαλά λεξαληδνύια κ‟ 

θύζα ζηγαλά. 

 

Να θηλήζνπλ ηα θαξάβηα 

λα θηλήζνπλ ηα θαξάβηα 

ηα δαγνξηαλά λεξά 

ηα δαγνξηαλά. 

 

Να θηλήζεη θη ν θαιόο κνπ 

λα θηλήζεη θη ν θαιόο κνπ 

απ‟ ηε μεληηηά λεξαληδνύια κ‟ 

απ‟ ηε μεληηηά. 
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10. Γώδεθα ρξόλνπο έθαλα 

 

Δκ δώδεθα ρξόλνπο έθαλα 

λα ζηήζσ πεξηβόιη 

εκ όιν κειηέο όιν κειηέο θη θπδνπληέο. 

 

Δκ όιν κειηέο θαη θπδνπληέο 

λε- λεξάηδη θαη ιεκόλη 

εκ θαη θνθθηλεο θαη θόθθηλεο ηξηαληαθπιηέο. 

 

Δκ θαη θόθθηλεο ηξηαληαθπιιηέο 

α-αληάκα κε ηηο άζπξεο 

θαη ζαλ ην ‟καζαλ θαη ηα πνπιηά. 

 

Δκ ζαλ ην ‟καζαλ θαη ηα πνπιηά 

ηεο-ηεο άλνημεο η‟ αεδόληα 

εκ ζπκβαίλνπλ βγαί-ζπκβαίλνπλ βγαίλνπλ κνλ‟ αιινύ. 

 

11. Απόςε νλεηξεύηεθα 

 

Απόςε νλεηξεύηεθα 

πσο είκαζηαλ αληάκα 

θαη κε βαξπαλαηζελαγκό. 

 

Καη κε βαξπαλαζηελαγκό 

αξρίλεζα ην θιάκα 

λα ‟ζαη θαιά λ‟ εθεί ςειά. 

 

Γηαηί λα θιαηο ιεβέληε κνπ 

γηαηί λα κε ιππάζαη 

λα „ζαη πάληα ραξνύκελνο. 
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Να ‟ζαη πάληα ραξνύκελνο 

αιιά λα κε ζπκάζαη 

λα ‟ζαη θαιά ιεβέληε κνπ. 

 

‟ επραξηζηώ ςπρνύια κνπ 

γηα ηα θαιά ζνπ ιόγηα 

ζα ηξαγνπδώ ηνλ πόλν κνπ. 

 

Θα ηξαγνπδώ ηνλ πόλν κνπ 

κόλν κε κνηξηνιόγηα 

λα ‟ζαη θαιά εθεί ςειά. 

 

12. Όηαλ ήκνπλ παιηθάξη 

Αληάκνπλ παιηθά βξε παιηθάξη 

δηθνρηώ ρξνλώλ είρα θαη η‟ άινγν βξε η‟ άινγν κνπ Πηληαίηηθν. 

 

Δίρα θαη η‟ άινγό βξε η‟ άινγν κνπ 

πηληαίηηθν ζηα καξκαξα παηνπ κσξέ παηνύζελ Κη έβγαδε λεξό. 

 

ηα κάξκαξα παηνύ κσξέ παηνύζελ θη έβγαδε λεξό 

ήκαλ θη γσ θαβά κσξέ θαβάια ζαλ ηνπλ αη ζηαπξαηηό. 

 

Ήκνπλ θη ‟γσ θαβά κσξέ θαβάια ζαλ ηνπλ αη ζηαπξαηηό 

θαη κε ην λνπ κνπ βά κσξέ βάδσ γηα λα παληξεπηώ. 

 

Καη κε ην λνπ κνπ βά κσξέ βάδσ γηα λα παληξεπηώ 

λα πάξσ έλα θνξί έλα θνξίηζη δηθνρηώ ρξνλώλ. 

 

Να πάξσ έλα θνξί έλα θνξίηζη δεθνρηώ ρξνλώλ 

λα ζηξώλεη λα θνηκά βξε λα θνηκάκαη θαη λα ην θηιώ. 
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13.  Πέληε κήλεο 

 

Πέληη κήληο γθηδηξνύζα 

πέληη κήληο γθηδηξνύζα 

ζην γηαιό γηαιό δπό κνπ κάηηα 

ζην γηαιό γηαιό. 

