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Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο:  

 

ηακάηε Παζφπνπιν, ν νπνίνο ήηαλ καδί κνπ ζηελ παξαθνινχζεζε θαη  

βηληενζθφπεζε  ηνπ δξψκελνπ θαζψο θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ ζηελ θαηαγξαθή 

ησλ θνκκαηηψλ 

Αζαλάζην Αμελφπνπιν γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ ζηελ κνπζηθνινγηθή αλάιπζε 

ησλ θνκκαηηψλ 

Υξήζην θαη Βαζίιε Καξαθψζηα γηα ηηο πιεξνθνξίεο, αιιά θαη γηα ηελ επθαηξία πνπ 

κνπ έδσζαλ λα γλσξίζσ θαιχηεξα ην δξψκελν θαη έξζσ θνληά ζηελ νκάδα ησλ 

νξγαλνπαηρηψλ 

Άλλα Μαξίλα Γνπθάθε, Γεκήηξε Αβξακίδε, Υξήζην Κεζηθηάδε, Αγάπε 

Γηαγγειάθε, Αιέμαλδξν Παπαγεσξγφπνπιν γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο  ζε φιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο έξεπλαο 

θαη φινπο φζνπο βνήζεζαλ παξέρνληάο κνπ θαη ηελ παξακηθξή πιεξνθνξία .   

Σέινο επραξηζηψ ηνλ θαζεγεηή κνπ Γεψξγηνπ Κίηζην γηα ηελ επθαηξία λα αζρνιεζψ 

κε έλα ζέκα πξσηφηππν πνπ ηφζν ήζεια αιιά θαη γηα ηελ ηφζν ζεκαληηθή βνήζεηά 

ηνπ ζηελ εμέιημε ηεο εξγαζίαο.  

  



3 
 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

Διζαγωγή 

1.Σν αληηθείκελν ηεο έξεπλαο…………………………………………5 

2. Γνκή ηεο εξγαζίαο………………………………………………….6 

3. Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο πάιεο κε ιάδη……………………………..7 

4. Οη ξίδεο ηνπ αζιήκαηνο ζηελ αξραία Διιάδα……………………...7 

5. Ο κχζνο ηνπ kirkpinar………………………………………………9 

6. Ζ πάιε κε ιάδη ζηελ λεφηεξε Διιάδα……………………………..10 

7. Οη ηφπνη ηέιεζεο……………………………………………………11 

8. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο………………………………………….11 

Μέρος Πρώηο: Η Σελεηοσργία-Θρηζκεία-Κοινωνία 

Κεθάλαιο 1
ο 

1. Ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηεο Νηγξίηαο…………………………………...15 

2. Ζ ηέιεζε ηνπ παλεγπξηνχ θαηά ην παξειζφλ……………………..17 

3. Ζ ηέιεζε ηνπ παλεγπξηνχ ζηελ λεφηεξε επνρή…………………...24 

4. Ο ξφινο ηεο ζξεζθείαο ζηελ ηειεηνπξγία……………………..….28 

πκπεξάζκαηα……………………………………………………….35 

 

 

Μέρος Γεύηερο: Ρομά και Μοσζική 

Κεθάλαιο 2
ο 

1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ Ρνκά ζηελ πεξηνρή ησλ εξξψλ………..37 

2. Ζ κνπζηθή σο επάγγεικα………………………………………….39 

 



4 
 

Κεθάλαιο 3
ο 

1. Μεζνδνινγία ηεο θαηαγξαθήο……………………………………44 

2. Καηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ κνπζηθψλ θνκκαηηψλ……………..49 

πκπεξάζκαηα………………………………………………………110 

Βιβλιογραθία……………………………………………………….114 

Παξάξηεκα………………………………………………………….118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

1. ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

     Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηελ έξεπλα, κειέηε θαη 

θαηαγξαθή ηεο κνπζηθήο ζηα πιαίζηα ηεο ηέιεζεο ηνπ αγσλίζκαηνο ηεο 

παξαδνζηαθήο πάιεο κε ιάδη ζην παλεγχξη ηνπ αγίνπ Αζαλαζίνπ Νηγξίηαο εξξψλ. 

ηελ εξγαζία παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία ηεο ηέιεζεο ηνπ παλεγπξηνχ κε 

έκθαζε ζηελ ηειεηνπξγία ηεο πάιεο, θαζψο θαη νη θνηλσληθν-ζξεζθεπηηθέο 

πξνεθηάζεηο ηνπ εζίκνπ, ηα θνηλσληθά θαη ζξεζθεπηηθά ζχκβνια πνπ παξαηεξνχληαη, 

ν ξφινο θαη ε εξκελεία ηνπο.  

 Ζ Νηγξίηα είλαη κηα θσκφπνιε ηνπ Ν. εξξψλ κε πινχζην πνιηηηζκηθφ 

κσζατθφ ιφγσ ηεο κηθηήο εζλνηηθήο  ζχζηαζεο ηνπ πιεζπζκνχ: ληφπηνη 

(ζιαβφθσλνη
1
, ειιελφθσλνη), πξφζθπγεο, αξαθαηζάλνη, Ρνκά

2
 θ.α. Οη Ρνκά 

παξνπζηάδνληαη σο νη θχξηνη εθθξαζηέο ηεο κνπζηθήο παξάδνζεο ηεο πεξηνρήο θαη 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη κε ηα κνπζηθνρνξεπηηθά ηεο δξψκελα. Μέζσ ηεο 

εξγαζίαο γίλεηαη ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ Ρνκά ζηελ πεξηνρή, αιιά θαη ζηε ζρέζε 

ηνπο κε ηελ κνπζηθή (θαιιηηερληθή θαη επαγγεικαηηθή). Ζ κνπζηθή ζπληζηά 

πνιηηηζκηθή πξαθηηθή κέζσ ηεο νπνίαο νη Ρνκά δηαρεηξίδνληαη ηελ πνιηηηζκηθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο ζηηο εθάζηνηε ηζηνξηθέο ζπλζήθεο (Παπαθψζηαο, 2013, 21). 

ην πξαθηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο ζθνπφο είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε πεξαηηέξσ 

κνπζηθνινγηθή αλάιπζε ησλ θνκκαηηψλ-ζθνπψλ πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ ηειεηνπξγία 

ηεο πάιεο απφ ηελ έλαξμή ηεο, δειαδή ηελ κνπζηθή πνπ παίδεηαη φηαλ ε επηηξνπή 

πεγαίλεη ζηελ εθθιεζία γηα ηελ επινγία ηνπ ηεξέα, σο θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ 

παίδνληαη ζηνλ ρνξφ ηνπ ληθεηή κεηά ην ηέινο ηνπ αγσλίζκαηνο. Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη νη ζπγθεθξηκέλνη ζθνπνί δελ εκθαλίδεηαη λα πιαηζηψλνπλ 

θαλέλα άιιν κνπζηθνρνξεπηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπηθφ δξψκελν παξά κφλν απηφ ηεο 

πάιεο. Δπηπιένλ θίλεηξν γηα ηελ κειέηε θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπο είλαη ην γεγνλφο φηη 

                                                           
1
 Οι ςλαβόφωνοι ντόπιοι είναι δίγλωςςθ εκνοτικι ομάδα που εκτόσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, κυρίωσ 

ςτο παρελκόν και ςπανιότερα ςτισ μζρεσ μασ, μιλοφςε ζνα τοπικό ςλάβικο ιδίωμα.   
2
 Ο όροσ Ρομά αναφζρεται ςτουσ μόνιμα εγκατεςτθμζνουσ Γφφτουσ  τθσ περιοχισ,  οι οποίοι 

ςυνδζονται άρρθκτα με το γενικότερο ιςτορικό πλαίςιο τθσ Νιγρίτασ. το ςθμείο αυτό πρζπει να 
τονιςτεί ότι ςτθν Βόρεια Ελλάδα Γφφτοι αποκαλοφνται οι μόνιμα εγκατεςτθμζνοι και Σςιγγάνοι οι 
περιπλανϊμενοι. Σο αντίκετο ιςχφει ςτθν Νότια Ελλάδα (Παπακϊςτασ, 2013, 19).  
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απνηεινχλ κέξνο κηαο πξνθνξηθήο κνπζηθήο ιατθήο παξάδνζεο  κε απνηέιεζκα λα 

κελ ππάξρεη κέρξη θαη ζήκεξα θάπνηα επίζεκε θαηαγξαθή ηνπο.  

 

 

2. ΓΟΜΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 Ζ εξγαζία γηα πξαθηηθνχο θαη κεζνδνινγηθνχο ιφγνπο ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. 

ηελ εηζαγσγή παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο 

έξεπλαο. Πεξηγξάθνληαη βαζηθνί ζεσξεηηθνί άμνλεο, ε αλαδξνκή ζηνλ ρξφλν ηεο 

πάιεο κε ιάδη, ε εκθάληζή ηεο ζηνλ ειιαδηθφ θαη βαιθαληθφ ρψξν γεληθφηεξα θαη νη 

κεζνδνινγηθέο επηινγέο θαη νη ζπλζήθεο ηεο έξεπλαο. 

ην πξψην κέξνο παξνπζηάδεηαη ν ηφπνο ηεο έξεπλαο, γίλεηαη ε πεξηγξαθή θαη 

αλάιπζε ηνπ ηειεηνπξγηθνχ ηεο πάιεο κε ιάδη θαηά ην παξειζφλ θαη αληίζηνηρα θαηά 

ηα λεφηεξα ρξφληα . Πεξηγξάθεηαη ν ζπζρεηηζκφο ηεο ηειεηνπξγίαο κε ηελ ζξεζθεία, 

θαζψο θαη ν ξφινο  θαη ε ιεηηνπξγία ησλ «ζπκβφισλ» ζηα πιαίζηα ηεο ηέιεζεο, 

νινθιεξψλνληαο κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πξψηνπ κέξνπο. 

Σν δεχηεξν κέξνο αζρνιείηαη κε ηελ ζρέζε Ρνκά θαη κνπζηθή. ην δεχηεξν 

θεθάιαην γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ Ρνκά ζηελ πεξηνρή ησλ εξξψλ. 

Πεξηγξάθεηαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ κνπζηθή θαη θπξίσο κε απηή σο επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ε κεζνδνινγηθέο επηινγέο ησλ θαηαγξαθψλ 

ησλ κνπζηθψλ θνκκαηηψλ πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ ηέιεζε ηνπ δξσκέλνπ ηεο πάιεο κε 

ιάδη, νη θαηαγξαθέο θαζψο θαη ε κνπζηθή αλάιπζή ηνπο πνπ απνηειεί θαη βαζηθφ 

ζηφρν ηεο έξεπλαο θαη παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα-απνηειέζκαηα ηνπ 

δεπηέξνπ κέξνπο. 

Σέινο αθνινπζεί ε βηβιηνγξαθία ηεο εξγαζίαο θαζψο επίζεο θαη επίκεηξν πνπ 

πεξηιακβάλεη α) ράξηεο ηεο Νηγξίηαο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, β)  νπηηθφ-

αθνπζηηθφ πιηθφ απφ ηελ ηέιεζε ηνπ δξσκέλνπ θαζψο θαη ην αθνπζηηθφ πιηθφ ησλ 

θαηαγξαθψλ, γ) ζπλεληεχμεηο θαη δ) θσηνγξαθηθφ πιηθφ. 
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3. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΠΑΛΖ ΜΔ ΛΑΓΗ 

 

Ζ πξψηε καξηπξία πάιεο κε ιάδη θέξεηαη λα εκθαλίδεηαη πεξίπνπ ην 2650 

π.Υ.  ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο αξραίαο Αηγχπηνπ, Αζζπξίαο θαη Βαβπισλίαο. ηελ 

Βαβπισλία, έλα κηθξφ ράιθηλν αληηθείκελν (αγαικαηίδην) αλαζθάθεθε θνληά ζηνλ 

λαφ Chafadji. Σν ράιθηλν απηφ αγαικαηίδην απεηθνλίδεη αζιεηέο-παιαηζηέο πνπ 

θέξνπλ δνρεία κε ιάδη ζην θεθάιη ηνπο. Σελ ίδηα πεξίνδν ζηελ αξραία Αίγππην ε 

παιαηφηεξε απφδεημε αλαθέξεηαη ζε απεηθφληζε παιαηζηψλ πάλσ ζε αζβεζηφιηζν, 

ζηνλ ηάθν ησλ Ptahhateb θνληά ζηελ πεξηνρή Saqqara. Μηα αθφκε ηνηρνγξαθία ζε 

ηάθν ζηελ πεξηνρή Beni Hasan ηεο Αηγχπηνπ πεξίπνπ ην 2000 π.Υ. δίλεη ζηνηρεία γηα 

ηεο ξίδεο ηνπ αζιήκαηνο. ηελ πξψηε απεηθφληζε θαίλεηαη ε επάιεηςε κε ιάδη. ηελ 

δεχηεξε ε πάιε αξρίδεη θαη ζηελ ηξίηε πεξηγξάθεηαη ζε ηξία ζηάδηα ε εμέιημε ηνπ 

αγψλα (“Kirkpinar”, ρ.ρ.). 

  Ζ ηζηνξία ησλ αγψλσλ ηεο πάιεο κε ιάδη αλάγεηαη επίζεο θαη ζηελ Πεξζηθή 

επνρή, κηα πεξίνδν πνπ αξρίδεη απφ ην 1065 π.Υ. ζχκθσλα κε ην επηθφ πνίεκα 

Shahnameh (βηβιίν ησλ βαζηιέσλ) ηνπ Φηξληνπζί. Ο ζξπιηθφο παιαηζηήο απηήο ηεο 

επνρήο ήηαλ ν Rostam, πνπ ζπλερψο έζσδε ηε ρψξα ηνπ απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ θαθνχ 

(“Σα Κηζπέηηα”, 2014). 

 

4. ΟΗ ΡΗΕΔ  ΣΟΤ ΑΘΛΖΜΑΣΟ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Ζ πάιε ζηελ αξραία Διιάδα είλαη απφ ηα αξραηφηεξα αηνκηθά αζιήκαηα θαη 

ε πξνέιεπζή ηεο ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ.  

Σνλ 8ν αηψλα ν κεξνο αλαθέξεη ζηελ Ηιηάδα ηνπο αγψλεο πάιεο πξνο ηηκήλ 

ηνπ Πάηξνθινπ θαηά ηελ πνιηνξθία ηεο Σξνίαο, κε ηελ αλακέηξεζε ηνπ βαζηιηά ηεο 

Ηζάθεο Οδπζζέα κε ηνλ Αίαληα γην ηνπ βαζηιηά ηεο αιακίλαο Σειακψλα (“Ζ πάιε 

ζηελ αξραία Διιάδα”, 2015). 

χκθσλα κε ηνλ κχζν ε πάιε ζηελ αξραία Διιάδα ήηαλ εχξεκα ηνπ ζενχ 

Δξκή. Σν 708 π.Υ. ζηνπο 18νπο νιπκπηαθνχο αγψλεο ε πάιε καδί κε ην πέληαζιν 

θάλεη ηελ είζνδφ ηεο ζην επίζεκν πξφγξακκα ησλ αγσληζκάησλ. Πξψηνο ληθεηήο ν 
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Δπξχβαηνο απφ ηελ πάξηε (“Δπξχβαηνο ν Λαθεδαηκφληνο”, ρ.ρ.). Ο Πινχηαξρνο 

ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη: 

 «…Οη Αξγείνη έπαηδαλ απιφ γηα λα ζπλνδεχζνπλ ην αγψληζκα ηεο πάιεο, 

θαηά ηηο γηνξηέο πνπ νλνκάδνληαλ ζηελ πεξηνρή ηνπο ζέλαηα. Λέλε, κάιηζηα, 

πσο ηνλ αγψλα ηνχην είραλ θαζηεξψζεη ζηελ αξρή πξνο ηηκήλ ηνπ Γαλανχ θαη 

αξγφηεξα ηνλ αθηέξσζαλ ζηνλ ζέλην Γία. Ωζηφζν, αθφκα θαη ζήκεξα είλαη 

έζηκν λα παίδεη απιφο ζηα αγσλίζκαηα ηνπ πεληάζινπ, κεισδία πνπ δελ είλαη 

μερσξηζηή νχηε παιαηηθή νχηε αλάινγε κε απηή πνπ ήηαλ θαλφλαο λα παίδεηαη 

ηελ επνρή ησλ αλδξψλ εθείλσλ, φπσο ε ζχλζεζε ηνπ Ηέξαθνο γηα ην αγψληζκα 

ηνχην, ε νπνία θαινχηαλ ελδξνκή. Μνινλφηη αδχλακε φκσο θαη φρη 

μερσξηζηή (ε κεισδία) , παίδεηαη παξά ηαχηα σο ζπλνδεπηηθή ζηνλ απιφ.» 

(Πινχηαξρνο, 1997, 213) 

ηελ αξραία Διιάδα ε πάιε απνηεινχζε ην θπξηφηεξν κέζν αγσγήο ησλ λέσλ. Δίρε 

ραξαθηήξα επίδεημεο, απαιιαγκέλε απφ θάζε αίζζεκα νξγήο θαη κίζνπο θαζψο θαη 

ραξαθηήξα πξνπαξαζθεπαζηηθφ γηα ηνλ πφιεκν, φπσο ζρεδφλ φια ηα αξραία 

αγσλίζκαηα. Δπίζεο ππάξρεη θαη ε άπνςε πσο ε πάιε κε ιάδη πξνέξρεηαη απφ ην 

αξραίν παγθξάηηνλ.  

Σν Παγθξάηηνλ ήηαλ έλα αγψληζκα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, έλαο ζπλδπαζκφο 

πάιεο θαη ππγκαρίαο, πνπ ν Αξηζηνηέιεο (Ρεηνξηθή Α 5-14, 1361β) ην νξίδεη 

σο εμήο: «ὁ δὲ ζιίβεηλ θαὶ θαηέρεηλπαιαηζηηθφο, ὁ δὲ ὦζαη ηῇ πιεγῇ ππθηηθφο, 

ὁ δ' ἀκθνηέξνηο ηνχηνηο παγθξαηηαζηηθφο». Ζ νλνκαζία πξνέξρεηαη απφ ηηο 

ιέμεηο παλ + θξαηείλ, δειαδή ληθεηήο γηλφηαλ απηφο πνπ "θαηέρεη ηελ 

θπξίαξρε δχλακε" ή απηφο πνπ "θπξηαξρεί απφιπηα", ελψ νη αζιεηέο 

νλνκάδνληαλ παγθξαηηαζηέο. Oη απαξρέο ηνπ Παγθξαηίνπ αζιήκαηνο 

ζπλδένληαη κε Διιεληθέο Παξαδφζεηο: ηελ πάιε ηνπ Ζξαθιή κε ην ιένληα ηεο 

Νεκέαο, ηνπ Θεζέα κε ην Μηλψηαπξν, θαη ηνπ Aίαληα κε ηνλ Οδπζζέα. 