 

Κη άιινπο πέληε ζπξηαλνύζα 

θη άιινπο πέληε ζπξηαλνύζα 

κεο ζην γηνπι κπαρηζέ δπό κνπ κάηηα 

κεο ζην γηνπι κπαρηζέ. 

 

Βξίζθσ θόξε πνπ θνηκάηαη 

βξίζθσ θόξε πνπ θνηκάηαη 

ζηα ηξηαληάθπιια δπό κνπ κάηηα 

ζηα ηξηαληάθπιια. 

 

Ρίρλσ κήινπ θη ηε θξνύσ 

ξίρλσ κήινπ θη ηε θξνύσ 

δε καισγηαζε δπό κνπ κάηηα 

δε καιώγηαζε. 

 

Ρίρλσ κάιακα θη αζήκη 

ξίρλσ κάιακα θη αζήκη 

ρακνγέιαζε δπό κνπ κάηηα 

ρακνγέιαζε. 

 

Πνπ ήζνπλ μέλε κ‟ ηνπ ρεηκώλα 

ξίρλσ κάιακα θη αζήκη 

όληαο θξύνπλα δπό κνπ κάηηα 

όληαο θξύνπλα. 
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Ήξζηο ηώξα θαινπθαίξη 

ήξζηο ηώξα θαινθαίξη 

πνπ ζηικέλνπκη δπό κνπ κάηηα 

πνπ ζηικέλνπκη. 

 

Δκ ζαλ ήξζηο θαινπζήξζηο 

εκ ζαλ ήξζηο θαινπζήξζηο 

εκ ηη κνπ ‟θηξηο δπό κνπ κάηηα 

εκ ηη κνπ ‟θηξηο. 

 

νπ ‟θηξα γπαιί θξνπζηάιη 

ζνπ ‟θηξα γπαιί θξνπζηάιη 

λα γηαιίδηζεη δπό κνπ κάηηα 

λα γπαιίδηζεη. 

 

ζνπ ‟θηξα θηξηδί ζη ρηέλη 

ζνπ ‟θηξα θηξηδί ζη ρηέλη 

λα ρηηλίδηζεη δπό κνπ κάηηα 

λα ρηηλίδηζεη. 

 

 

14. Σξαλόο ρνξόο 

Γηα η‟ ηζέλα θπξά λύθε 

πέληε θάζηξα κα βξέ καιώλαλε. 

 

Κη άιια πέληε πνιεκνύζαλ 

γηα ηα δπόο ηα κώξε καύξα κάηηα. 

 

Γηα ηα δπόο ηα καύξα κάηηα 

θαη ην κηξηδαλν-βξε-λό ζνπ ρείιη. 

 

Μσξή θνληή θνληή ζπξκαηηξή 

θνληή ζπξκαηηξέληα  
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λα ξζείο αξγά αξγά ζηελ πόξηα κνπ 

λα ξζεηο θαη ζη‟ αξγαζηήξη 

έρσ δπό ιό- δπό ιόγηα λα ζνπ πσ 

δπό ιόγηα λα ζνπ θξέλσ 

θαη πσο λα πσ 

λα πσ ηε κάλα κνπ... 

.... 

15. Λνπινύδη ηεο κνλεβαζηάο 

 

Λνπινύ-κσξέ-ινπινύδη ηεο κνλεβαζηάο 

Λνπινύδη ηεο κνλεβαζηάο θαη θάζηξν ηεο αζήλαο  

 θαη θάζηξν ηεο αζήλαο. 

 

Καη πά κσξέ θαη παιακίδη ηα Ναππιηνύ 

θαη παιακίδη ηα Ναππιηνύ λ‟ αλνίμεηο λα κπσ κέζα 

λ‟ αλνίμεηο λα κπσ κέζα. 

 

Να εηδώ κσξέ λα εηδώ ηηο αλαππιηώηηζεο 

λα εηδώ κσξέ λα εηδώ ηηο αλαππιηώηηζεο 

λα εηδώ  ηηο αλαππιηώηηζεο ηηο αλαππιηνηννύιεο 

ηηο αλαππιηνηννύιεο. 