Αξγφηεξα, ζηα ηζηνξηθά ρξφληα, αλαθέξεηαη ιαηξεία ηνπ «Ζξαθιή 
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Παγθξάηε». Οξηζκέλνη πξνζδηνξίδνπλ απηή ηελ αξρή ζηε δσδέθαηε ρηιηεηία 

π.ρ. Μέρξη ζήκεξα νη παιαηφηεξεο παξαζηάζεηο-καξηπξίεο έρνπλ βξεζεί ζε 

αξραίν ξεηφ ηνπ 1700π.ρ., ζηελ Αγία Σξηάδα ζηελ Κξήηε Ωο εθεπξέηεο ηνπ 

Παγθξαηίνπ αλαθέξνληαη ν Ζξαθιήο θαη ν Θεζέαο. (“Παγθξάηην”, 2019) 

 

 

 

5. Ο ΜΤΘΟ ΣΟΤ KIRKPINAR 

 

 Πνιχ κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε θαη αλαγλψξηζε ηνπ αζιήκαηνο 

παγθνζκίσο είλαη ε δηνξγάλσζε πάιεο κε ιάδη ηνπ Kirkpinar ζηελ Αλδξηαλνχπνιε 

ηεο Σνπξθίαο κε ξίδεο ζηνλ 14 αηψλα κ.Υ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε πξψηε δηνξγάλσζε 

καξηπξείηαη ην 1362 κ.Υ. Σν 2013 ζηελ Αλδξηαλνχπνιε έιαβε ρψξα ην 652ν 

θεζηηβάι πάιεο κε ιάδη (“Turkish Oil wrestling”, 2014). χκθσλα κε ηνλ ηνπξθηθφ 

κχζν: 

 Σν άζιεκα θαζηεξψλεηαη ζηελ Σνπξθία θαηά ηελ δηάξθεηα εθζηξαηείαο ηνπ 

νζσκαληθνχ ζηξαηνχ, ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ ζνπιηάλνπ Οξράλ Γθαδή, γηα ηελ 

θαηάιεςε ηεο Θξάθεο. Σελ επνρή εθείλε  ν ζνπιηάλνο, ν αδεξθφο ηνπ 

νπιετκάλ παζάο θαη ζαξάληα πνιεκηζηέο θαηέιαβαλ θξνχξηα ζηελ πεξηνρή 

πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ην ηξηεζλέο (ειιεληθά, ηνπξθηθά θαη βνπιγαξηθά 

ζχλνξα). ηνλ ηφπν πνπ ζηξαηνπέδεπζαλ άξρηζαλ λα παιεχνπλ γηα 

δηαζθέδαζε πξνο ηηκήλ ηεο λίθεο ηνπο. Γχν απφ ηνπο πνιεκηζηέο πάιεπαλ γηα 

ψξεο ρσξίο θαλείο λα θεξδίζεη. Ο νπιετκάλ παζάο ππνζρέζεθε ζηνλ ληθεηή 

σο έπαζιν έλα δεξκάηηλν παληειφλη (kispet) αλ νη δπν ηνπο ζπλέρηδαλ ηνλ 

αγψλα ηνπο ζηελ εηήζηα γηνξηή ηεο άλνημεο ζηελ ηνπνζεζία Αρίξθηνη. Δθεί νη 

άληξεο πάιεςαλ απφ ην πξσί κέρξη ηα κεζάλπρηα, εμνπζελψζεθαλ θαη 

πέζαλαλ θαη νη δχν. Σα ζψκαηά ηνπο ζάθηεθαλ θάησ απφ έλα δέληξν ζπθηάο. 
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ηαλ ρξφληα κεηά ζηξαηηψηεο επηζθέθηεθαλ ηνλ ηφπν, είδαλ φηη ζην ζεκείν 

είραλ αλαβιχζεη πνιιέο πεγέο. Έηζη νλφκαζαλ ην κέξνο Kirkpinar (ζαξάληα 

πεγέο). Πξνο ηηκήλ ησλ αλδξψλ απηψλ κε ηνλ θαηξφ άξρηζαλ λα 

δηνξγαλψλνληαη αγψλεο πάιεο θαη ην άζιεκα έγηλε παξάδνζε ζηελ επαξρία 

ηεο Αλδξηαλνχπνιεο, γλσζηή σο Kirkpinar festival (“Σα Κηζπέηηα”, ρ.ρ.)
3
. 

 Ζ Unesco ην 2010 εηζαγάγεη ηελ δηνξγάλσζε ζηνλ "αληηπξνζσπεπηηθφ 

θαηάινγν ηεο άπιεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο αλζξσπφηεηαο" (“Kirkpinar oil 

wrestling festival”, 2009). 

 

 

 

6. Ζ ΠΑΛΖ ΜΔ ΛΑΓΗ ΣΖΝ ΝΔΟΣΔΡΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 

 Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ έθηαζε ζηηο κέξεο καο ε πάιε κε ιάδη ή ε 

"παξαδνζηαθή" πάιε φπσο νη πεξηζζφηεξνη αλαθέξνπλ, λα ηειείηαη κε ζπλέπεηα θάζε 

ρξφλν ζηα πιαίζηα ησλ ζξεζθεπηηθψλ παλεγχξεσλ θαη πιένλ λα απνηειεί παξάδνζε 

αηψλσλ, δελ κπνξεί λα δηεπθξηληζηεί κε ζαθήλεηα. Οη πεξηνρέο ηεο θεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο θαη εηδηθφηεξα νη πεξηνρέο ηνπ λνκνχ εξξψλ πνπ ζα 

εμεηαζηνχλ παξαθάησ έρνπλ πιεγεί θαη πξνζκίμεη αλά ηνπο αηψλεο κε πνηθίιεο 

εζλνηηθέο νκάδεο  θαη πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο. Οζσκαληθή απηνθξαηνξία θαη 

Βνπιγαξία ππήξμαλ επί ρξφληα δηεθδηθεηέο ηεο πεξηνρήο. Οη βαιθαληθνί πφιεκνη, ν 

πξψηνο θαη δεχηεξνο παγθφζκηνο, ε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ε πεξίνδνο ηνπ 

κεζνπνιέκνπ επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηελ εζλνπνιηηηζκηθή ζχζηαζε ηεο πεξηνρήο 

(Pavlowitch, 2005). Γχν είλαη ε θπξηφηεξεο απφςεηο  πεξί ηεο  πξνέιεπζεο ηνπ 

"δξσκέλνπ" (Κάβνπξαο, 1997, 77)
 
ηεο παξαδνζηαθήο πάιεο ζηα λεφηεξα ρξφληα.  

Δίηε επηβίσζε αλά ηνπο αηψλεο θαη απνηειεί ζπλέρεηα ηεο αξραίαο ειιεληθήο  πάιεο,  

είηε "έθηαζε" ζηελ πεξηνρή ηελ πεξίνδν ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Ο Βαζίιεηνο 

Μειίθνο, πξφεδξνο ζπιιφγνπ  παξαδνζηαθήο πάιεο "ν άγηνο Νέζησξαο", ζηελ 

                                                           
3
Πλθροφορίεσ που αντλικθκαν και από τθν ςπλέληεπμε Υξήζηνπ Καξαθψζηα, Φιάκπνπξν, 

17/3/2014. 
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Σεξπλή εξξψλ αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ζε ζπλέληεπμή ηνπ: "Οη Έιιελεο πάιεπαλ 

απφ πάληα. Οη Έιιελεο πάιεπαλ θαη κεο ηηο απιέο ηνπο. Απιά απφ ηνπο Σνχξθνπο 

πήξακε ην θηζπέηη ..." (“Oil wrestling in northern Greece”, 2008). 

 

 

7. ΣΟΠΟΗ ΠΟΤ ΣΔΛΔΗΣΑΗ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΠΑΛΖ 

 

 ηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ αγψλεο πάιεο γίλνληαη ζηελ Διιάδα, ζηελ 

Βνπιγαξία, ζηα θφπηα θαη ζηελ Σνπξθία. ηελ Διιάδα ην δξψκελν ηεο πάιε κε 

ιάδη ηειείηαη ζηα πιαίζηα ησλ παλεγπξηψλ (θπξίσο ζξεζθεπηηθψλ ζην φλνκα ηνπ 

αγίνπ ηεο ελνξίαο) ζε ρσξηά ηεο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο.  ηνλ λνκφ 

εξξψλ (ζα αλαθεξζεί παξαθάησ εθηελέζηεξα ην δξψκελν ζην παλεγχξη ηνπ αγίνπ 

Αζαλαζίνπ Νηγξίηαο) ηέηνηα παλεγχξηα γίλνληαη, ζηελ Αλζή (αγ. Γεσξγίνπ 23 

Απξηιίνπ), ζηελ Νηγξίηα (αγ. Θσκά θαη αγ. Αζαλαζίνπ 2 Μαΐνπ), ζην Φιάκπνπξν  

(Ησάλλνπ ηνπ πξνδξφκνπ 24 Ηνπλίνπ), ζηελ Μαπξνζάιαζζα (αγ. Μαξίλαο 16-17 

Ηνπιίνπ),  αγ . Παληειεήκνλαο Θεξκψλ (27 Ηνπιίνπ), ζηελ Ζξάθιεηα (ηέινο 

Απγνχζηνπ), ζηελ θνηνχζζα (8 επηεκβξίνπ γελέζιηα ηεο Θενηφθνπ). 

 

 

8. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

    

ηαλ έθηαζε ε ζηηγκή γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο πηπρηαθήο κνπ 

εξγαζίαο , ην κνλαδηθφ πνπ ζθεθηφκνπλ ήηαλ λα αζρνιεζψ κε θάηη πεξηζζφηεξν 

νηθείν πξνο ζε κέλα. Έπεηηα απφ κηα ζπδήηεζε κε ηνλ δηδάζθνληα αιιά θαη κηα 

πξνζσπηθή αλαδήηεζε ζηα βηψκαηα κνπ, ε θαηάιεμε ήηαλ λα αζρνιεζψ κε ηελ 

έξεπλα πάλσ ζην έζηκν ηεο παξαδνζηαθήο πάιεο. Έζηκν άθξσο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πεξηνρήο ησλ εξξψλ θαη θπξίσο κε έληνλν ην ζηνηρείν ηεο κνπζηθήο θαηά ηελ 

επηηέιεζή ηνπ (βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηινγή ηνπ). Ζ έξεπλα απνδείρηεθε 

ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνπζα αιιά θαη ηδηαίηεξα επίπνλε , θαζψο ζηελ εμέιημε ηεο 

δηαπίζησζα ζε αληίζεζε κε απηά πνπ πίζηεπα, φηη θαηά ην παξειζφλ δελ ππήξμαλ 

κειέηεο ζην κνπζηθφ θνκκάηη ηνπ δξψκελνπ. 
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Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηερληθέο φπσο 

βηληενζθφπεζε θαη ερνγξάθεζε. Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα 

δηαθξηζνχλ ζε πξσηνγελή, δειαδή απηά πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ εκπεηξηθή θαη 

επηηφπηα έξεπλα, θαη ζε δεπηεξνγελή, δειαδή φζα πξνήιζαλ απφ εξγαζία άιισλ θαη 

επαλαρξεζηκνπνηήζεθαλ. ηελ δεχηεξε θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα δεδνκέλα πνπ 

πξνήιζαλ απφ βηβιία, άξζξα πεξηνδηθψλ θαη εθεκεξίδσλ, βηνγξαθίεο θαη 

δεκνζηεπκέλεο αλακλήζεηο, ράξηεο, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, δηδαθηνξηθέο εξγαζίεο θαη 

αδεκνζίεπην πιηθφ θ.α. Μία ηξίηε θαηεγνξία δεδνκέλσλ πξνήιζαλ απφ πξνθνξηθέο 

ζπλεληεχμεηο, ζπλνκηιίεο θαη αθεγήζεηο ησλ κειψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ησλ 

εξξψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Νηγξίηαο. 

 Ζ βαζηθή κεζνδνινγηθή επηινγή ήηαλ ε επηηφπηα έξεπλα, ε νπνία έρεη 

εδξαησζεί σο θαηεμνρήλ ιανγξαθηθή θαη αλζξσπνινγηθή πξαθηηθή. ην πιαίζην ηεο 

ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο εθηφο απφ ηελ ηειεηνπξγία ηεο πάιεο παξαθνινχζεζα 

δηάθνξα κνπζηθνρνξεπηηθά γεγνλφηα φπσο παλεγχξηα, γιέληηα, θνηλσληθέο 

εθδειψζεηο θαη ζπκκεηείρα ζε απηά θπξίσο σο ρνξεπηήο. Ζ ηαθηηθή απηή 

ζπλεηζέθεξε ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ δηακφξθσζε κίαο ζρέζεο νηθεηφηεηαο θαη 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο (θπξίσο ησλ 

κνπζηθψλ εμαηηίαο ηνπ ζηφρνπ ηεο εξγαζίαο).   

 

 Ζ επηηφπηα έξεπλα μεθίλεζε ηελ άλνημε ηνπ 2013 θαη νινθιεξψζεθε πεξίπνπ  

έλα ρξφλν κεηά. Σελ πεξίνδν απηή, εθηφο απφ ην παλεγχξη ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ 

Νηγξίηαο ην νπνίν απνηέιεζε θαη ηελ βαζηθή πεγή πιεξνθνξηψλ, έγηλαλ 

ζπζηεκαηηθέο επηζθέςεηο ζε δηάθνξα παλεγχξηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο 

Νηγξίηαο, ζηα νπνία έιαβε ρψξα ην έζηκν ηεο «παξαδνζηαθήο» πάιεο. 

 Ζ πξψηε παξαθνινχζεζε ηνπ δξψκελνπ έγηλε αξρηθά ζηελ παιαίζηξα ηεο 

Αλζήο ζηηο 6 Μαΐνπ. Έλα παλεγχξη ζαθψο κηθξφηεξν ζε πξνζέιεπζε θνηλνχ, 

ζε ζρέζε κε απηφ ηεο Νηγξίηαο, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφ φζνλ αλαθνξά ηελ 

επηηέιεζή ηνπ. Οη νξγαλνπαίρηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ είλαη νη ίδηνη θαη ζηα δχν 

δξψκελα, θαη‟ επέθηαζε θαη νη ζθνπνί πνπ αθνχγνληαη.  

 εηξά είρε ην παλεγχξη ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ. ηηο 11 Μαΐνπ ήκνπλ παξψλ 

ζηελ θαζηεξσκέλε «γχξα» ηεο επηηξνπήο ηνπ παλεγπξηνχ ζην παδάξη ηεο 

Νηγξίηαο, ζπλνδεία ησλ νξγάλσλ, κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ελίζρπζε. 
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Μηα βδνκάδα αξγφηεξα ζηηο 19 Μαΐνπ παξαθνινχζεζα ην δξψκελν, ην νπνίν 

είλαη θαη ε  ζεκαληηθφηεξε ζηηγκή ησλ δηήκεξσλ εθδειψζεσλ.   

 ηηο 24 Ηνπλίνπ, επηζθέθηεθα ην ρσξηφ Φιάκπνπξν, φπνπ ζηα πιαίζηα ησλ 

ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ ηνπηθνχ παλεγπξηνχ, έιαβε ρψξα ην δξψκελν. 

 Έλα πεξίπνπ ρξφλν κεηά, ζηηο 19 Απξηιίνπ 2014 παξαβξέζεθα ζηελ «γχξα» 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αγνξά ηεο Νηγξίηαο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε ηνπ παλεγπξηνχ ηεο Αλζήο ζηηο 23 ηνπ κήλα.   

 ηηο 4 Μαΐνπ 2014 παξαθνινχζεζα γηα δεχηεξε θνξά ην δξψκελν ζην 

παλεγχξη ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ. 

Απφ ηελ επηηφπηα απηή έξεπλα ζπλέιεμα νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ δξψκελνπ, φπσο επίζεο θαη γηα ηελ 

θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζθνπψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εξγαζία. 

Ζ εχξεζε βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ  απνηέιεζε ην δπζθνιφηεξν θνκκάηη ηεο 

έξεπλαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κέρξη ηελ ζπγθεθξηκέλε επνρή δελ ππήξμε θάπνηα 

κνπζηθνινγηθή κειέηε, κε απνηέιεζκα ε κεηαγξαθή ηνπ πιηθνχ ζην πεληάγξακκν θαη 

ε κνπζηθνινγηθή ηνπ αλάιπζε λα απνδεηρζεί αξθεηά δχζθνιν εγρείξεκα, θπξίσο  

ιφγσ ηνπ έληνλνπ απηνζρεδηαζηηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ ηξφπν παημίκαηνο. Δθηελέζηεξε 

αλάιπζε γηα ηελ κεζνδνινγία ηεο θαηαγξαθήο θαζψο θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, γίλεηαη ζε επφκελν θεθάιαην (ζει.35). Δπίζεο ζην παξειζφλ δελ 

παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο κειέηεο πνπ λα εζηηάδνπλ ζηελ εξκελεία ηνπ δξψκελνπ 

απφ αλζξσπνινγηθή-θνηλσληθνπνιηηηθή ζθνπηά, παξά κφλν ζηελ ζηείξα πεξηγξαθή 

ηεο επηηέιεζεο. ε απηφλ ηνλ ηνκέα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο απνδείρηεθε ε κειέηε ησλ 

Βαξβνχλε θαη Γεκάθε (2000) «Σν παλεγχξη ηνπ αγίνπ Αζαλαζίνπ ζηε Νηγξίηα. Ζ 

ζξεζθεπηηθή ζπκπεξηθνξά σο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο». Σν 

θείκελν αλαθέξεηαη εθηελψο  ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ παλεγπξηνχ ζην παξειζφλ 

θαη ζηελ ζχγρξνλε επνρή θαη αλαιχεη ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπ 

πξνεθηάζεηο. Υξήζηκε πεγή πιεξνθνξηψλ απνηέιεζε ην βηβιίν ηνπ Παπαθψζηα 

(2013)  «αρά ηζί βαξό λη λάη» γηα ηελ ηζηνξία θαη ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα ησλ Ρνκά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ εξξψλ. Σέινο, θχξηεο πεγέο γηα 

ηελ εξκελεία ηνπ ξφινπ ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ νξγάλσζε ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη 

εηδηθφηεξα ζηελ εξκελεία θαη θαηαλφεζε ηεο ηειεηνπξγίαο θαη ησλ ζπκβφισλ ηεο, 

ππήξμαλ ηα βηβιία  «Ζ Δξκελεία Σωλ Πνιηηηζκώλ» ηνπ Geertz (2003) θαη «Μηθξνί 

Σόπνη, Μεγάια Εεηήκαηα» ηνπ Eriksen (2007) . 
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Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ήξζα ζε επαθή κε κέιε ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο. ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη ζπλνκηιίεο είραλ ηελ κνξθή θηιηθήο ζπδήηεζεο, 

θαη έγηλαλ θπξίσο κε ζπκκεηέρνληεο νξγαλνπαίρηεο είηε δηάθνξα κέιε ηεο 

νξγαλσηηθήο επηηξνπήο. παληφηεξα ε κνξθή ηνπο είρε ην ηππηθφ κηαο ζπλέληεπμεο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην-νδεγφο ήηαλ αλνηρηνχ ηχπνπ είηε γηα δνκεκέλε ή εκη-δνκεκέλε 

ζπλέληεπμε (Ληάβαο, 1999), είηε θαη γηα ειεχζεξε ζπλέληεπμε-ζπδήηεζε. Κάπνηεο 

θνξέο νη πιεξνθνξηνδφηεο δελ επηζπκνχζαλ ηελ ερνγξάθεζε ηεο ζπλέληεπμεο, νπφηε 

ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαηέθπγα ζηελ απφ κλήκεο αλαζχζηαζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

Σξείο απφ απηέο ηηο ζπλνκηιίεο παξνπζίαζαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, πξνζέθεξαλ 

ζηνηρεία πνπ βνήζεζαλ ζηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο θαη αμίδεη λα ζεκεησζνχλ. 

 Ζ πξψηε ζπλάληεζε-ζπλέληεπμε ήηαλ κε ηνλ δνπξλαηδή Υξήζην Καξαθψζηα 

ζηηο 17 Μαξηίνπ ην 2014 ζην ρσξηφ Φιάκπνπξν απφ φπνπ θαη θαηάγεηαη. . Ο 

Υξήζηνο κε ζπκκεηνρή ζην δξψκελν ηα ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα 

ρξφληα, ερεί κλήκεο απφ ηελ ηέιεζή ηνπ πνπ θηάλνπλ κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 

1960. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα νη πιεξνθνξίεο εθηφο απφ κνπζηθέο λα έρνπλ 

θνηλσληθνπνιηηηθέο πξνεθηάζεηο θαη αλαθνξέο γεληθφηεξα πάλσ ζηελ 

νξγάλσζε θαη επηηέιεζε ηνπ εζίκνπ.  

 Ζ δεχηεξε ζπλέληεπμε έγηλε ζηηο 8 Απξηιίνπ ην 2014 κε ηνλ πξψελ παιαηζηή 

θαη λπλ πξνπνλεηή πάιεο Αζαλάζην Κχδξν. πκκεηέρνληαο ζην δξψκελν γηα 

ηνπιάρηζηνλ 15 ρξφληα νη πεξηγξαθέο ηνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν πνπ βηψλεη ηελ 

επηηέιεζε ν ίδηνο ν παιαηζηήο.   

 Σξίηε ήηαλ ε ζπδήηεζε κε ηνλ δνπξλαηδή Βαζίιε Καξαθψζηα (πηφο ηνπ 

Υξήζηνπ Καξαθψζηα) ζηηο. Δίρε θαζαξά ηερληθφ ραξαθηήξα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηφρεπε ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηνλ ηξφπν παημίκαηνο ηνπ 

δνπξλά.   
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ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ: ΣΔΛΔΣΟΤΡΓΗΑ-ΘΡΖΚΔΗΑ-ΚΟΗΝΩΝΗΑ 

 

Κεθάιαην 1
ν 

1. ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΣΖ ΝΗΓΡΗΣΑ 

Ο Υ. Παπαθψζηαο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: 

 "...θαηά ηνλ Mark Auze (1995) ν ηφπνο έρεη ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: α. 

είλαη ν ρψξνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηαο, κε ηελ 

έλλνηα φηη ηα άηνκα κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα νξίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

κέζα απφ απηφλ β. είλαη ρψξνο πνπ παξαπέκπεη ζε ζρέζεηο, κε ηελ έλλνηα φηη 

ηα άηνκα κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ζε απηφλ ηε ζρέζε πνπ ηα ζπλδέεη κε 

άιια κέιε ηεο νκάδαο γ. είλαη ρψξνο ζπλπθαζκέλνο κε ηελ ηζηνξία, κε ηελ 

έλλνηα φηη ηα άηνκα κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ζε απηφλ ηα ίρλε ηεο ηζηνξίαο 

ηεο νκάδαο, κε άιια ιφγηα κηα ηζηνξηθή ζπλέρεηα" (Παπαθψζηαο, 2013, 26). 

  ηα ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο ζηνλ ρψξν ηεο ζεκεξηλήο θσκφπνιεο ηεο 

Νηγξίηαο βξηζθφηαλ δχν μερσξηζηέο ειιελνρξηζηηαληθέο θνηλφηεηεο: ε Νηγξίηα κε ηελ 

ελνξία ηνπ αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ε νχξπα κε ηελ ελνξία ηνπ αγίνπ Αζαλαζίνπ. "Σν 

φλνκα ηεο Νηγξίηαο αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ζε έλα νζσκαληθφ θνξνινγηθφ 

θαηάζηηρν ησλ κέζσλ ηνπ 15νπ αηψλα. Ζ επφκελε αλαθνξά ππάξρεη ζην Υξνληθφ ηνπ 

Παπαζπλαδηλνχ, πνπ έδεζε ηνλ 17ν αηψλα θαη καο πιεξνθνξεί φηη 1616 κ.Υ. έγηλε 

αξρηεξέαο ζηηο έξξεο ν θπξ Σηκφζενο ν θαζεγνχκελνο ηνπ Σηκίνπ Πξνδξφκνπ απφ 

ηελ Νηγξίηα" (Σζαθηξίδεο & ηακπνπιή, 2005, 11).  

 Καηά ηελ χζηεξε Σνπξθνθξαηία ε Νηγξίηα κε ηα ρσξηά ηεο απνηεινχζαλ 

λαρηγηέ
4
 ηνπ θαδά

5
 εξξψλ κε επηθεθαιήο δηνξηζκέλν κνπδίξε

6
, ν νπνίνο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ήηαλ ειιεληθήο θαηαγσγήο. 

                                                           
4
 Μικροφ μεγζκουσ μονάδα επαρχιακισ διοίκθςθσ του οκωμανικοφ κράτουσ. 

5
 Διοικθτικι διαίρεςθ τθσ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ, παρόμοια ςε ζκταςθ με το ςθμερινό νομό. 
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 Ο Γάιινο πξφμελνο ηεο Θεζζαινλίθεο Cousinery θαηά ην ηαμίδη πνπ 

επηρείξεζε ζηελ Μαθεδνλία ην 1808 κ.Υ. αλαθέξζεθε ζην έδαθνο ηεο πεξηνρήο, ζηελ 

Νηγξίηα θαη ζηελ νχξπα, ζην θνηλνηηθφ ηνπο θαζεζηψο θαη ζηελ απφ αηψλσλ 

παξνπζία Διιήλσλ ζηελ πεξηνρή (Καξαζαλάζεο, 1995, 211). 

 Γηα ηελ επνρή πεξίπνπ ζηα 1880 ν Π.Παπαγεσξγίνπ καο πιεξνθνξεί φηη ε 

Νηγξίηα έρεη 2300 ρξηζηηαλνχο θαηνίθνπο θαη ε νπξπα 1150 (Αγγειφπνπινο, 1995, 

164). Σνχξθνη θάηνηθνη δελ ήηαλ εγθαηαζηεκέλνη ζηελ Νηγξίηα θαη ηελ νχξπα παξά 

κφλν ζηα γχξσ ρσξηά.  

 Ζ πεξηνρή ηεο Νηγξίηαο ηαιαηπσξήζεθε έληνλα ιφγν ησλ αλαηαξάμεσλ ζηα 

επφκελα ρξφληα (Α‟ Παγθφζκηνο Πφιεκνο θαη Βαιθαληθνί Πφιεκνη) κε 

απνθνξχθσκα ηελ ππξπφιεζε ηεο πφιεο απφ ηκήκα ηνπ βνπιγαξηθνχ ζηξαηνχ ην 

1913. ην κεζνπφιεκν κε απμεκέλν πιεζπζκφ ράξε ζηνπο Μηθξαζηάηεο πξφζθπγεο 

(7.199 ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 1928) ε πφιε αθκάδεη νηθνλνκηθά 

θαη θνηλσληθά. Ζ ίδξπζε ηεο πξνζσξηλήο Μεηξφπνιεο ηεο Νηγξίηαο (1924-1935) 

ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή γηα ηα θνηλσληθά θαη εθθιεζηαζηηθά πξάγκαηα ηεο πεξηνρήο. 

Μεηά ηνλ β παγθφζκην πφιεκν ε ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο Νηγξίηαο ζπκβαδίδεη κε ηελ 

ηζηνξηθή δηαδξνκή θαη αλαζπγθξφηεζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζηελ νιφηεηα ηνπ. 

 ήκεξα ε Νηγξίηα απνηειεί νηθνλνκηθφ, δηνηθεηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ θέληξν ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο θαη αξηζκεί 5.680 θαηνίθνπο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ληφπηνπο 

(“Πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο Νηγξίηα”, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
6
 Ανϊτεροσ διοικθτικόσ υπάλλθλοσ ςτθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία. 
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2.  ΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΠΑΝΖΓΤΡΗΟΤ ΚΑΣΑ ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΝ 

 

 Σν παλεγχξη ηνπ αγίνπ Αζαλαζίνπ (νχξπα) ζηελ Νηγξίηα ζηηο 2 Μαΐνπ 

(αλαθνκηδή ησλ ιεηςάλσλ ηνπ αγίνπ Αζαλαζίνπ) αλήθεη ζηα κεγάια παλεγχξηα ηεο 

πεξηνρήο Βηζαιηίαο θαη απφ πιεπξάο ζπγθέληξσζεο επηζθεπηψλ είλαη ην 

δεκνθηιέζηεξν. (έπεηηα απφ επηηφπηα έξεπλα ζηα παλεγχξηα ηεο πεξηνρήο). Άιισζηε 

είλαη γλσζηή ζηελ πεξηνρή ε κεγάιε «αληηπαιφηεηα» ησλ δχν ελνξηψλ ηεο Νηγξίηαο ε 

νπνία θαηά ην παξειζφλ εθθξαδφηαλ κε ηελ δηάζηαζε ησλ δχν παλεγπξηψλ αγίνπ 

Αζαλαζίνπ (νχξπα) θαη αγίνπ Θσκά (Νηγξίηα). 

 "Σα παλεγχξηα ζε φιν ηνλ ειιεληθφ ρψξν απνηεινχλ πφινπο ζπζπείξσζεο 

ηεο θνηλφηεηαο θαη αλαδεκηνπξγίαο ηεο ηνπηθήο ηδενινγίαο. ηα ρξφληα ηεο 

νζσκαληθήο θαηάθηεζεο νη εζηκηθέο απηέο κνξθέο απνηεινχζαλ κέζν γηα ηελ 

επαλαβεβαίσζε ηεο θνηλήο ζξεζθείαο θαη ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο" 

(Βαξβνχλεο & Γεκάθε, 2000, 81).  

Ο ξφινο ηεο ζξεζθείαο ινηπφλ ζηελ θνηλσλία ζπλίζηαηαη ζηελ δεκηνπξγία δεζκψλ 

αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ηνπο κέζσ 

ησλ ηειεηνπξγηψλ θαη ησλ ζπιινγηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ (Eriksen, 2007, 335). Σν 

παλεγχξη ηνπ αγίνπ Αζαλαζίνπ θαη εηδηθφηεξα ην "δξψκελν" ηεο πάιεο κε ιάδη είλαη 

κηα ηειεηνπξγία πνπ εδψ θαη εθαηνληάδεο ρξφληα επαλαιακβάλεηαη κε ζπλέπεηα 

ζπγθεθξηκέλεο κέξεο ηνπ έηνπο. 

  Αξρηθά ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εζίκνπ δηαθνξνπνηήζεθαλ. χκθσλα κε  καξηπξίεο βάζε ηεο 

επηηφπηαο έξεπλαο ζα αλαθεξζνχλ πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε δχν θάζεηο 

εμέιημεο ηνπ παλεγπξηνχ, ηελ παιαηφηεξε θαη ηελ ζχγρξνλε. Γχν είλαη νη βαζηθέο 

δηαθνξέο ηνπ ηφηε θαη ηνπ ζήκεξα. Ζ κεηαθνξά ηνπ παλεγπξηνχ απφ ηηο 1 θαη 2 

Μαΐνπ ζην πιεζηέζηεξν αββαηνθχξηαθν, θαη ε αιιαγή ηνπ «ραξαθηήξα» ηνπ. ηελ 

πεξίπησζε απηή, θχξην ιφγν πηα δελ έρεη ην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα θαη ε 

ηειεηνπξγία, αιιά ε θνηλσληθή επαθή θαη ε ςπραγσγία.     

    

 Πξψην κέιεκα γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ παλεγπξηνχ ήηαλ ν νξηζκφο ηεο 

ειιαλφδηθνπ επηηξνπήο ηνπ παλεγπξηνχ απφ ην εθθιεζηαζηηθφ ζπκβνχιην ηεο ελνξίαο 
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ηνπ αγίνπ Αζαλαζίνπ. Ζ επηηξνπή ήηαλ νιηγνκειήο, ζπλήζσο πεληακειήο θαη 

απνηεινχηαλ απφ θαηνίθνπο ηεο ελνξίαο ηεο νχξπαο. Οη θάηνηθνη απηνί, είηε γηα ηελ 

εθπιήξσζε θάπνηνπ ηάκαηνο, είηε γηα πξνζσπηθή ηνπο επραξίζηεζε, έζεηαλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο ζηελ δηάζεζε ηεο εθθιεζίαο αθηινθεξδψο. Δμάιινπ νη πιεξνθνξίεο 

αλαθέξνπλ πσο απνηεινχζε κεγάιε ηηκή γηα θάπνηνλ ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ 

ειιαλφδηθν επηηξνπή. Οη εθθιεζηαζηηθέο αξρέο δηφξηδαλ έλα κήλα πξηλ ηελ ηέιεζε 

ηνπ παλεγπξηνχ ηελ επηηξνπή. Ζ ειιαλφδηθνο θξφληηδε γηα ηα έζνδα θαη έμνδα ηνπ 

παλεγπξηνχ, ηελ επηινγή ησλ κνπζηθψλ πνπ ζα πιαηζίσλαλ ηηο εθδειψζεηο, ηελ 

νξγάλσζε ησλ αγσληζκάησλ, ηα έπαζια ησλ ληθεηψλ αλάινγα πάληα κε ηα έζνδα 

πνπ ζα θαηάθεξλε λα ζπγθεληξψζεη, θαη ηελ επηβνιή ηεο εξεκίαο θαη ηεο ηάμεο θαη 

γεληθφηεξα ελφο ενξηαζηηθνχ θαη επράξηζηνπ θιίκαηνο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ησλ 

εθδειψζεσλ .   

 Σν πξσί ηεο 1
εο

 Μαΐνπ παξακνλήο ηνπ παλεγπξηνχ άξρηδε επίζεκα ην έξγν 

ηεο επηηξνπήο. Σα κέιε ηεο κε ηελ ζπλνδεία ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ(δνπξλάδεο θαη 

ληανχιηα) –πνπ ήηαλ απαξαίηεηε θαζ‟φιε ηελ δηάξθεηα ησλ εθδειψζεσλ θαη ησλ 

αγσληζκάησλ- παίδνληαο θπξίσο ηνλ ζθνπφ «ηλδίιηα», έβγαηλαλ ζηνπο δξφκνπο ηεο 

αγνξάο, φπνπ ππήξραλ ηφηε ιηγνζηά κηθξνθαηαζηήκαηα, κε ζθνπφ ηελ ζπιινγή ησλ 

δψξσλ θαη θάζε είδνπο πξνζθνξψλ κε ειάρηζηεο θπζηθά ηηο ρξεκαηηθέο. Γίλεηαη έηζη 

αληηιεπηφ φηη φια ηα έζνδα ηνπ παλεγπξηνχ πξνέξρνληαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο ελνξίαο. Οη πξνζθνξέο νλνκάδνληαλ «πάξζα» ή «παξζάδεο» θη ήηαλ 

ζπλήζσο δψα, κπαζκάδεο (πθάζκαηα), πεηζέηεο, πνπθάκηζα. Έηζη νη θάηνηθνη 

εθπιεξψλνληαο θάπνην ζρεηηθφ ηάκα είηε γηα ιφγνπο πγείαο είηε απφ ζξεζθεπηηθή 

πίζηε, θάλνληαο πξψηα ηνλ ζηαπξφ ηνπο πάλσ ζην ιάβαξν φπσο ην νλφκαδαλ (μχιηλν 

δνθάξη κε ηελ ειιεληθή ζεκαία πάλσ ηνπ), έθαλαλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. ην ηέινο ηεο 

πξσηλήο απηήο «γχξαο» ε ειιαλφδηθνο είρε ζπγθεληξψζεη ησλ θχξην φγθν ησλ 

εζφδσλ ηνπ παλεγπξηνχ. 

 Σν απφγεπκα ηεο παξακνλήο κεηά ηνλ εζπεξηλφ άξρηδε ην γιέληη ζηελ πεξηνρή 

ηεο παιαίζηξαο κε ηελ παξνπζία ηεο επηηξνπήο, ησλ νξγάλσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

θφζκνπ. ινη καδί γιεληνχζαλ θαη ρφξεπαλ ηνπο παξαδνζηαθνχο ληφπηνπο ρνξνχο ηεο 

πεξηνρήο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ην βξάδπ ηεο παξακνλήο εξρφηαλ θφζκνο απφ 

ηα γχξσ ρσξηά κε ην θάξν ή αθφκα θαη κε ηα πφδηα. Μεηά ην ηέινο ηνπ γιεληηνχ ηεο 

παξακνλήο, γηα λα κελ επηζηξέςνπλ ζηα ρσξηά ηνπο θαη ην άιιν πξσί μαλαγπξίδνπλ 

γηα ηελ ζπλέρεηα ηνπ παλεγπξηνχ, ζπγθεληξψλνληαλ ζηνλ λάξζεθα ηεο εθθιεζίαο θαη 

πεξλνχζαλ εθεί ηελ λχρηα ηνπο. Κάπνηνη απφ απηνχο έκελαλ μάγξππλνη ςάιινληαο. Ζ 
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ζεκαζία ηεο δφμαο θαη ιαηξείαο πξνο ηνλ άγην ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνπο 

πηζηνχο, νη νπνίνη έξρνληαλ θπξίσο ζην παλεγχξη γηα λα ηηκήζνπλ ηνλ άγην θαη φρη 

ηφζν γηα ηηο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο (Βαξβνχλεο & Γεκάθε, 2000, 85). 

 

 

Δηθ.1 Ζ παιαίζηξα πξηλ ην γιέληη ηεο παξακνλήο. 

 

     Σν ίδην βξάδπ έθηαλαλ ζηελ νχξπα θαη νη αζιεηέο θπξίσο ηεο πάιεο εθφζνλ ην 

αγψληζκα ήηαλ "δηεζλέο", φπσο αξέζθνληαλ λα ιέλε νη δηνξγαλσηέο, θαζψο 

θηινμελνχζε αζιεηέο απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ εξξψλ, ηεο Γξάκαο αιιά θαη 

πξνζθεθιεκέλνπο αζιεηέο απφ ηελ Σνπξθία. Πξάγκα πνπ έδηλε μερσξηζηή αίγιε ζην 

αγψληζκα ηεο πάιεο αιιά θαη ζην παλεγχξη γεληθφηεξα. Οη αζιεηέο θνηκνχληαλ 

επίζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν ηνπ λανχ. Απνηεινχζαλ ηνπο εηδηθνχο θαη μερσξηζηνχο 

θαιεζκέλνπο θαη έραηξαλ ηεο θξνληίδαο θαη πξνζηαζίαο ηεο εθθιεζίαο. Αλαθέξεηαη 

επίζεο πσο νη ηνχξθνη παιαηζηέο δελ είραλ θάπνην πξφβιεκα κε απηφ ην γεγνλφο 

θαζψο ε ζπκκεηνρή ηνπο δελ ζρεηίδνληαλ κε ηελ ζξεζθεπηηθή πίζηε αιιά θπξίσο κε 

ηελ επίδεημε δχλακεο θαη ηθαλφηεηαο. 