 

Πσο πιέ κσξέ πσο πιέλνπλ πσο ιεπθαίλνληαη 

πσο πιέ κσξέ πσο πιέλνπλ πσο ιεπθαίλνληαη 

πσο  πιέλνπλ πσο ιεπθαίλνληαη πσο κνπζθνζαπνπληνύληαη 

πσο πιέ κσξέ  πσο πιέλνπλ πσο ιεπθαίλνληαη. 

 

Βάδνπλ κσξέ βάδνπλ ην δάθξπ γηα λεξό 

βάδνπλ κσξέ βάδνπλ ην δάθξπ γηα λεξό 

βάδνπλ ην δάθξπ γηα λεξό ην ζάιη γηα ζαπνύλη 

ην ζάιη γηα ζαπνύλη. 
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Με ην κσξέ κε ην ‟λα ρέξη πιέλνληαη 

κε ην κσξέ κε ην ‟λα ρέξη πιέλνληαη 

κε ην ‟λα ρέξη πιέλνληαη κε η‟ άιιν ζαπνπληνύληαη. 

 

  16. Γπό κάπξα κάηηα πνπ αγαπώ 

 

 Γπό καύξα κάηηα π‟ αγαπώ δελ είλ‟ηα εδώ γηα λα ηα εηδώ 

δπό καύξα κάηηα π‟ αγαπώ δελ είλ‟ηα εδώ γηα λα ηα εηδώ 

θη άιια δπό πνπ κε θνηηάλε καραηξέο πνπ κνπ βάιαλε 

θη άιια δπό πνπ κε θνηηάλε καραηξέο πνπ κνπ βάιαλε.. 

 

Ζ αγάπε κνπ ζηελ μεληηηά βάζηα θαεκέλε κνπ θαξδηά 

ε αγάπε κνπ ζηελ μεληηηά βάζηα θαεκέλε κνπ θαξδηά 

ηη λα εύξσ λα ηεο ζηείισ έλα δαραξέλην κήιν 

ηη λα εύξσ λα ηεο ζηείισ έλα δαραξέλην κήιν 

 

Να ζηείισ κήιν ζε πεηέ θαξδνύια κνπ καξαίλεηαη 

λα ζηείισ κήιν ζε πεηέ θαξδνύια κνπ καξαίλεηαη 

εκ θπδόλη καξαγθηάδεη ε θαξδηά κνπ αλαζηελάδεη 

εκ θπδόλη καξαγθηάδεη ε θαξδηά κνπ αλαζηελά. 

 

Να ζηείισ ην καληήιη κνπ θαεκό πν ‟ρνπλ ηα ρείιε κνπ 

λα ζηείισ ην καληήιη κνπ θαεκό πν ‟ρνπλ ηα ρείιε κνπ 

εκ ην ρξπζνθεληεκέλν κηα ραξά ήηαλ ην θαεκέλν  

εκ ην ρξπζνθεληεκέλν κηα ραξά ήηαλ ην θαεκέλν. 

  

Νπθάδεο ην θεληνύζαλε θνξίηζηα ηξαγνπδνύζαλε 

λπθάδεο ην θεληνύζαλε θνξίηζηα ηξαγνπδνύζαλε 

εκ ηξία θαιά θνξίηζηα όκνξθα ζαλ θππαξίζηα 

εκ ηξία θαιά θνξίηζηα όκνξθα ζαλ θππαξίζηα. 

 

 

Ζ κηά ήηαλ απ‟ ην γαιαηά βαζηάεη ην λνπ ηεο δπλαηά 

Δκ θη άιιε από ηελ πόιε πνπ ηελ αγαπνύζαλ όινη 
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Ζ Σξίηε ε κηθξόηεξε απ‟ όιεο νκνξθόηεξε 

πνηόλ λα ζηείισ λα ηελ πάξσ κε παπά θαη κε θνπκπάξν 

πνηόλ λα ζηείισ λα ηελ πάξσ κε παπά θαη κε θνπκπάξν. 

 

17. Λάκπνπλ ηα ρηόληα ζηα βνπλά 

 

Λάκπνπλ ηα ρηό κώξε ηα ρηόλα ζηα βνπλά 

ιάκπνπλ θαη ζηα ιαγθάδηα λαη έηζη ιάκπεη κώξε ιάκπεη θη ε θιεθηνπξηά. 

 

Οη θνινθνηξόλε νη πν „ρνύλ  η‟ αζή-κώξε η‟ αζήκηα ηα πνιιά 

Σηο αζεκέληεο πάιεο πν- πνηέ δελ θα-κώξε δελ θαηαδέρνληαη. 

 

ηε γε γηα λα παηήζνπλ θαβάια απάλ- κσξέ παλ ζηελ εθθιεζηά 

 θαβάια πξνζθπλνύζαλ θαβάια παί-κώξε-παίξλ‟ αληίδεξν. 

 

απ‟ ηνπ παπά ην ρέξη θη σ μσ ζηελ πό κώξε ηε πόξηα ζηέθνληαη 

όινη κε ηελ αξάδα θαη έλαο ζηνλ ά- κώξε ηνλ άιινλ έιεγε. 

 

Καη έλαο ζηνλ άιινλ ιέεη λαη εςέο είδα κώξε είδα ζηνλ ύπλν κνπ 

είδα θαη ζην όλεηξν κνπ ζνιό πνηά κώξε πνηακ‟ απέξαζα. 

 

Θνιό θαηεβαζκέλν κνπ πέζε ην κώξε ην θεζάθη κνπ 

κε ηε ρξπζή ηε θνύληα „με είδα ην δηα κώξε δηάθνλ „μήγα ην. 

 

18.Κάηη λα ζνπ πσ 

 

Κάηη ζα ζνπ εηπώ 

θόξε κ‟ ζα ληξέπνκαη 

η‟ είλ‟ ηα ρείιε ζνπ 

γαιαδνθίηξηλα. 
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Μελ αξξώζηεζεο 

κελ αζεξκάζεθεο 

νπδ‟ αξξώζηεζα 

νύηε ζεξκάζεθα. 

 

Δκέλα ε κάλα κνπ 

κε αξξαβώληαζε 

κ‟ εδνπζη καθξηά 

ζηνπ πέξα καραιά. 

 

Βξήθα πεζεξά  

ζαλ ηελ ηξηαληαθπιιηά 

βξήθα πεζεξόο  

ζαλ ην βαζηιηθό. 

 

Κη αληξαδέξθηα δπό 

ζαλ ηα ηξηαληάθπιια. 

 

19. Μάλα κνπ ηα ινπινύδηα 

Μάλα κνπ ηα ινπινύδηα κνπ  

ζπρλά ηα πνηίδεηο κάλα κνπ γιπθηά. 

 

Αθήλσ γεηά ζην καραιά  

θαη γεηα ζηηο καπξνκάηεο κάλα κνπ γιπθηά. 

 

Αθήλσ θαη ζηε κάλα κνπ 

ηξία γπαιηά θαξκάθη κάλα κνπ γιπθηά. 

 

Σν „λα λα πίλεη ην πξσί 

 η‟ άιιν ην κεζεκέξη κάλα κνπ γιπθηά. 

 

Σν ηξίην ην θαξκαθεξό 

 όηαλ ζα κε ζπκάηαη κάλα κνπ γιπθηά 

όηαλ ζα κε ζπκάηαη ζαο αθήλσ γεηά. 
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20. Μηά Παξαζθεπή θαη έλα αββάην βξάδπ 

 

Μηά Παξαζθεπή θαη έλα αββάην βξάδπ 

όινη κ‟ε κώξε όινη κ‟ έδησρλαλ. 

 

Όινη κ‟ έδησρλαλ θη όινη κνπ ιέγαλ θεύγα 

σο θη ε κα κώξε σο θη ε κάλα κνπ. 

 

Ωο θη ε κάλα κνπ θη απηή κνπ ιέεη θεύγα 

θεύγσ θιαί κσξέ θεύγσ θιαίνληαο. 

 

Φεύγσ θιαίνληαο θεύγσ παξαπνληώληαο 

παίξλσ έλα κσξέ παίξλσ έλα δξόκη. 

 

Παίξλσ έλα δξόκη δξνκί ην κνλνπάηη 

βξίζθσ έλα κσξέ βξηζθώ έλα δέληξη. 

 

Βξίζθσ έλα δέληξη δεληξί ζαλ θππαξίζη 

θαη ην ξσ κσξέ θαη ην ξώηεζα. 

 

Γε κνπ ιεο δέληξη ην πνπ ζα κείλσ βξάδπ. 

 

 

 

 