     Ζ 2α Μαΐνπ ήηαλ ε θχξηα εκέξα ηνπ παλεγπξηνχ θαη ε γηνξηή ηεο αλαθνκηδήο ησλ 

ιεηςάλσλ ηνπ αγίνπ Αζαλαζίνπ. Ήηαλ επίζεο θαη ε πην ζεκαληηθή κέξα απφ άπνςε 

εθδειψζεσλ θαη πξνζέιεπζεο ηνπ θφζκνπ. Σν πξσί θη αθνχ πξνζθπλνχζαλ ηελ 

εηθφλα ηνπ αγίνπ, πξηλ ηειεηψζεη ε ζεία ιεηηνπξγία, ηα κέιε ηεο επηηξνπήο κε ηελ 

ζπλνδεία θαη πάιη ησλ νξγάλσλ πήγαηλαλ ζηα ζπίηηα εθείλσλ πνπ κηα βδνκάδα πξηλ 
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ην παλεγχξη είραλ ηάμεη λα πξνζθέξνπλ θάπνην δψν. Απηνί ήηαλ πινχζηνη 

θηελνηξφθνη ηνπ ηφπνπ θαη έδηλαλ ζπλήζσο θάπνην πξφβαην. Ο πην εχπνξνο έδηλε ηνλ 

ηαχξν ή ηελ κνζρίδα, πνπ ήηαλ ην έπαζιν ηνπ ληθεηή ζηελ πξψηε θαηεγνξία ησλ 

παιαηζηψλ. Μεηά ην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο άξρηδαλ πιένλ ηα αγσλίζκαηα πνπ 

κνλνπσινχζαλ ην ελδηαθέξνλ φισλ. Σα πξσηλά αγσλίζκαηα ήηαλ ν αγψλαο δξφκνπ 

ησλ πεδψλ, ε ηππνδξνκία, ε ιηζνβνιία θαη ην άικα εηο κήθνο. 'Έηζη ινηπφλ κεηά ηνλ 

εθθιεζηαζκφ θαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ δψσλ, ε επηηξνπή, νη νξγαλνπαίρηεο, νη 

εθθιεζηαζηηθέο αξρέο, νη αζιεηέο θαη ν θφζκνο μεθηλνχζαλ γηα ηνλ ρψξν δηεμαγσγήο 

ησλ αγσληζκάησλ. Αθνχ έθηαλαλ ζην ηέινο ηα αγσλίζκαηα ηνπ άικαηνο θαη ηεο 

ιηζνβνιίαο, ηα νπνία γίλνληαλ επίζεο ζηνλ ρψξν ηεο παιαίζηξαο, ν θήξπθαο 

αλαθνίλσλε δηαθνπή κηαο ψξαο πεξίπνπ γηα ην κεζεκεξηαλφ θαγεηφ θαη γηα 

μεθνχξαζε ησλ αζιεηψλ θαη ησλ  νξγαλνπαηρηψλ. εηξά είρε ην αγψληζκα ηεο πάιεο. 

     ηηο ηξείο πεξίπνπ ην κεζεκέξη ζα μεθηλνχζε ην αγψληζκα ηεο πάιεο. Σν θνηλφ, 

πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπ ήηαλ άληξεο, βξηζθφηαλ ήδε ζηνλ ρψξν ηεο παιαίζηξαο 

(θαηάζηαζε ξεπζηή θαζψο θάπνηεο θνξέο πεξίκελε ην θνηλφ ηα φξγαλα γηα λα 

μεθηλήζεη ε πάιε, άιιεο πάιη φπσο αλαθέξεη ν Υξήζηνο  Καξαθψζηαο ζε ζπλέληεπμή 

ηνπ, ηα φξγαλα πεξίκελαλ ηνλ θφζκν λα καδεπηεί). Πξηλ ηελ έλαξμε ε επηηξνπή ζε 

ζψκα θαη κε ηελ ζπλνδεία ησλ νξγάλσλ πεγαίλεη, ζε πνκπή κε ην ιάβαξν κπξνζηά, 

ζηελ εθθιεζία γηα λα πάξεη ηελ επινγία ηνπ ηεξέα, πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη αθφκα ζηηο 

κέξεο καο. Έπεηηα επηζηξέθεη ζηνλ ρψξν ηεο παιαίζηξαο θαη πάιη ζε πνκπή ππφ ηνπο 

ήρνπο ηνπ "χκλνπ ηεο παιαίζηξαο", θάλεη ηνλ γχξν ηεο παιαίζηξαο σο έλδεημε 

ραηξεηηζκνχ ζην θνηλφ θη έηζη ζεκαηνδνηείηαη ε έλαξμε ησλ αγψλσλ ηεο πάιεο. 

 Σν αγψληζκα ηεο πάιεο είλαη ην κφλν γηα ην νπνίν δελ άιιαμε ν ρψξνο 

δηεμαγσγήο ηνπ. Γηλφηαλ θαη γίλεηαη ζην θπζηθφ θνίισκα - έλα είδνο θπθιηθήο 

ρσκάηηλεο ιεθάλεο, πνπ ηνλ απνθαινχζαλ "ιάθθν"- δίπια ζηελ εθθιεζία ηνπ αγίνπ 

Αζαλαζίνπ πνπ ηειηθά δηακνξθψζεθε ζηελ ζεκεξηλή παιαίζηξα. Οη αζιεηέο 

αγσλίδνληαλ ζην θέληξν ην νπνίν ήηαλ δηαρσξηζκέλν απφ ηνλ ππφινηπν γχξσ ρψξν 

κε έλα είδνο πεξίθξαμεο ηεο επνρήο, κε μχιηλνπο παζζάινπο θαη δχν ζεηξέο απφ 

ζχξκα λα ηνπο ελψλνπλ. Ζ ζεκεξηλή κνξθή ηεο παιαίζηξαο έρεη θαζαξά θπθιηθφ 

ζρήκα, ν αγσληζηηθφο ρψξνο είλαη θαιπκκέλνο κε ριννηάπεηα, πεξηκεηξηθά ππάξρνπλ 

ηζηκεληέληεο θεξθίδεο θαη γχξσ απφ ηελ παιαίζηξα δέληξα πνπ εμππεξεηνχλ ζηελ 

ζθίαζε ηνπ ρψξνπ.  

 Μεηά ινηπφλ απφ ηνλ ραηξεηηζκφ ηεο επηηξνπήο θαη ησλ νξγάλσλ ν θήξπθαο 

θψλαδε ηνπο παιαηζηέο-περιηβάλεδεο λα δειψζνπλ ην φλνκα θαη ηελ θαηεγνξία ζηελ 
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νπνία ζα αγσλίδνληαλ. ηα πξψηα ή ζην κπαο, ζηα δεχηεξα ή ζην κπνπηνχθ νξηά, ζηα 

ηξίηα ή ζην θνπηδνχθ νξηά θαη ζηα ηειεπηαία ή ζην κπαζκά. Αλαθνξηθά θπξίσο κε 

ηνλ ηειεπηαίν φξν, κπαζκάο ζεκαίλεη θνκκάηη πθάζκαηνο θαηψηεξεο πνηφηεηαο. Οη 

κπαζκάδεο απνηεινχζαλ ην έπαζιν ηνπ ληθεηή ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία, ε νπνία 

ζπγθέληξσλε αζιεηέο κηθξήο ειηθίαο, θη έηζη ε θαηεγνξία απηή νλνκαδφηαλ 

κπαζκάο. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη παιαηφηεξα ν θαζέλαο δήισλε ηελ θαηεγνξία πνπ ν 

ίδηνο ήζειε λα αγσληζηεί θαη λφκηδε φηη κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη. εκαζία είρε ην 

ζσκαηηθφ θαη ςπρηθφ ζζέλνο. πσο αλαθέξεη ν πξνπνλεηήο πάιεο Α. Κχδξνο ε πάιε 

ήηαλ ην βαζηθφ κέζν άζιεζεο ησλ λέσλ, αιιά θαη ην βαζηθφ ηνπο παηρλίδη. "Σφηε δελ 

ππήξρε ην πνδφζθαηξν θαη ην κπάζθεη. ηαλ νη λένη έβγαδαλ ηα θνπάδηα γηα βνζθή, 

πάιεπαλ γηα δηαζθέδαζε θαη γηα λα πεξλάεη ε ψξα ηνπο". Ο ζπγγξαθέαο Ν. 

Παζραινχδεο (2013, 114) γξαθεί "ε πάιε ήηαλ παηρλίδη θαη αγψληζκα πνπ 

απνιάκβαλαλ νη λένη κε θάζε επθαηξία. ηα παηρλίδηα ηνπο, ζηηο αιάλεο θαη ζηα 

βνζθνηφπηα, πεξλνχζαλ ψξεο παιεχνληαο θαη ζηνπο αλεπίζεκνπο αγψλεο ζηα αιψληα 

επηδείθλπαλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο". Αθφκα ιέγεηαη φηη πνιινί γειαδάξεδεο 

ζπκκεηείραλ επεηδή κέζσ ηνπ αξκέγκαηνο είραλ δπλαηά δάρηπια θη απηφ ηνπο 

βνεζνχζε ζηηο ιάβεο. Ο φξνο περιηβάλεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηνπο 

αζιεηέο θαη ζήκεξα κεηαθξάδεηε σο δπλαηφο θαη γελλαίνο άλζξσπνο, ζπλαληάηαη γηα 

πξψηε θνξά ζηελ πεξίνδν ησλ Πάξζσλ ηνπ Ηξάλ (238π.Υ.-224κ.Υ.) (“Σα Κηζπέηηα”, 

2014). ηηο ηξεηο ινηπφλ βαζηθέο θαηεγνξίεο (εθηφο ηνπ κπαζκά δειαδή) 

ππνρξεσηηθά νη παιαηζηέο αγσλίδνληαλ θνξψληαο ην θη(νπ)ζπέηη. Έλα παληειφλη απφ 

δέξκα κνζραξηνχ, πνιχ εθαξκνζηφ ζην ζψκα ηνπ παιαηζηή θαη ην νπνίν θηάλεη 

κέρξη ην γφλαην φπνπ θαη δελφηαλ πνιχ ζθηρηά κε ζρνηλί. ην παξειζφλ θαίλεηαη  λα 

ππήξρε θαηαζθεπαζηήο θαη ζηελ Νηγξίηα, πιένλ νη παιαηζηέο ην αγνξάδνπλ απφ ηελ 

Σνπξθία. 

 Έλα αθφκα ελδηαθέξνλ ζεκείν αλαθνξάο είλαη ην ιάδη. Ζ χπαξμε ελφο 

δνρείνπ κε ιάδη αλακεκηγκέλνπ  κε λεξφ κε ην νπνίν νη παιαηζηέο άιεηθαλ ην ζψκα 

ηνπο πξηλ αξρίζνπλ ηνλ αγψλα. Οη παιαηζηέο άιεηθαλ ην ζψκα ηνπο κε ιάδη, 

απνθεχγνληαο έηζη ηνπο ηξαπκαηηζκνχο πνπ πξνθαινχλ νη ηξηβέο, ελψ παξάιιεια, 

επεηδή ην ιάδη θάλεη ην ζψκα λα γιηζηξά, απμάλεηαη ν βαζκφο δπζθνιίαο ηνπ αγψλα, 

δηφηη νη αζιεηέο θαηαβάιινπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα, γηα λα «γξαπψζνπλ» ηνλ 

αληίπαιφ ηνπο. Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ νη ιαβέο λα γίλνληαη απνθιεηζηηθά πάλσ ζην 

θη(νπ)ζπέηη θαη φρη ζηα ππφινηπα κέξε ηνπ ζψκαηνο.  Δπίζεο ην ειαηφιαδν είλαη κία 

νπζία πνπ πξνζθέξεη πγεία ζην δέξκα, αιιά θαη πξνζηαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
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αγσλίζκαηνο, δηφηη, φηαλ ν αζιεηήο ηδξψλεη, ην ιάδη δελ επηηξέπεη ζε ζθφλεο θαη 

ρψκαηα απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν λα εηζέξρνληαη ζηνπο πφξνπο ηνπ δέξκαηνο. 

Δμάιινπ ην ιάδη απνηειεί ζχκβνιν πγείαο θαη γηα ηελ ζξεζθεία. 

 Καηφπηλ ινηπφλ ηεο νινθιήξσζεο ησλ δειψζεσλ ζπκκεηνρήο, ν θήξπθαο 

αλήγγεηιε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθαλ ηα δεπγάξηα ησλ παιαηζηψλ. Σα δεχγε 

ηα θαζφξηδε ε επηηξνπή θαη θαζψο ζην παλεγχξη ιάκβαλαλ κέξνο παιαηζηέο θαη απφ 

άιια θξάηε κπνξνχζε εχθνια λα αλακεηξεζεί έλαο Έιιελαο κε έλαλ Σνχξθν, πνπ 

είρε θαη ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ.  

 Σα φξγαλα μεθηλνχζαλ λα παίδνπλ ηνλ ζθνπφ "gures havasi" θαη ε πάιε 

άξρηδε απφ ηνλ κπαζκά. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία θπζηθά ην ελδηαθέξνλ φπσο θαη ην 

ζέακα ήηαλ κεησκέλν. Μεηά ην ηέινο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ κπαζκά, ν ληθεηήο ηεο 

νπνίαο έπαηξλε φπσο αλαθέξζεθε πξηλ κπαζκάδεο, ν θήξπθαο αλήγγεηιε ηελ έλαξμε 

ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο. Οη παιαηζηέο εηζέξρνληαη αθφκα θαη ηψξα ζηνλ αγσληζηηθφ 

ρψξν πάληα θαηά δεχγε. Κηλνχληαη πξνο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο κέζα ζηελ 

παιαίζηξα, ηξέρνληαο ή θαη πεξπαηψληαο κε κεγάια βήκαηα πξνο ηα κπξνο, 

ζεθψλνληαο ηα ρέξηα ςειά θαη κεηά ρηππψληαο ηα ζηα γφλαηα, ελψ ηαπηφρξνλα 

ρηππνχλ θαη ηα πφδηα ζηελ γε. Απηφο είλαη ν ραξαθηεξηζηηθφο ραηξεηηζκφο ησλ 

παιαηζηψλ πξνο ην θνηλφ. χκθσλα κε ηηο καξηπξίεο παιηφηεξα κπνξνχζαλ λα 

παιεχνπλ κέρξη ηέζζεξα δεπγάξηα ζπγρξφλσο. ηηο κέξεο καο ιφγν απμεκέλεο 

ζπκκεηνρήο θαη γηα λα κελ ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο, παιεχνπλ ζπγρξφλσο φζα 

δεπγάξηα επηηξέπεη ν ρψξνο ηεο παιαίζηξαο. πλήζσο αξθεηά πεξηζζφηεξα απφ 

ηέζζεξα. 

 Καζέλα απφ ηα δεπγάξηα είρε θαη έλαλ θξηηή, κέινο ηεο επηηξνπήο, ν νπνίνο 

επέβιεπε γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ, ηελ απνθπγή αληηαζιεηηθψλ ρηππεκάησλ, 

θαη θπζηθά ήηαλ απηφο πνπ έθξηλε ην απνηέιεζκα ηνπ αγψλα. ην ζεκείν απηφ πξέπεη 

λα αλαθεξζεί πσο ε παξαδνζηαθή πάιε βάζε ησλ θαλνληζκψλ
7
 είλαη θάηη αλάκεζα 

ζηελ ειιελνξσκατθή θαη ειεπζέξα πάιε, έρνληαο φκσο πεξηζζφηεξα θνηλά ζηνηρεία 

κε ηελ ειεπζέξα. ηελ ειιελνξσκατθή απαγνξεχεηαη ν αζιεηήο λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηα πφδηα ηνπ είηε ηα πφδηα ηνπ αληηπάινπ γηα ηελ επίηεπμε ηεο λίθεο. ηελ ειεπζέξα 

θαη παξαδνζηαθή πάιε νη ιαβέο ζηα πφδηα επηηξέπνληαη. Δπίζεο ζηελ παξαδνζηαθή 

πάιε ε λίθε είλαη μεθάζαξε. Αλ νη σκνπιάηεο ελφο αζιεηή αθνπκπήζνπλ ην ρψκα ή 

                                                           
7
 Οι κανονιςμοί αναφζρονται από τον προπονθτι ελλθνορωμαϊκισ πάλθσ Χριςτο Παγγζα ςτο 

http://dotsub.com/view/a2bc0d43-db04-44ac-a31e-b55f1f6c87f4 και από ςυνζντευξθ ςτον 
Ακανάςιο Κφδρο, προπονθτι ελλθνορωμαϊκισ εκνικισ ομάδασ εφιβων, και πρϊθν παλαιςτι 
παραδοςιακισ πάλθσ. Κ.Καμιλα ζρρεσ 8/4/2014. 
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ην ρφξην αλάινγα κε ην πνπ δηεμάγεηαη ν αγψλαο, ηφηε απηφο είλαη ν εηηεκέλνο θαη ν 

αγψλαο ηειεηψλεη.  Νηθεηήο ηεο θάζε θαηεγνξίαο πξνέθππηε απφ ηελ ηειηθή 

αλακέηξεζε ησλ δχν θνξπθαίσλ ηεο θαηεγνξίαο. Ο παιαηζηήο πνπ θέξδηδε έπαηξλε 

ζπλήζσο σο έπαζιν έλα θαηζίθη. Αθνινπζνχζε ε δεχηεξε θαηεγνξία νπνχ θαη εδψ νη 

θαλφλεο θαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχηαλ ήηαλ ε ίδηα, κφλν πνπ ν ληθεηήο έπαηξλε 

σο έπαζιν έλα θξηάξη.  

 Μεηά θαη ην ηέινο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο αθνινπζνχζε ην "κπαο", δειαδή 

ε πξψηε θαη κεγαιχηεξε θαηεγνξία. Δδψ ν ληθεηήο έπαηξλε σο έπαζιν ηνλ ηαχξν. Με 

ηελ είζνδν ηνπο ινηπφλ ηα δεπγάξηα ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο κνλνπσινχζαλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παλεγπξηζηψλ, ηδηαίηεξα ην δεπγάξη ηνπ ηειηθνχ. Αμηνκλεκφλεπηνη 

ήηαλ νη αγψλεο πνπ ην δεπγάξη ηνπ ηειηθνχ έθεξλε αληηκέησπνπο έλαλ Έιιελα θαη 

έλαλ Σνχξθν αζιεηή. Σφηε ν αγψλαο απνθηνχζε ραξαθηήξα εζληθφ θαη ε λίθε ήηαλ 

ζεκαληηθή γηα ην γφεηξν φρη κφλν ησλ παιαηζηψλ αιιά θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο 

πεξηνρήο γεληθφηεξα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηειηθνχ, θαζψο έλα κνλφ δεπγάξη 

βξηζθφηαλ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, θαη νη νξγαλνπαίρηεο επηθέληξσλαλ ηελ πξνζνρή 

ηνπο πάλσ ηνπ θαη πξνζάξκνδαλ ην παίμηκφ ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ηνπ αγψλα. 

πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Α. Κχδξνο: 

Ζ παξαδνζηαθή πάιε ήηαλ πάιε δηαξθείαο. Έλαο αγψλαο κπνξνχζε λα 

δηαξθέζεη θαη πάλσ απφ κηα ψξα. Ο δνπξλάο θαη ην ληανχιη ζνπ έδηλαλ ηέκπν. 

ε θξαηνχζαλ ζε εγξήγνξζε. Απηφ επηδξνχζε θαη ζηηο αλαπλνέο αιιά θαη 

ζηελ ςπρνινγία ζνπ σο αζιεηή. Αλ παξαηεξήζεηο ζα δεηο πσο φηαλ ην 

ληανχιη αξρίζεη λα ρηππάεη πην γξήγνξα ηφηε θαη νη παιαηζηέο γίλνληαη πην 

επηζεηηθνί ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ. Έλαο ληανπιηδήο κπνξεί λα μεζεθψζεη ηνλ 

παιαηζηή. Λεηηνπξγεί ακθίδξνκα. Δζχ αθνινπζείο ηελ κνπζηθή θαη νη 

κνπζηθνί εζέλα. 

Ζ λίθε ήηαλ επίδεημε ξψκεο θαη δεμηνηερλίαο θαη ν ληθεηήο γηλφηαλ μαθνπζηφο 

παληνχ ζηελ πεξηνρή. Μεηά ην ηέινο ηνπ αγψλα θαη ηελ αλάδεημε ηνπ ληθεηή, ε 

επηηξνπή ρφξεπε καδί ηνπ ζπξηφ ρνξφ κέζα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν γηα λα ηνλ δνπλ 

θαη λα ηνλ ρεηξνθξνηήζνπλ φινη. Καηφπηλ ηνπ δίλαλε ην έπαζιν, καδί κε ην νπνίν 

μαλαρφξεπαλ. Έηζη ηειείσλε θαη ην αγψληζκα ηεο πάιεο πνπ νινθιήξσλε ηνλ θχθιν 

ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ. 
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 ηελ ζπλέρεηα φπσο θαη ην πξνεγνχκελν βξαδχ, ζηνλ ρψξν ηεο παιαίζηξαο 

ζηελφηαλ γιέληη κε παξαδνζηαθνχο ρνξνχο ζηνπο ήρνπο ησλ δνπξλάδσλ θαη ησλ 

ληανπιηψλ. ην ηέινο  θαζψο πηα ην παλεγχξη είρε νινθιεξσζεί γηα κηα αθφκε 

ρξνληά, κέιεκα ηεο ειιαλφδηθνπ επηηξνπήο ήηαλ ε ηαθηνπνίεζε θάζε νηθνλνκηθήο 

εθθξεκφηεηαο. Πνιιέο θφξεο θαζφηη ηα έμνδα ήηαλ αξθεηά, ην εθθιεζηαζηηθφ ηακείν 

ζπλέδξακε γηα λα θαιπθζνχλ νη ππνρξεψζεηο. ε πεξίπησζε πνπ πεξίζζεπαλ θάπνηα 

δψα, ηελ επνκέλε ε επηηξνπή ηα πνπινχζε θαη δηαζέηνληαο ηα ρξήκαηα γηα θάιπςε 

αλαγθψλ ηεο εθθιεζίαο. 

 

 

 

 

 

3.  Ζ ΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΠΑΝΖΓΤΡΗΟΤ ΣΖ ΝΔΟΣΔΡΖ ΔΠΟΥΖ 

 

 χκθσλα απφ πιεξνθνξίεο θαη καξηπξίεο αξθεηά είλαη ηα ζηνηρεία πνπ 

άιιαμαλ ζηελ ηέιεζε ησλ δξσκέλσλ ηνπ παλεγπξηνχ. ηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ 

κηα λέα θάζε εμέιημήο ηνπ, ηελ ζχγρξνλε. 

 Ζ πην ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε αιιαγή ζηνλ ρξφλν ηέιεζεο ηνπ παλεγπξηνχ 

πνπ δελ γίλεηαη πιένλ ηηο δχν πξψηεο κέξεο ηνπ Μαΐνπ, αιιά ζπλήζσο  ζην 

πιεζηέζηεξν αββαηνθχξηαθν. Σελ θεηηλή ρξνληά (2014) πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 3 

θαη 4 Μαΐνπ, ηελ πεξζηλή ρξνληά φκσο δηεμήρζε αξθεηά αξγφηεξα ζηηο 18 θαη 19 ηνπ 

Μάε. Οη ιφγνη είλαη θπξίσο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνί. Ζ επηηξνπή ηα ηειεπηαία 20 

ρξφληα πεξίπνπ απνθάζηζε πσο γηα ηελ κεγαιχηεξε πξνζέιεπζε παλεγπξηζηψλ ζα 

ήηαλ θαιχηεξν ην παλεγχξη λα κελ ηειείηαη κέξεο εξγάζηκεο γηα ην επξχ θνηλφ. Απηφ 

θαίλεηαη πσο ηειηθά εμππεξέηεζε ηελ πιεηνλφηεηα θαηνίθσλ θαη εκπφξσλ ηεο 

πεξηνρήο. Πιένλ ε "γχξα" ηεο επηηξνπήο ζηελ αγνξά ηελ παξακνλή γίλεηαη πάληα 

άββαην, εκέξα πνπ ζηελ Νηγξίηα γίλεηαη θαη ην θαζηεξσκέλν "παδάξη"-ιατθή αγνξά. 

Δλ φςε ινηπφλ θαη ηνπ παδαξηνχ κεγαιψλεη ν αξηζκφο αιιά θαη ν ρξφλνο παξακνλήο 

εκπφξσλ θαη κηθξνπσιεηψλ ζηελ πεξηνρή κε απνηέιεζκα λα κεγαιψλεη θαη ν φγθνο 

ησλ δψξσλ-πξνζθνξψλ-παξζάδσλ πνπ ιακβάλεη ε επηηξνπή. Απηφ ακέζσο ζεκαίλεη 

θαιχηεξε νξγάλσζε θαη κεγαιχηεξα έπαζια γηα ηνπο ληθεηέο ησλ αζιεκάησλ. ηηο 

κέξεο καο ηα "πάξζα" είλαη θπξίσο ρξεκαηηθά πνζά, παξά δψα θαη πθάζκαηα φπσο 
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ην παξειζφλ. ην ζχλνιφ ηεο απηή ε αιιαγή φπσο πξναλαθέξζεθε εμππεξέηεζε ηελ 

εκπνξηθή-νηθνλνκηθή θίλεζε ηνπ παλεγπξηνχ αιιά απφ ηελ άιιε ήηαλ πιήγκα ζηνλ 

ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα ηνπ. Σν πξσί ηνπ αββάηνπ καδί κε ηελ επηηξνπή θαη ηα 

φξγαλα, πιένλ ζηελ γχξα ππάξρνπλ θαη δχν δεπγάξηα παιαηζηψλ νη νπνίνη ληπκέλνη 

θαλνληθά κε θη(νπ)ζπέηη θαη αιεηκκέλνη κε ιάδη, επηδίδνληαη ζε κηα ηχπνπ επίδεημε 

πάιεο γηα ιφγνπο δηαθήκηζεο ηνπ δξσκέλνπ. Ζ πάιε αθφκα θαη ζηηο κέξεο καο 

απνηειεί ην δεκνθηιέζηεξν γεγνλφο ηνπ παλεγπξηνχ.   

 Μηα αθφκε ζεκαληηθή αιιαγή ζηα πιαίζηα ηεο νξγάλσζεο είλαη ε αχμεζε 

ησλ κειψλ ηεο ειιαλνδίθνπ επηηξνπήο. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ζήκεξα θηάλεη πεξίπνπ 

ηνπο είθνζη. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ παλεγπξηνχ έθεξε θαη πεξηζζφηεξεο επζχλεο θαη 

ππνρξεψζεηο. Ο αξηζκφο ησλ αζιεηψλ επίζεο απμήζεθε,  γεγνλφο πνπ δεκηνχξγεζε 

ηελ αλάγθε πεξηζζφηεξσλ θξηηψλ. Ο δηνξηζκφο ηεο επηηξνπήο εμαθνινπζεί λα γίλεηαη 

απφ ην εθθιεζηαζηηθφ ζπκβνχιην, ν νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο φκσο είλαη πιένλ κηα 

ππφζεζε ζηελ νπνία δελ αλακεηγλχεηαη ην εθθιεζηαζηηθφ ηακείν. Τπάξρνπλ κέιε 

πνπ ζεηεχνπλ  ζηελ επηηξνπή εδψ θαη ηξηάληα ρξφληα. Έηζη ε ιφγν ηεο καθξνρξφληαο 

ζεηείαο, ζέινληαο ηα κέιε λα εμαζθαιίζνπλ κεγαιχηεξε επειημία γηα ηελ νκαιφηεξε 

ιεηηνπξγία ηνπο, απνθάζηζαλ λα νξγαλσζνχλ σο λνκηθά πξφζσπα κε ηελ ίδξπζε 

ζπιιφγνπ, ηνλ αζιεηηθφ πνιηηηζηηθφ ζχιινγν Νηγξίηαο "Άγην Αζαλάζηνο". 

Δπίζεο κεηαβνιή παξαηεξείηε θαη ζηελ θηινμελία ησλ αζιεηψλ. Πιένλ νη 

πεξηζζφηεξνη αζιεηέο έξρνληαη θαη θεχγνπλ ηελ εκέξα ηεο πάιεο θαη φζνη έξρνληαη 

απφ ηελ πξνεγνχκελε είηε θηινμελνχληαη ζε θάπνηνπ εθ ηεο επηηξνπήο ζπίηη, είηε ζε 

μελνδνρείν κε έμνδα ηεο επηηξνπήο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν δελ ππάξρεη θαη ε θηινμελία 

παλεγπξηζηψλ απφ ηα γχξσ ρσξηά ζηνλ λάξζεθα ηνπ λανχ. Σν βξαδηλφ γιέληη ηεο 

παξακνλήο ζπλερίδεη θαη ζήκεξα λα πξαγκαηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο παιαίζηξαο, κε 

κεγαιχηεξε επηζεκφηεηα θαη θαιχηεξε νξγάλσζε. Πεξίπνπ απφ ην 2000 θαη κεηά, 

αληίζεηα κε παιαηφηεξα, φια ηα αγσλίζκαηα εθηφο ηεο πάιεο έρνπλ κεηαθεξζεί ην 

απφγεπκα ηνπ αββάηνπ. ηα αγσλίζκαηα έρνπλ πξνζηεζεί θαη απηά ηεο πνδειαζίαο 

θαη ηεο ζθνπνβνιήο. 

 Σελ Κπξηαθή πεξίπνπ ζηηο πέληε ην απφγεπκα αξρίδεη λα καδεχεηαη ην θνηλφ 

ζηνλ ρψξν ηεο παιαίζηξαο θαζψο ε έλαξμε ησλ κηθξψλ θαηεγνξηψλ ηεο πάιεο 

νξίδεηαη ζπλήζσο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο πέληε θαη κηζή θαη ησλ κεγάισλ ζηηο έμη. 

Ζ επηηξνπή κε ηελ ζπλνδεία ησλ νξγάλσλ πεγαίλεη ζηελ εθθιεζία, παίξλεη ηελ 

επινγία ηνπ ηεξέα θαη ζηελ ζπλέρεηα επηζηξέθεη ζηελ παιαίζηξα θάλνληαο ηνλ γχξν 

ηεο, σο ηνλ θαζηεξσκέλν ραηξεηηζκφ, παίδνληαο ηνλ χκλν ηεο παιαίζηξαο. Ακέζσο 
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κεηά ηνλ χκλν αθνχγεηαη απφ ηα φξγαλα θαη ε κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνχ "Μαθεδνλία 

Ξαθνπζηή", ζηνηρείν λενηεξηζκνχ πνπ κάιινλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ηελ 

εζληθή ηαπηφηεηα. Σν δξψκελν ηεο πάιεο μεθηλάεη κε ηα ηέηαξηα πνπ είλαη θπξίσο 

παηδάθηα. ηελ θαηεγνξία απηή δελ ππάξρεη πιένλ θάπνην έπαζιν εθηφο απφ θάπνηα 

αλακλεζηηθά βξαβεία ζπκκεηνρήο. Έπεηηα μεθηλνχλ νη κεγάιεο θαηεγνξίεο. Ο ηξφπνο 

δηεμαγσγήο είλαη ίδηνο κε ην παξειζφλ εθηφο απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ 

ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ. ηελ ηξίηε ινηπφλ θαηεγνξία νη αζιεηέο δελ αγσλίδνληαη 

θνξψληαο θη(νπ)ζπέηη φπσο παιηφηεξα. πσο αλαθέξεη ν Μ. Βαξβνχλεο "ήδε απφ ηα 

κέζα πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, φπσο βεβαηψλνπλ πιεξνθνξεηέο καο, πξψηνο  

έλαο παιαηζηήο απφ ην ρσξηφ Αξέζνπζα, ν Σζίκπαο, θαηήξγεζε ην θη(νπ)ζπέηη γηα 

ηνπο Έιιελεο αζιεηέο θαη θαζηέξσζε ην "καγηφ", κε ην νπνίν ζπλερίδνπλ λα 

παιεχνπλ αθφκα θαη ζήκεξα" (Βαξβνχλεο & Γεκάθε, 2000, 96). Σα έπαζια γηα ηνπο 

ηξεηο πξψηνπο ληθεηέο είλαη ρξεκαηηθά θαη δίλνληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο. 

 ηελ ζπλέρεηα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν βγαίλνπλ ηα δεχηεξα. ηελ θαηεγνξία 

απηή, φπσο θαη ζηελ επφκελε πνπ είλαη ε πξψηε, ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ζα 

κνηξαζηνχλ νη αζιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ σο έπαζιν νξίδεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

παλεγπξηνχ. Φέηνο ην 2014 ην πνζφ απηφ έθηαζε ηα 1150 επξψ. Σν πνζφ απηφ δελ ην 

παίξλεη ν πξψηνο ληθεηήο, αιιά κνηξάδεηε ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλάινγα κε 

ηελ ηειηθή ηνπο ζέζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ζε ζρέζε κε παιαηφηεξα είλαη 

πξνθαζνξηζκέλνο θαη ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζπλήζσο νρηψ παιαηζηέο. Δδψ 

φπσο θαη ζην "κπάο" ε πάιε θνξψληαο θη(νπ)ζπέηηα είλαη ππνρξεσηηθή. 

 Σέινο βγαίλεη ε πξψηε θαηεγνξία ή ην ιεγφκελν "κπαο". Ζ θαηεγνξία πνπ 

παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ. Σν πνζφ πνπ κνηξάδνληαη, νη νρηψ ζπλήζσο 

θαη εδψ παιαηζηέο, ηα ηειεπηαία ρξφληα θηάλεη ηα 1850 επξψ. Μέρξη πεξίπνπ ηα κέζα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ν πξψηνο καδί κε ην ρξεκαηηθφ έπαζιν έπαηξλε θαη κηα 

κνζρίδα. Μεηά ην ηέινο θάζε αλακέηξεζεο θάζε δεπγαξηνχ ληθεηήο θαη εηηεκέλνο 

θξαηψληαο κηα πεηζέηα ζηα ρέξηα, θάλνπλ ηνλ γχξν ηεο θεξθίδαο θαη κε ηελ θξάζε 

"Άηληε ξε κπαξκπάδεο, άηληε ξε παιηθάξηα" πξνηξέπνπλ ην θνηλφ λα ζπλδξάκεη  

νηθνλνκηθά σο αληακνηβή ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο. Πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ηα 

ηειεπηαία δχν ρξφληα δελ ππήξμε ζπκκεηνρή Έιιελα αζιεηή ζηελ πξψηε θαηεγνξία. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ αζιεηέο απφ ηελ Σνπξθία, ηελ Βνπιγαξία θαη ηα θφπηα. 

Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ κεγάινπ ληθεηή αθνινπζεί ην θαζηεξσκέλν ζπξηφ γηα ηελ 

επηηξνπή θαη ηνλ ληθεηή κέζα ζηνλ ρψξν ηεο παιαίζηξαο. ην ηέινο ηα φξγαλα 



27 
 

παίδνπλ θαη πάιη ην "Μαθεδνλία Ξαθνπζηή" θαη έηζη ζεκαηνδνηείηαη ην  ηέινο ηνπ 

αγσλίζκαηνο ηεο πάιεο θαη νπζηαζηηθά ην ηέινο ηνπ παλεγπξηνχ. 

 

 

 

Δηθ.2 Παιαηζηέο ηεο πξώηεο θαηεγνξίαο 
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4. Ζ ΣΔΛΔΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΘΡΖΚΔΗΑ Δ ΑΤΣΖΝ 

 

Καηά ηνλ Geertz: 

Ζ ζξεζθεία είλαη (1) έλα ζχζηεκα ζπκβφισλ πνπ επελεξγεί κε ηξφπν ψζηε (2) 

λα δεκηνπξγεί ζηνπο αλζξψπνπο ηζρπξέο θαη παξαηεηακέλεο δηάξθεηαο 

δηαζέζεηο θαη θίλεηξα, (3) δηακνξθψλνληαο αληηιήςεηο γηα ηελ γεληθφηεξε 

ηάμε ηεο χπαξμεο θαη (4) ελδχνληαο απηέο ηηο αληηιήςεηο κε κηα ηέηνηα αχξα 

δεδνκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, (5) ψζηε νη δηαζέζεηο θαη ηα θίλεηξα απηά λα 

θαίλνληαη ηδηαδφλησο ξεαιηζηηθά. πσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, ν ζθνπφο ηεο 

ζξεζθείαο ζηελ θνηλσλία είλαη ε δεκηνπξγία δεζκψλ αιιειεγγχεο ησλ 

αηφκσλ θαη ε θνηλσληθή ηνπο ελζσκάησζε κέζσ ησλ ηειεηνπξγηψλ. Οη 

ηειεηνπξγίεο δειαδή ζπληζηνχλ ηελ θνηλσληθή πηπρή ηεο ζξεζθείαο (Geertz, 

2003, 98).   

       Ζ ηειεηνπξγία είλαη ε ζξεζθεία ζηελ πξάμε. Μηιψληαο πνιχ γεληθά, νη 

ηειεηνπξγίεο είλαη δεκφζηα γεγνλφηα , ηα νπνία ππαθνχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

θαλφλεο, πξνζθέξνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο δπλαηέο ζπγθηλήζεηο θαη δίλνπλ ηελ 

επθαηξία ζηα άηνκα λα ζηνράδνληαη ηελ θνηλσλία θαη ηνλ ξφιν ηνπο ζε απηή. Δπίζεο  

ζπλζέηνπλ πηπρέο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Σελ ζπκβνιηθή θαη ηελ 

θνηλσληθή, ηελ αηνκηθή θαη ηελ ζπιινγηθή. Οη πην ζεκαληηθέο ηειεηνπξγίεο ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ ζπλδένληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ (Eriksen, 2007, 357). Κεληξηθφ 

ζηνηρείν ηεο ηειεηνπξγίαο απνηειεί ε ρξήζε ζπκβφισλ.  

     Μηα ζεηξά απφ ζχκβνια ή ζπκβνιηθά ζηνηρεία εληνπίδνληαη θαη ζηελ ηειεηνπξγία 

ηνπ αγσλίζκαηνο ηεο πάιεο. Αξρηθά είλαη ν λαφο ηνπ αγίνπ Αζαλαζίνπ. Σν αγψληζκα 

ηεο πάιεο δηαηήξεζε ηνλ ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ, αθφκα θαη κεηά ηελ αλαθαηαζθεπή 

ηεο παιαίζηξαο. Γίπια ζηνλ λαφ πνπ (θπξίσο ζην παξειζφλ) δελ ήηαλ απιά έλα 

ζξεζθεπηηθφ ζχκβνιν αιιά θαη ζχκβνιν πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο, θαζψο φπσο 

αλαθέξζεθε απνηεινχζε ην βαζηθφ θαηάιπκα ησλ αζιεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ απφ 

άιιεο πεξηνρέο φπσο επίζεο θαη ησλ επηζθεπηψλ πνπ ήζειαλ λα δηαλπθηεξεχζνπλ 

ζηελ Νηγξίηα γηα ηελ επφκελε ηνπ παλεγπξηνχ. Έηζη γηα ηνπο ρξηζηηαλνχο 

απνηεινχζε θαη απνηειεί κέγα ζξεζθεπηηθφ ζχκβνιν, ελψ γηα ηνπο αιιφζξεζθνπο 
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(παιαηζηέο άιισλ ρσξψλ, εκπφξνπο θ.α.) θνηλσληθφ. χκθσλα κε ηνλ Victor Turner 

(φπσο αλαθέξεηαη ζην Eriksen, 2007, 350-351) ηνλίδεηαη ε πνιπθσλία ησλ 

ηειεηνπξγηθψλ ζπκβφισλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη επηδέρνληαη πνιιέο εξκελείεο. 

Δπίζεο ππνζηεξίδεηαη φηη  «…φιεο νη ηειεηνπξγίεο επηθεληξψλνληαη ζε παξφκνηα 

ζχκβνια, ηα νπνία έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά. Πξψηνλ, είλαη 

ζπκππθλσκέλα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο θαηλφκελα 

εθθξάδνληαη κε θνηλφ ηξφπν. Γεχηεξνλ, απνηεινχλ ζπγρσλεχζεηο δηαθνξεηηθψλ 

λνεκάησλ. Σξίηνλ, ζπλεπάγνληαη έλα είδνο πφισζεο ηνπ λνήκαηνο.». 

       πγθεθξηκέλα κε βάζε ην δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί ε   

ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζπκβφινπ ηεο ζεκαίαο. ηηο κέξεο καο πάλσ απφ ηελ παιαίζηξα 

θπκαηίδνπλ νη ζεκαίεο ηεο Διιάδαο, ηνπ Βπδαληίνπ-εθθιεζηαζηηθή, ηεο Δ.Δ θαη ηνπ 

παιαηζηηθνχ ζπιιφγνπ ηνπ αγίνπ Αζαλαζίνπ, ζχκβνια εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη 

θνηλσληθήο ζπλνρήο. Δπίζεο ζεκαληηθή είλαη ε ζέζε ηεο ζεκαίαο (ιάβαξν) ην πξσί 

ηεο παξακνλήο ηνπ παλεγπξηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπγθνκηδήο ησλ δψξσλ θαη 

ησλ πξνζθνξψλ. Πξψηα απφ φινπο ην ιάβαξν ζηελ πνκπή ησλ νξγάλσλ θαη ηεο 

επηηξνπήο. Ίζσο έρεη αθφκα εληνλφηεξν ζπκβνιηζκφ ζηηο κέξεο καο (θπξίσο γηα ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ζην δξψκελν) θαζψο ε κε ζπκκεηνρή Διιήλσλ παιαηζηψλ ζηελ 

πξψηε θαηεγνξία θάλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν πην έληνλε ηελ αλάγθε γηα ηφλσζε ηεο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο. πσο επίζεο αλαθέξεη θαη ν Turner (Eriksen, 2007, 356) ε 

ζεκαία θάλεη δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ ηνπο αλζξψπνπο λα αηζζάλνληαη φηη αλήθνπλ 

ζηελ ίδηα θνηλφηεηα θαη λα εθθξάδνπλ ηελ αιιειεγγχε ηνπο κέζσ απηήο. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν, νη άλζξσπνη παξά ηηο δηαθνξέο ηνπο, έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη είλαη ίδηνη.  

      ιεο νη ηειεηνπξγίεο επηθεληξψλνληαη ζε παξφκνηα ζχκβνια. Έλα ζχκβνιν 

πνπ είλαη θνηλφ ζε πνιιέο ηειεηνπξγίεο αλά ηνλ θφζκν, είλαη ν θχθινο. Ζ κνξθή ηεο 

παιαίζηξαο είλαη θπθιηθή, θαζψο θπθιηθή είλαη θαη ε θεξθίδα πνπ ηελ πεξηβάιιεη γηα 

λα θάζνληαη νη ζεαηέο. χκθσλα κε ηνλ James Walker : 

 “Οη Ογθιάια πηζηεχνπλ φηη ν θχθινο είλαη ηεξφο δηφηη ην κεγάιν πλεχκα 

δεκηνχξγεζε ηα πάληα ζηε θχζε θπθιηθά, εθηφο απφ ηηο πέηξεο…Ο ήιηνο θαη 

ν νπξαλφο, ε γε θαη ε ζειήλε είλαη θπθιηθά…Οηηδήπνηε αλαπλέεη είλαη 

θπθιηθφ ζαλ ην βιαζηφ ηνπ θπηνχ. Αθνχ ην κεγάιν πλεχκα δεκηνχξγεζε ηα 

πάληα θπθιηθά, ε αλζξσπφηεηα πξέπεη λα ζεσξεί ηνλ θχθιν ηεξφ, δηφηη είλαη 

ην ζχκβνιν ησλ πάλησλ ζηελ θχζε…Σν ζχκβνιν ηνπ θχθινπ θηηάρλεη επίζεο 
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ηελ άθξε ηνπ θφζκνπ επνκέλσο ηνπο ηέζζεξηο αλέκνπο πνπ θπζνχλ εθεί. 

Καηά ζπλέπεηα, είλαη θαη ην ζχκβνιν ηνπ έηνπο. Ζ κέξα, ε λχρηα θαη ε 

ζειήλε θηλνχληαη θπθιηθά ζηνλ νπξαλφ. Δπνκέλσο ν θχθινο είλαη ην ζχκβνιν 

απηήο ηεο δηαίξεζεο ηνπ ρξφλνπ, άξα ην ζχκβνιν ηνπ ίδηνπ ηνπ ρξφλνπ.” 

(Geertz, 2003, 134-135) 

πκβνιηθά ν θχθινο έρεη κεγάιε ζεκαζία, ηεξή, κεηαθπζηθή θαη δεδνκέλνπ 

φηη ηα παλεγχξηα έρνπλ κηα βαξχηεηα θνηλσληθή θαη είλαη θαηά θάπνην ηξφπν κηα 

ζηηγκή ζεκαληηθή γηα ηελ αλαζχζηαζε κηαο θνηλσλίαο, επξχηεξεο ή ζηελφηεξεο, ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ζπκβνιηζκνχο κηαο θιεηζηήο 

νκάδαο, κηαο θιεηζηήο θνηλφηεηαο. Ζ έλλνηα ηνπ έρεη δηπιή ζεκαζία. Ο θχθινο ζαλ 

ζρήκα ελλνεί πσο θάπνπ ππάξρεη έλα θέληξν, ην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο, θαη γχξσ 

απφ απηφ αλαπηχζζνληαη δηάθνξεο ζρέζεηο (ηξάηνπ, 1979, 9), νηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο θ.α.(ν θχθινο ηεο παιαίζηξαο). Ο θχθινο ζπκβνιίδεη θαη ηνλ θχθιν ηνπ 

ρξφλνπ. Σν παλεγχξη είλαη πάληα έλα ζεκείν ελφο θχθινπ εθφζνλ επαλαιακβάλεηε 

κε κηα ηαθηηθή πεξηνδηθφηεηα θάζε ρξφλν. Έηζη έρνπκε ηνλ ζπκβνιηθφ θχθιν ηνπ 

ρξφλνπ πνπ θιείλεη . 

     Ζ ηειεηνπξγία ζπλδέεηαη εζηκηθά κε ηελ παξάδνζε θαη ην ηεξφ. Σν 

ζξεζθεπηηθφ ζχζηεκα απαξηίδεηαη απφ έλα ζχλνιν ηεξψλ ζπκβφισλ. Σα ηεξά 

ζχκβνια ζπλδένπλ ηελ νληνινγία θαη θνζκνινγία  κε ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ εζηθή. Ζ 

δχλακή ηνπο πξνέξρεηαη απφ ηελ ππνηηζέκελε ηθαλφηεηά ηνπο λα ηαπηίδνπλ γεγνλφο 

θαη αμία ζην πιένλ ζεκειηψδεο επίπεδν, λα δίλνπλ πεξηεθηηθή θαλνληζηηθή βαξχηεηα 

ζην θαηά ηα άιια απιψο ππαξθηφ. (Geertz, 2003, 134) Σν ιάδη απνηειεί ηεξφ 

ζχκβνιν πγείαο γηα ηελ ρξηζηηαληθή ζξεζθεία. πσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, νη 

παιαηζηέο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηνλ αγψλα άιεηθαλ κε ιάδη ην ζψκα ηνπο, 

πξαθηηθή πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αξραηφηεηα (Παπαεπζπκίνπ, ρ.ρ.). Ζ ειηά 

αλαδεηθλχεηαη σο ην ηεξφ δέληξν ηεο ζεάο Αζελάο θαη απνηειεί θπξίαξρν ζχκβνιν 

ηεο αξραίαο Διιάδαο. ηνλ Υξηζηηαληζκφ θαη ηδηαίηεξα ζηνλ Οξζφδνμν ε ειηά θαη ην 

ειαηφιαδν παίδνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν. Ζ ειηά αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν απφ 

170 θνξέο ζηελ Βίβιν. Κιαδί ειηάο ζηέιλεη ν Θεφο κε ην πεξηζηέξη ζηνλ Νψε, 

ζχκβνιν ηνπ ζείνπ ειένπο, ηεο γαιήλεο θαη ηεο εηξήλεο. Σν ειαηφιαδν έρεη 

ζθξαγίζεη ηηο παξαδφζεηο κε ηηο νπνίεο είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλν. Ηεξφ ζχκβνιν 

ηνπ θχθινπ ηεο δσήο ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιεο ηηο ζεκαληηθέο ζηηγκέο θαη 
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ηειεηνπξγίεο. Γηα ηνπο νξζφδνμνπο ρξηζηηαλνχο, ην ιάδη, έρεη ηε ζεκαζία 

ζξεζθεπηηθνχ αγαζνχ θαζψο είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηα κπζηήξηα ηνπ Xξίζκαηνο θαη 

ηνπ Δπρειαίνπ. Ζ εθθιεζία θαζηέξσζε ην ηεξφ κπζηήξην ηνπ Δπρειαίνπ , θαηά ην 

νπνίν νη ηεξείο ζηελ εηδηθή ιεηηνπξγία αιείθνπλ κε ην αγηαζκέλν ιάδη ηνπο αζζελείο 

θαη επηθαινχληαη ηε Θεία Xάξε γηα λα ηνπο ζεξαπεχζεη. Αθφκα κε ιάδη ειηάο 

αιείθεηαη ην κσξφ ζην κπζηήξην ηεο βάπηηζεο θαη ε ρξήζε ιαδηνχ παξαηεξείηαη θαη 

ζηελ ηαθηθή ηειεηνπξγία. 

 

 

Δηθ.3 Οη παιαηζηέο αιείθνπλ κε ην ιάδη ην θνξκί ηνπο. 

 

     Οη παιαηζηέο αιείθνπλ κε ιάδη ην γπκλφ θνξκί ηνπο αιιά θαη ην κέξνο ηνπ 

θνξκηνχ ηνπο πνπ είλαη θαιπκκέλν απφ ην θηνπζπέηη (απφ ηελ κέζε κέρξη θαη ιίγν πην 

ρακειά απ ην γφλαην). ηελ αξραία Διιάδα ην γπκλφ ζψκα δελ ήηαλ ληξνπή αιιά 

ππεξεθάλεηα.  Ήηαλ αδηαλφεην λα γίλνπλ αγψλεο ρσξίο γπκλνχο αζιεηέο γηαηί ζα 

έραλαλ ηελ ηεξφηεηα ηνπο. Σν ζψκα θαζξέπηηδε ηηο ςπρηθέο αξεηέο, ηελ αλδξεία θαη 

ηελ αθνζίσζε ζηνπο ζηφρνπο. Νηξνπή γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο δελ ήηαλ ην γπκλφ 

ζψκα αιιά ην αγχκλαζην γηαηί έδεηρλε άλζξσπν ρσξίο κφξθσζε θαη θαιιηέξγεηα. Σν 

θαιά γπκλαζκέλν ζψκα απνηεινχζε δψξν ζενχ. Οη ζενί, νη δεκηνπξγνί ηνπ θφζκνπ 

θαη δεκηνπξγνί ησλ αγψλσλ επραξηζηηνχληαλ κε ην ηέιεην γπκλφ ζψκα ζχκθσλα κε 

ηελ αληίιεςε ησλ αξραίσλ. Καη γηα απηφλ αθξηβψο ην ιφγν νη ληθεηέο ησλ αγψλσλ 

παξνκνηάδνληαλ κε ζενχο. Ζ γπκλφηεηα ζπκβφιηδε ηελ απαιιαγή απφ ηα δεζκά ηεο 
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χιεο γηα λα ληψζεη ν αζιεηήο ειεχζεξνο. (Γηαλλάθεο, 1998)  Ο ζπκβνιηζκφο απηφο, 

είρε πξνέθηαζε θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αζιεηψλ φπνπ ν θαιφο κειινληηθφο 

πνιίηεο έπξεπε λα γπκλάδεηαη ζην ζηίβν ηεο δσήο γηα λα βειηηψζεη ηηο αηέιεηεο ηνπ 

θαη λα ληψζεη ειεχζεξνο πνιίηεο. Σν θηνπζπέηη ιφγσ ηνπ φηη είλαη θαηαζθεπαζκέλν 

απφ ην δέξκα κνζραξηνχ ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί φηη ζπκβνιίδεη ηε δχλακε ηνπ 

δψνπ. Σν κνζράξη θαηά ηελ ρξηζηηαληθή ζξεζθεία ζπκβνιίδεη ηελ δχλακε, ηελ 

ππνηαγή θαη ηελ ζπζία. 

     Έλα αθφκα κηθξφ ηειεηνπξγηθφ ζηα πιαίζηα ηνπ αγσλίζκαηνο ηε πάιεο πνπ είλαη 

άμην κειέηεο, είλαη ν ραηξεηηζκφο ησλ παιαηζηψλ θαηά ηελ είζνδν ηνπο ζηελ 

παιαίζηξα. πσο αλαθέξζεθε, νη παιαηζηέο κπαίλνπλ πάληα θαηά δεχγε ζηελ 

παιαίζηξα κε έλαλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν. Ζ επγέλεηα, ν ακνηβαίνο 

ζεβαζκφο θαη ε πεηζαξρία είλαη  απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο πάιεο.  Σξέρνληαο 

είηε πεξπαηψληαο κε κεγάια βήκαηα πξνο ηα κπξνο, ζεθψλνληαο ηα ρέξηα ςειά θαη 

ρηππψληαο ηα κεηαμχ ηνπο είηε ζηα γφλαηά ηνπο θαη επίζεο ρηππψληαο ηα πφδηα ηνπο 

ζην έδαθνο. Μπνξνχλ λα γίλνπλ δηάθνξεο εξκελείεο γηα ηνλ ζπκβνιηζκφ ηνπ 

ραηξεηηζκφ, ν νπνίνο ζπλαληάηαη θαη ζε άιιεο κνξθέο παξαδνζηαθήο πάιεο φπσο ην 

ζνχκν (εζληθφ αγψληζκα ηεο Ηαπσλίαο), θπζηθά ζε κηα έθδνζε είηε δηαθνξεηηθή είηε 

παξαιιαγκέλε (“Sumo wrestling”, 2014). Με ηνλ ζφξπβν απφ ηα παιακάθηα θαη απφ 

ηα ρηππήκαηα ζηα πφδηα νη αζιεηέο δεηνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ ζενχ, ψζηε λα κελ 

δψζνπλ ηελ «κάρε» απηήλ κφλνη. Δπηπιένλ νη θηλήζεηο κε ηα ρέξηα ςειά 

ππνδειψλνπλ ηελ «ζέσζε», αιιά θαη ηελ «θάζαξζε». Θέινπλ λα δείμνπλ φηη είλαη 

άνπινη θαη έηνηκνη λα δψζνπλ έλαλ αγψλα έληηκν. Γεληθφηεξα, ν ζφξπβνο κέζα ζηελ 

δηαδηθαζία απηή πηζαλφλ λα απνζθνπεί ζην λα εμεπκελίζνπλ ην «θαθφ». 

     Έλα αθφκα ζχκβνιν δχλακεο απνηειεί  ην έπαζιν ηνπ ληθεηή, ν ηαχξνο. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα ην έπαζιν ζηελ κεγάιε θαηεγνξία αιιά θαη ζηηο κηθξφηεξεο είλαη 

ρξεκαηηθφ. Παιαηφηεξα φκσο, κέρξη πεξίπνπ πξηλ δεθαπέληε κε είθνζη ρξφληα ην 

έπαζιν ήηαλ έλαο ηαχξνο. ηελ αξραία Διιάδα ν ηαχξνο ήηαλ ε ελζάξθσζε, ην 

ζχκβνιν ή ην έκβιεκα ησλ ζεψλ ηεο δεκηνπξγίαο, νη νπνίνη θαηνηθνχζαλ ζηνλ 

νπξαλφ ή ζε ςειέο βνπλνθνξθέο. ε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο νη ζενί, νη παηέξεο ησλ 

ζεψλ, δεκηνπξγνί ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ νπξαλνχ εκθαλίδνληαλ κε κνξθή ηαχξνπ ή 

ζπλνδεχνληαλ απφ ηαχξνπο. Μάιηζηα, θάπνηνη ζενί εηθνλίδνληαλ κε θέξαηα ηαχξνπ -

εηθνλνγξαθηθή παξάδνζε πνπ δηαηεξήζεθε έσο ηε ρξηζηηαληθή πεξίνδν. Ο ειιεληθφο 

Γίαο θιέβεη ηελ Δπξψπε (εθδνρή ηεο Μεγάιεο Θεάο) θαη δεπγαξψλεη καδί ηεο. Ο 

ηλδηθφο Ρνχληξα παίξλεη ηε κνξθή ηαχξνπ θαη ελψλεηαη κε ηελ θνζκηθή αγειάδα 
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Πξηζλί, πξνθεηκέλνπ λα γελλεζνχλ ηα πάληα. Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ 

Ίληξα, αιιά θαη κε ηνπο κεζνγεηαθνχο ζενχο Μηλ, Βάαι, Υαληάλη θαη Μπει, πνπ 

δεπγαξψλνπλ κε αλάινγεο ζεφηεηεο-αγειάδεο. Ο ηαχξνο είλαη έλαο απφ ηνπο πην 

ζπλεζηζκέλνπο δσηθνχο ζπκβνιηζκνχο ησλ ζεψλ. πκβφιηδε πάληνηε θαη 

εμαθνινπζεί λα ζπκβνιίδεη ηελ αληνρή, ηνλ δπλακηζκφ ηεο κεγαινπξεπνχο ξψκεο θαη 

ηνλ έκθπην δπλακηζκφ, ηελ αλππφηαθηε αλεμαξηεζία θαη ηελ αηέιεησηε γνληκνπνηφ 

ελέξγεηα. 

          Μεηά ην ηέινο ηνπ αγψλα θαη ηελ αλάδεημε ηνπ κεγάινπ ληθεηή (ληθεηή ηεο 

πξψηεο θαηεγνξίαο), ε επηηξνπή ρφξεπε καδί ηνπ ζπξηφ ρνξφ κέζα ζηνλ αγσληζηηθφ 

ρψξν γηα λα ηνλ δνπλ φινη. Καηφπηλ ηνπ δίλαλε ην έπαζιν (ηαχξν) καδί κε ην νπνίν 

μαλαρφξεπαλ. Σν ζηηγκηφηππν απηφ ηνπ ρνξνχ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ βαζηά ζηελ 

αξραηφηεηα. Ζ αλάγθε ησλ αλζξψπσλ λα ελσζνχλ ζε κηα αηκφζθαηξα γηνξηήο, λα 

ραξνχλ  φινη καδί θαη λα γιεληήζνπλ, λα μαλαβξνχλ ηνπο καθξηλνχο δεζκνχο ηνπο 

εθθξάδεηαη γιαθπξά ζηελ γιψζζα ηεο ηέρλεο ηνπ ιατθνχ ρνξνχ. ηηο πξψηεο 

εθδειψζεηο ηνπ ζηνπο πξσηφγνλνπο ιανχο, ν άλζξσπνο απεπζπλφηαλ ζηνλ ρνξφ γηα 

λα απμήζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ, κε ην ρνξφ πξνζπαζνχζε λα αληηδξάζεη ζε φηη ηνπ ήηαλ 

αδχλαην λα πνιεκήζεη κε ηηο δηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο, ζην ρνξφ εχξηζθε δηέμνδν ζηηο 

θπζηθέο ή ζηηο πλεπκαηηθέο αδπλακίεο ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζπαζνχζαλ αιιά 

θαη επηζπκνχζαλ επίζεο, λα επραξηζηήζνπλ λα εμεπκελίζνπλ ή θαη λα πξνδηαζέζνπλ 

νη άλζξσπνη ηνπο ζενχο ηνπο.  

«…Οη νιπκπηνλίθεο εηζεξρφηαλ ζηελ πφιε πάλσ ζε ηέζξηππν θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γθξεκηδφηαλ έλα ηκήκα ηνπ ηείρνπο γηα ηελ είζνδφ 

ηνπο σο έλδεημε φηη ηα ηείρε δελ ήηαλ πηα αλαγθαία γηα ηελ ππεξάζπηζή ηεο, 

αθνχ δηέζεηε ηέηνηνπο ήξσεο. H ππνδνρή ησλ ληθεηψλ ήηαλ αλάινγε κε απηή 

πνπ επηθπιαζζφηαλ ζε ζηξαηεγνχο, νη νπνίνη επέζηξεθαλ ληθεηέο απφ 

εθζηξαηείεο. Ο νιπκπηνλίθεο επηζθεπηφηαλ ην λαφ ηνπ πξνζηάηε ζενχ ηεο 

πφιεο, ζπζίαδε ζε απηφλ θαη ηνπ πξφζθεξε ην ζηεθάλη ηνπ. Σελ ηειεηή 

αθνινπζνχζε γηνξηή(…)Οη ληθεηέο ρφξεπαλ ζε θιεηζηνχο θχθινπο κε 

πξψηνπο απηνχο ζηνλ θχθιν, κε ζπλνδεία απιψλ…» (“Οη νιπκπηνλίθεο”, 

ρ.ρ.). 
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Δθηφο φκσο απφ απηφλ ηνλ ξφιν, ν ρνξφο  ιεηηνπξγνχζε θαη σο κέζν 

δηαηήξεζεο, επηβεβαίσζεο θαη αλαλέσζεο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη πιαηζίσλ πνπ 

επέβαιιε ε εθάζηνηε νηθνλνκηθνθνηλσληθή θαηάζηαζε. Μέζα ζ‟ απηά ηα πιαίζηα 

ιάκβαλαλ ρψξα νη αληίζηνηρεο θνηλσληθέο θαη εζηκηθέο εθδειψζεηο (γηνξηέο, 

παλεγχξηα, γάκνη θιπ.). Κάζε πξνζσπηθή έθθξαζε ήηαλ θη απηή απζηεξά εληαγκέλε 

ζηελ επξχηεξε θνηλσληθή. Ο ρνξφο ινηπφλ, σο ζχκβνιν έθθξαζεο ηεο θνηλσληθήο 

νκάδαο θαη ησλ ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο, απ‟ ηε κηα ελίζρπε θαη απ‟ ηελ άιιε 

αλαπαξήγαγε ην εθάζηνηε θνηλσληθφ κνληέιν. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

  

 ην πξψην απηφ κέξνο ηεο εξγαζίαο ζηφρνο ήηαλ ε κειέηε θαη ε παξνπζίαζε 

ηεο ηειεηνπξγίαο ηνπ δξσκέλνπ ηεο παξαδνζηαθή πάιεο κε ιάδη ζηα πιαίζηα ηνπ 

παλεγπξηνχ ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ ηεο Νηγξίηαο εξξψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

ζχγθξηζε αλάκεζα ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο ηέιεζεο θαηά ην παξειζφλ (αξρέο έσο 

κέζα ηνπ 20
νπ 

αηψλα) θαη ην παξφλ (ηέιε 20
νπ 

αηψλα έσο θαη ηηο κέξεο καο), θαζψο 

θαη νη πξνεθηάζεηο ηνπ δξσκέλνπ ζξεζθεπηηθέο θαη θνηλσληθέο. 

 Μέζα απφ ηηο εθηελείο πεξηγξαθέο πνπ πξνεγήζεθαλ είλαη έληνλα δηαθξηηέο νη 

δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη. Δληνπίδνληαη θπξίσο ζηνλ ρξφλν ηέιεζεο ηνπ 

δξσκέλνπ (απφ 2 Μαΐνπ κεηαθνξά ζηελ πιεζηέζηεξε Κπξηαθή, ή θαη κία αθφκα 

βδνκάδα αξγφηεξα)  αιιά θαη ζε ζηνηρεία ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ (ζχγρξνλε 

παιαίζηξα, κείσζε Διιήλσλ αζιεηψλ, νηθνλνκηθφ έπαζιν θ.α.) . ηελ πνξεία απηήο 

ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη εμέιημεο ηεο ηέιεζεο, παξαηεξείηαη κηα ηάζε εθθνζκίθεπζεο 

ηεο εζηκηθήο απηήο κνξθήο, κηα πνξεία απφ ην ηεξφ ζην θνζκηθφ, απφ ην κπζηεξηαθφ 

ζην θαζεκεξηλφ, απφ ην ηειεηνπξγηθφ ζην ςπραγσγηθφ. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο, πνπ 

αιιάδνληαο ζπκπαξαζχξνπλ-εθζπγρξνλίδνπλ θαη ηα εθάζηνηε εζηκηθά κνξθψκαηα. 

Απνηειεί ινηπφλ ηελ νπζηαζηηθή δηαδηθαζία ηεο επηβίσζεο ησλ ζηνηρεηψλ ηνπ 

«παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ» ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία-θνηλφηεηα. 

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην,  θχξην ιφγν 

πηα δελ έρεη ην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα θαη ε ηειεηνπξγία, αιιά ε θνηλσληθή επαθή, 

ε δηαζθέδαζε θαη ε νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή. Παξφια απηά ε ζξεζθεπηηθή 

ζπκπεξηθνξά απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο θαη είλαη 

πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηε θπζηνγλσκία ηνπ παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ κηαο 

πεξηνρήο.  Ζ ρξήζε εζληθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ ζπκβφισλ, αιιά θαη ε ελππάξρνπζα 

ζξεζθεπηηθή ηειεηνπξγία απνηεινχλ ζπλεθηηθνχο δεζκνχο θαη άμνλεο απηήο ηεο 

ηαπηφηεηαο. 

 Μέζα απφ ην δξψκελν ηεο πάιεο αιιά θαη ην ζχλνιν ηνπ παλεγπξηνχ 

γεληθφηεξα, ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο-θνηλφηεηαο απνθαζηζηνχλ ηε ζπλνρή ηνπο ζε 

θνηλσληθφ επίπεδν, αλαζπγθξνηνχλ ηνπο ζπλεθηηθνχο ηνπο δεζκνχο θαη εληζρχνπλ 
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ηελ ηνπηθή ηαπηφηεηα. Ζ ηνπηθή ηαπηφηεηα απνηειεί ηελ θνηλή πεξηνπζία ηεο 

θνηλφηεηαο. Σν δξψκελν ηεο παξαδνζηαθήο πάιεο κε ιάδη παγηψλεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο ηαπηφηεηαο θαη επηζεκνπνηεί ηηο αιιαγέο πνπ ηελ 

ραξαθηεξίδνπλ θαη ηελ νξηνζεηνχλ δηα κέζνπ ησλ ρξφλσλ. 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΡΟΜΑ ΚΑΗ ΜΟΤΗΚΖ 

Κεθάιαην 2
ν 

 

1. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΩΝ ΡΩΜΑ ΣΗ ΔΡΡΔ  

 

 Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα ησλ κειεηψλ γηα ηελ πξνέιεπζε θαη θαηαγσγή ησλ 

ξφκηθσλ  θχιισλ είλαη ε απνπζία ηνπ ρψξνπ σο ηζρπξνχ αλαιπηηθνχ εξγαιείνπ. 

Απηφ είλαη απνηέιεζκα ηεο  παγησκέλεο αιιά πνιιέο θνξέο θαη εζθαικέλεο άπνςεο 

πνπ ζεσξεί ηνλ λνκαδηθφ βίν σο ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ ξνκά. 

πλέπεηα απηήο ηεο άπνςεο είλαη ν ραξαθηεξηζκφο ησλ ξνκά σο ιαφο ρσξίο ξίδεο. Ο 

Κ. Μπίξεο (1954, 43) ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη νη Σζηγγάλνη απνηεινχληαη απφ δχν 

ιανχο, απφ ηνπο Roma, πνπ έρνπλ ηλδηθή θαηαγσγή θαη απφ ηνπο Γχθηνπο πνπ είλαη 

απηφρζνλεο Αηγχπηηνη. Παξφια απηά ν Γ. Νηνχζαο (1997, 34) καο πιεξνθνξεί φηη: 

 Οη επηζηήκεο ηεο πγθξηηηθήο Γισζζνινγίαο ,ηεο Ηζηνξίαο , ηεο 

Αλζξσπνινγίαο θαη ηεο Δζλνινγίαο έρνπλ δψζεη απφ ηνλ 18ν αηψλα ηελ 

απάληεζε: φιεο νη νκάδεο πνπ νλνκάδνπκε ζήκεξα Σζηγγάλνπο ή Γχθηνπο 

θαηάγνληαη απφ ηνλ ρψξν ηεο Βνξεηνδπηηθήο Ηλδίαο, απφ φπνπ μεθίλεζαλ ηε 

κεηαλάζηεπζή ηνπο θαηά θχκαηα κεηά ηνλ 8ν αηψλα κ.Υ. 

  Έλα αθφκε ζεκαληηθφ πξφβιεκα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ηνπηθή 

ηζηνξηνγξαθία είρε πάληα σο βαζηθφ ζηφρν ηελ απφδεημε ηεο δηαρξνληθήο παξνπζίαο 

ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο ζηελ πεξηνρή θαη ηελ ειιεληθφηεηα ησλ θαηνίθσλ. Απηφ είρε 

σο απνηέιεζκα ε χπαξμε ησλ  δηαθνξεηηθψλ εζλνηηθά νκάδσλ λα απνζησπάηε. 

 Μεηά ηελ θαηάιπζε ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο απφ ηνπο Οζσκαλνχο, νη 

ξφκηθεο νκάδεο ησλ Βαιθαλίσλ ζπλερίδνπλ ηελ πνξεία ηνπο κέζα ζε απηή ηελ εθηελή  

πεξηνρή. Οη πξψηνη γχθηνη πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ ρψξα αιιά θαη ηα ππφινηπα 

Βαιθάληα έγηλαλ θνιίγνη-δνχινη θαη αζρνιήζεθαλ θπξίσο κε αγξνηηθέο εξγαζίεο. 

ηελ βφξεηα Διιάδα θαίλεηαη πσο ν αξηζκφο ησλ ξνκά ήηαλ ηδηαίηεξα κεγάινο ζε 

ζρέζε κε ηηο άιιεο πεξηνρέο. Ο Γ. Εάρνο (2011, 227) αλαθέξεη:  
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χκθσλα κε ηελ παξάδνζε, νη Οζσκαλνί κπέεδεο ησλ εξξψλ έθεξαλ πξηλ 

απφ πνιιά ρξφληα ηνπο/ηηο πξνγφλνπο ησλ κειψλ ησλ ξνκηθψλ νκάδσλ απφ 

ηελ Αίγππην γηα λα θαιιηεξγήζνπλ ηα ηζηθιίθηα ηνπο. χκθσλα κε ηα γξαπηά 

ηεθκήξηα φκσο, ε παξνπζία ησλ Ρνκ ζηελ πεξηνρή ησλ εξξψλ θαηαγξάθεηαη 

ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 15νπ θαη ζην 16ν αηψλα, ελψ ζπγθεθξηκέλεο καξηπξίεο 

(Καθηαληδήο, 1989: 37, 65 & 92) θαλεξψλνπλ ηε δξάζε ηνπο θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο (απφ ην 17ν 

αηψλα θαη εληεχζελ). 

 Ζ εηθφλα ηεο ξνκηθήο παξνπζίαο ζηελ πεξηνρή ησλ εξξψλ γίλεηαη πην 

θαζαξή ησλ 19ν αηψλα. Ζ ζηαδηαθή κείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ βακβαθηνχ θαη ηνπ 

ξπδηνχ, ησλ δχν βαζηθψλ θαιιηεξγεηψλ ηνπ θάκπνπ ησλ εξξψλ, νδήγεζε ηα 

ηζηθιίθηα ζηελ απνζχλζεζε θαη έθαλε ηνλ πιεζπζκφ λα κεηαθεξζεί ζε νξεηλέο 

πεξηνρέο. Ζ νζσκαληθή δηνίθεζε  ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα ηνλψζεη ηελ αγξνηηθή 

νηθνλνκία ιακβάλεη δχν ζεκαληηθά κέηξα ηα νπνία ζα έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν 

ζηελ δσή ησλ ξνκά. Με ην πξψην απειεπζεξψλνληαη φινη νη δνπινπάξνηθνη ηεο 

απηνθξαηνξίαο θαη κε ην δεχηεξν αλαγλσξίδεηαη ε ηδηνθηεζία επί ηκεκάησλ γεο. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κεηαθίλεζε ησλ παιαηψλ αιιά θαη ηελ άθημε λέσλ 

ξνκηθψλ νκάδσλ θπξίσο απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Ρνπκαλίαο , Βνπιγαξίαο θαη Αιβαλίαο. 

Ο θχξηνο φγθνο ησλ νκάδσλ απηψλ θαίλεηαη λα θηλείηαη πξνο ηα ηζηθιίθηα ηνπ 

θάκπνπ ζηα νπνία γίλνληαη δνχινη. Άιιεο νκάδεο δεκηνπξγνχλ  μερσξηζηνχο 

νηθηζκνχο θνληά ζηα ηζηθιίθηα δηαηεξψληαο κε απηά εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη άιιεο κε 

καθξφηεξε παξνπζία ζηελ πεξηνρή φληαο ειεχζεξνη πηα αζρνινχληαη κε ηελ 

δηαζθέδαζε. «…Ο ηαγκαηάξρεο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ Ν. ρνηλάο ζην νδνηπνξηθφ 

ηνπ ην 1886 θαηαγξάθεη πσο ζηνλ θαδά ησλ εξξψλ (ν νπνίνο φπσο αλαθέξζεθε 

πεξηιακβάλεη θαη ηελ πεξηνρή ηεο Νηγξίηαο-νχξπαο) ππάξρνπλ 3400 άηνκα ξνκηθήο 

πξνέιεπζεο. 2000 ρξηζηηαλνί θαη 1400 κσακεζαλνί» (Εάρνο, 2011, 230). 

 Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ πνιινί γχθηνη ησλ ρσξηψλ αθνκνηψζεθαλ 

νιφηεια απφ ηνπο "ληφπηνπο" θαηνίθνπο θαη αθνινχζεζαλ ηελ πνξεία ηεο ππφινηπεο 

θνηλσλίαο. ηηο κέξεο φζνη ξνκά είλαη εγθαηεζηεκέλνη θπξίσο ζηελ Β. Διιάδα είλαη 
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απφιπηα εληαγκέλνη ζην γεγελή πιεζπζκφ θαη ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ληφπην 

ζηνηρείν ηεο πεξηνρήο.    

 Δθηφο απφ ηελ πφιε ησλ εξξψλ, πεξηνρέο κε έληνλε ηελ παξνπζία ξνκά 

θαηνίθσλ είλαη ηα ρσξηά Φιάκπνπξν θαη Αλζή (πεξηνρή Νηγξίηαο), Ζξάθιεηα, 

Πνληηζκέλν, Αγ. Διέλε, Νενρψξη, Ν. θνπφο, Μαπξνζάιαζζα, Γξαβίζθνο, Φπηφθη 

θ.α. 

 

2.  Ζ ΜΟΤΗΚΖ Ω ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

 

     «Γελ κπνξεί θάπνηνο λα αλαθέξεηαη ζηελ Ηζηνξία ησλ Ρνκά παξά κφλν κέζσ ηεο 

κνπζηθήο, γηαηί δχν πξάγκαηα είλαη απηά πνπ ηνπο πξνζδηνξίδνπλ: ε κνπζηθή θαη ε 

απφξξηςε. Ζ κνπζηθνί είλαη απηνί νη ίδηνη. Ζ απφξξηςε είλαη νη άιινη» (Liegeois, 

1998, 107). Ζ κνπζηθή ινηπφλ θαζηζηά κηα νιφθιεξε νκάδα αλζξψπσλ νξαηή θαη ηε 

βγάδεη απφ ην πεξηζψξην. «…Άιισζηε, ζε πεξηνρέο νιφθιεξεο , ε νξγαληθή κνπζηθή 

ηνπ ηφπνπ βξηζθφηαλ αλέθαζελ ζηα ρέξηα ησλ Γχθησλ. Οη ληφπηνη δελ θαηαδέρνληαλ 

ην επάγγεικα ηνπ νξγαλνπαίρηε (…) θη αιινχ, ε ιέμε γχθηνο ζεκαίλεη 

νξγαλνπαίρηεο» (Μαδαξάθε, 1984, ζει 51).  Ο Υ. Παπαθψζηαο αλαθέξεη  

ραξαθηεξηζηηθά ηα ιφγηα ηνπ δνπξλαηδή Μήηζνπ Υίληδνπ «νη Γχθηνη θάλνπλ απηά 

πνπ δελ θάλνπλ νη άιινη» (Παπαθψζηαο, 2013, 168). ην βηβιίν ηνπ «αρά ηζί βαξφ 

λη λάη» ζε κηα εθηεηακέλε έξεπλά ηνπ θπξίσο γηα ηηο ρνξεπηηθέο ηαπηφηεηεο ησλ 

Ρνκά, εηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή ησλ εξξψλ, αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ ζην θεθάιαην 

«Φσλέο ηεο εληνπνηφηεηαο», ηηο απφςεηο θαηνίθσλ δηαθνξεηηθψλ εζλνηηθψλ νκάδσλ
8
 

γηα ηελ ζρέζε Ρνκά-κνπζηθήο.  

«…Οη Γχθηνη θαη νη Βιάρνη είλαη νη πην πνιινί ζηελ Ζξάθιεηα
9
 . Οη πην 

παιηνί, φπσο ιελ. Πνιχ θαινί κνπζηθνί (…). Οη Γχθηνη πάληα ήηαλ εδψ, 

πνιινί είλαη λνηθνθπξαίνη . Ενπξλαηδήδεο, ληανπιηδήδεο, φινη είλαη Γχθηνη. 

Παίδνπλ παληνχ (…). Οη Γχθηνη νη δηθνί καο είλαη κνπζηθνί. Ο καραιάο 

                                                           
8
 Η περιοχι  των ερρϊν και ειδικότερα τθσ Ηράκλειασ χαρακτθρίηεται από μικτι εκνοτικι ςφςταςθ: 

Βλάχοι, ντόπιοι, πρόςφυγεσ, αρακατςάνοι, Ρομά και Σςιγγάνοι.   
9
 Περιοχι-κωμόπολθ ςτθν περιοχι των ερρϊν με μεγάλο αρικμό ρομά κατοίκωλ  
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έβγαιε πνιινχο κνπζηθνχο. Σνπο μέξεη φιε ε Διιάδα (…). Απηνί είλαη 

λνηθνθπξαίνη, είλαη ληφπηνη απφ παιηά, επί Σνπξθνθξαηίαο. Σξνκεξνί 

κνπζηθνί. Σα πάληα παίδνπλ γηα φιεο ηηο ξάηζεο» ( 2013, ζει 158-159).  

Απφ ηηο καξηπξίεο απηέο παξαηεξείηαη πσο ε κνπζηθή ηθαλφηεηα ησλ Ρνκά βξίζθεη 

ζχκθσλεο φιεο ηηο επηκέξνπο εζλνηηθέο νκάδεο ηεο πεξηνρήο. Έηζη πξνθχπηεη άκεζε 

θαη απηνλφεηε ζρέζε ησλ Ρνκά κε ηελ κνπζηθή. ε ππεξηνπηθφ επίπεδν ε Ζξάθιεηα 

αιιά θαη ην Φιάκπνπξν
10

, ηειηθά ραξαθηεξίδνληαη σο «κνπζηθνκάλεο» θαη  γίλνληαη 

γλσζηέο εμαηηίαο ηεο θήκεο ησλ Ρνκά κνπζηθψλ, δνπξλαηδήδσλ θαη ληανπιηδήδσλ. 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζην  Φιάκπνπξν θαη ζηελ Ζξάθιεηα δηφηη είλαη νη θχξηεο 

«πεγέο» Ρνκά κνπζηθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ννκνχ εξξψλ, αιιά θαη γηαηί φπσο ζα 

αλαθεξζεί ζηελ ζπλέρεηα, απφ ηα δχν απηά κέξε είλαη νη κνπζηθνί πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ ηέιεζε ηνπ αγσλίζκαηνο ηεο πάιεο ζηελ Νηγξίηα. 

 

Δηθ.4 Παιαηζηέο θαη νξγαλνπαίρηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πάιεο. 

                                                           
10

 Ρόμικθ κοινότθτα που ανικει ςτον Διμο Νιγρίτασ 
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     Υαξαθηεξηζηηθφ φξγαλν ησλ Ρνκά κνπζηθψλ εηδηθφηεξα ηεο πεξηνρήο ησλ εξξψλ 

είλαη ν δνπξλάο
11

. « Οξηζκέλα φξγαλα φπσο ν δνπξλάο είλαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

Σζηγγάληθα» (Liegeois, 1998, 108). πσο αλαθέξεη θαη ν Μήηζνο Υίηδνο ζε 

ζπλέληεπμή ηνπ: «Με ηνλ δνπξλά ηαμίδεςα φιν ηνλ θφζκν». ην ζεκείν απηφ αμίδεη 

λα κειεηεζνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν δνπξλάο θπξηάξρεζε ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα κνπζηθά φξγαλα. Μεηά ηελ ζπλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ 1913, ην 

λενζχζηαην ειιεληθφ θξάηνο, ζηα πιαίζηα ηεο εγθαζίδξπζεο ησλ δνκψλ ηνπ, 

επηδηψθεη ηελ πνιηηηζκηθή νκνηνκνξθία θπξίσο κέζσ ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ 

εζλνηηθψλ παξαδφζεσλ θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ δνκψλ (Cowan, 1998). «Απνθιίλνπζεο 

πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο (ρνξνί, ηξαγνχδηα, έζηκα) θξίλνληαλ σο πξνβιεκαηηθέο θαη 

εηίζελην αθφκα θαη ππφ απαγφξεπζε». Με βάζε ηελ ίδηα ινγηθή ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο 

απαγφξεπζεο , αμηνινγήζεθαλ θαη νξηζκέλα κνπζηθά φξγαλα φπσο ε καθεδνληθή 

ιχξα θαη ε γθάηληα σο ζηνηρεία εηεξφηεηαο θαη πνιηηηζκηθήο αλνκνηνγέλεηαο, θαη ε 

ρξήζε ηνπο ζεσξήζεθε πξνβιεκαηηθή. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζηελ ζηαδηαθή 

ππνρψξεζή ηνπο απφ ηηο κνπζηθέο ηειεηνπξγίεο ηεο πεξηνρήο, κέρξη κάιηζηα θαη ζην 

ζεκείν ηεο εμάιεηςήο ηνπο. πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Υ. Παπαθψζηαο 

(2013,173-175) νη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ έθεξαλ ηελ επηθξάηεζε ηνπ δνπξλά ήηαλ: 

 Ο νμχο θαη δηαπεξαζηηθφο ήρνο ηνπ δνπξλά θαη γεληθφηεξα ε κεγάιε 

δπλακηθή ηνπ κνπζηθνχ ζρήκαηνο δνπξλά-ληανπιηνχ θαίλεηαη φηη βνεζνχλ 

ζηελ επηινγή ηνπο. 

 Ζ δπλακηθή απηψλ ησλ νξγάλσλ δελ επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε κνπζηθή 

επηηέιεζε θαη νδεγεί ζηελ ππνρψξεζε ησλ ηξαγνπδηψλ, ησλ νπνίσλ νη ζηίρνη 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα
12

. 

 Ζ παξνπζία ησλ δνπξλαηδήδσλ θαη ε νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή πνπ 

αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ κνπζηθνχ θαη ηνπ νηθνδεζπφηε εληζρχνπλ ην θχξνο 

θαη ην γφεηξν ηνπ ηειεπηαίνπ. 

 Ζ ρξήζε ηνπ δνπξλά θαη ηνπ ληανπιηνχ είλαη πηζαλφλ λα νθείιεηαη επίζεο 

ζηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο ησλ κνπζηθψλ απηψλ νξγάλσλ. Οη Ρνκά κνπζηθνί, 

παξφηη κέιε κηαο ζηηγκαηηζκέλεο εζλνηηθήο νκάδαο, θξίζεθε φηη δελ 

                                                           
11

 Για πλθροφορίεσ για τον ηουρνά βλ. Φ. Ανωγειανάκθσ (1991, 117-130, 162-166) 
12

 τθν περιοχι υπάρχουν διάφορεσ δίγλωςςεσ εκνοτικζσ ομάδεσ όπωσ οι ςλαβόφωνοι «ντόπιοι» ( 
των οποίων θ γλϊςςα κεωρικθκε ζντονο ςτοιχείο πολιτιςμικισ και εκνοτικισ ετερότθτασ κακϊσ 
ταυτίςτθκε με τθν βουλγαρικι διάλεκτο), θ εκνοτικι ομάδα των Ρομά κ.α. Η ταυτόχρονθ λοιπόν 
ςυνφπαρξθ ηουρνά και τραγουδιοφ είναι αδφνατθ, με αποτζλεςμα τθν εξάλειψθ αυτϊν των 
τραγουδιϊν και κατ’ επζκταςθ τθσ εκάςτοτε «απαγορευμζνθσ γλϊςςασ» (Ρόμπου-Λεβίδθ, 2016) 
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ζπληζηνχζαλ απεηιή γηα ην έζλνο-θξάηνο. Έηζη νη Ρνκά κνπζηθνί είραλ άλεζε 

ζηηο θηλήζεηο ηνπο ζε κηα κεγάιε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ειεχζεξε 

πξφζβαζε ζε κεγάιν αξηζκφ θνηλνηήησλ θαη εζλνηηθψλ νκάδσλ. 

 Ζ αηζζεηηθή θαη θαιιηηερληθή επαλεπεμεξγαζία θαη ε επαλεξκελεία ηνπ 

κνπζηθνχ πνιηηηζκνχ απφ ηελ πιεπξά ησλ Ρνκά πξνζέδσζαλ λέα πξννπηηθή 

θαη δπλακηθή ζηα κνπζηθά θαη ρνξεπηηθά γεγνλφηα ηεο αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο. Θα ήηαλ ζθάικα λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη απηή ε δηαινγηθή 

δηαδηθαζία ππάγεηαη κφλν ζην πιαίζην ελφο επαγγεικαηηθνχ know-how απφ 

ηελ πιεπξά ησλ Ρνκά κνπζηθψλ. Απελαληίαο, απνηειεί ηαπηφρξνλα ηε δηθή 

ηνπο απφπεηξα γηα πξνζσπηθή θαη εζλνηηθή απηνέθθξαζε θαη ζπγθξνηεί έλα 

εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξάδεηγκα ιατθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

     Οη Ρνκά κνπζηθνί απφ ην παξειζφλ κέρξη θαη ηψξα δηαρεηξίδνληαη ηελ κνπζηθή 

ηνπο γλψζε θαη εκπεηξία πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηεο ζπλζήθεο δσήο ηνπο. Ζ 

πξνζαξκνγή ήηαλ θαη είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επηηπρίαο ηνπο. Μεηά ηελ 

κεηεγθαηάζηαζε ησλ πξνζθπγηθψλ εζλνηηθψλ νκάδσλ ζηελ πεξηνρή ησλ εξξψλ, 

γηα λα ζπλερίζνπλ λα θαηέρνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηα κνπζηθά δξψκελα, απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε ήηαλ ε άκεζε θαη δηαξθήο ελεκέξσζε γηα ηα κνπζηθά ηδηψκαηα θαη 

γεληθφηεξα ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ δηαθφξσλ εζλνηηθψλ νκάδσλ. «…Γηα λα 

θεξδίζεη ην ςσκί ηνπ ν θαιιηηέρλεο, έρεη ηελ ηάζε λα παξνπζηάδεη απηφ πνπ δεηά ην 

θνηλφ, δειαδή απηφ πνπ δεηηέηαη ζπρλά κέζα ζε έλα εμσηηθφ πιαίζην, θη έηζη δάλεηα 

θαη εηζαγφκελα ζηνηρεία ζεσξνχληαη ηππηθά ξφκηθα» (Liegeois, 1998, 107).   

Θξαθηψηηθα, πνληηαθά, γθαγθαβνχδηθα, αθφκα θαη  «ιατθά» είλαη θάπνηα απφ ηα λέα 

κνπζηθά ηδηψκαηα πνπ θαινχληαη λα παίμνπλ. Μαδί κε ηα ήδε ππάξρνληα ειιεληθά 

ζιαβφθσλα «ληφπηα», βιάρηθα θαη ξφκηθα θαηάθεξαλ ηειηθά λα παξέρνπλ ζε θάζε 

πεξίζηαζε ηα θαηάιιεια. Ζ πξνζαξκνγή δελ λνείηαη σο νπζία ή καγηθή ηδηφηεηα ηνπ 

ξφκηθνπ πνιηηηζκνχ, αιιά σο κηα ελζπλείδεηε δξαζηεξηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ 

ππνθεηκέλσλ (Παπαθψζηαο,  2013).   

     Ζ κνπζηθή αλαδεηθλχεηαη σο έλα ζηνηρείν πνιηηηζκηθήο αλσηεξφηεηαο ησλ Ρνκά, 

αδπλαηεί φκσο λα αληηζηαζκίζεη ηελ ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ εζλνηηθνχ 

ζηηγκαηηζκνχ. Ζ ηέρλε μεπεξλά ηηο ζπγθξνχζεηο θαη θέξλεη ζε επαθή αληαγσληζηηθά  

κεηαμχ ηνπο θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη δηαθνξεηηθέο εζλνηηθέο νκάδεο.  

Δίλαη παξάδνμν ην γεγνλφο φηη ζε νξηζκέλεο επνρέο νη Ρνκά ζεσξνχληαλ απφ 

ην βαζηιηά άμηνη γηα απαγρνληζκφ θαη ηαπηφρξνλα πξνζθαινχληαλ ζην 
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βαζηιηθφ δείπλν (…). Μέρξη πξφζθαηα ζε νξηζκέλα θξάηε νη ξφκηθεο 

νξρήζηξεο πξνθαινχζαλ ηνλ ζαπκαζκφ φισλ, δελ παξνπζηάδνληαλ φκσο σο 

ξφκηθεο θαη νχηε κπνξνχζαλ λα εκθαληζηνχλ ζηελ ηειεφξαζε (Liegeois, 

1998, 109).  

Πνιινί είλαη αθφκα εθείλνη πνπ ζαπκάδνπλ επηθαλεηαθά ηνπο Ρνκά θαη απνξξίπηνπλ 

ηελ νπζία ηνπ  πνιηηηζκνχ ηνπο  κε απζηεξνχο θαλνληζκνχο θαη θαηαπηέζεηο. 

 

 

Δηθ.5 
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Κεθάιαην 3
ν
 

1. Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

 

     Παξαθάησ ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα κειεηεζνχλ ηα κνπζηθά θνκκάηηα πνπ 

πιαηζηψλνπλ ην αγσληζηηθφ κέξνο ηεο ηειεηνπξγίαο ηεο πάιεο.  Ζ ερνγξάθεζή ηνπο 

έγηλε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηέιεζεο ηνπ αγσλίζκαηνο ηελ Κπξηαθή 19 Μαΐνπ 2013 

ζηελ Νηγξίηα, ηελ δεχηεξε δειαδή απφ ηεο δχν κέξεο ηνπ παλεγπξηνχ. ηελ 

ερνγξάθεζε παίδνπλ: 

Ενπξλά: Υξήζηνο Καξαθψζηαο (Φιάκπνπξν), Βαζίιεο Καξαθψζηαο(Φιάκπνπξν), 

Αξηζηείδεο Γξάκαιεο (Ζξάθιεηα), Ζιίαο ηακπνπιήο (Ζξάθιεηα), Samir Kurtov 

(Βνπιγαξία), Lumco Fetov (Βνπιγαξία) 

Νηανχιη: Παλαγηψηεο Πάηζεο (Φιάκπνπξν), Αζαλάζηνο Ννχξεο (Φιάκπνπξν), 

Γηνλχζεο Φσηίνπ, Γηάλλεο Γξάκαιεο (Ζξάθιεηα), Βαζίιεο ηψπεο (Αλζή), Ognyan 

Fetov (Βνπιγαξία) 

πσο έρεη αλαθεξζεί θαη λσξίηεξα ζηελ εξγαζία, εμαηηίαο ηεο πνιχσξεο δηάξθεηαο 

ηεο ηέιεζεο ηνπ αγσλίζκαηνο νη κνπζηθνί πνπ απαηηνχληαη είλαη πεξηζζφηεξνη απφ 

κία «ηζέηα»
13

 (δχν δνπξλάδεο, ληανχιη). 

     Πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο νη δνπξλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη φινη 

ζεξξατθνχ ηχπνπ θαη φρη γεληθφηεξα καθεδνληθνί θαζψο καθεδνληθνί είλαη θαη ηηο 

Νάνπζαο, κε ηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ δηαθνξέο. Έρνπλ ίδηα θαηαζθεπή θαη κήθνο ζηα 

51 εθαηνζηά ψζηε λα έρνπλ ίδην θνχξδηζκα γηα λα κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ ηνληθά. 

πσο εμεγεί ν Βαζίιεο Καξαθψζηαο (λεφηεξνο απφ ηνπο νξγαλνπαίρηεο θαη 

θιαξηλεηίζηαο) νη παιηφηεξνη δελ είραλ θάπνηα νλνκαζία γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

δνπξλά, αλ φκσο έπξεπε λα ραξαθηεξηζηεί φπσο άιια πλεπζηά (θινγέξα, θαβάιη, 

θιαξίλν θ.α.) ζε ζρέζε κε ην ηνληθφ ηνπ χςνο, ηφηε ζα νλνκαδφηαλ δνπξλάο ια. Απηφ 

γηαηί νη πεξηζζφηεξεο θιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ σο βάζε ην ια. Ζ 

έθηαζή ηνπ είλαη: 

                                                           
13

 Σο μουςικό ςχιμα ςτθν περιοχι των ερρϊν είναι δφο ηουρνάδεσ (πρϊτοσ-μάςτορασ και δεφτεροσ-
παςαδόροσ) και νταοφλι. Σο ςχιμα αυτό ονομάηεται τςζτα. 
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πεξίπνπ δειαδή δχν νθηάβεο. πάληα  ρξεζηκνπνηείηαη ην ρακειφ ξε, αιιά ε έθηαζε 

ζηελ πςειή πεξηνρή είλαη ζρεηηθή θαη εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ θαιή ηερληθή ηνπ 

κνπζηθνχ, θαζψο κπνξεί λα θηάζεη αθφκα θαη ζην ια΄΄ ηεο ηέηαξηεο γξακκήο πάλσ 

απφ ην πεληάρνξδν. Δπίζεο άμην αλαθνξάο είλαη πσο νη «δνπξλαηδήδεο» δελ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηεο θιαζζηθέο νλνκαζίεο (λην, ξε, κη  θ.α.) γηα ηνπο θζφγγνπο αιιά 

έρνπλ δηθφ ηνπο ζχζηεκα αλαθνξάο. Ζ αληηζηνηρία είλαη ε εμήο: 

 

 

 

 

κε ηελ ζεηξά απφ ηνλ θζφγγν κη (ζέζε ζην φξγαλν: φιεο νη ηξχπεο θιεηζηέο): 

Οιφθιεξν Γθηνπξέο, Μηζφ Γθηνπξέο, Ραο, Νηέκη, Νεβά, Κνζί, Καιαθάηη ζηα δχν, 

Αζπξκάο, Καιαθάηη ζηα ηξία θαη φιε ε πςειή πεξηνρή Σζίλα. Πξέπεη λα αλαθεξζεί 
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πσο εθηφο απφ ηηο νλνκαζίεο θζφγγσλ, ηα νλφκαηα απηά είλαη πνιχ πηζαλφλ πνιιέο 

θνξέο λα εθθξάδνπλ νιφθιεξεο κεισδηθέο θηλήζεηο γχξσ απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

θζφγγνπο. 

     Οη κεηαγξαθέο ζην πεληάγξακκν έγηλαλ κε βάζε ηελ ζεσξεία ησλ Μαθάκ φπσο 

απηή παξνπζηάδεηαη απφ ηνπο Μάξην Γ. Μαπξνεηδή θαη Μνπξάη Αυληεκίξ ζηα 

ζπγγξάκκαηά ηνπο «Οη Μνπζηθνί Σξφπνη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην» θαη «Σν 

Σνχξθηθν Μαθάκ» αληίζηνηρα. Λφγσ ηνπ φηη ηα καθάκ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο λφηεο-

βάζεηο απφ ηεο νπνίεο γξάθνληαη, άζρεηα κε ην ηνληθφ θέληξν ζην νπνίν παίδνληαη 

απφ ηα φξγαλα, έηζη ρξεηάζηεθε ζε θάπνηα απφ ηα θνκκάηηα ε κεηαγξαθή λα γίλεη κε 

κεηαθνξά. Π.ρ. ν θνπφο ηεο Πάιεο ζην κνπζηθφ απφζπαζκα έρεη βάζε ην κη, 

γξάθεηαη φκσο κία 4
ε
 ςειφηεξα απφ ια γηαηί ην καθάκ Μνπραγηέξ ζην νπνίν αλήθεη, 

απνδίδεηαη ζην πεληάγξακκν απφ ια φπσο πιεξνθνξνχλ νη δχν ζπγγξαθείο. Δπίζεο 

ζηηο κεηαγξαθέο ρξεζηκνπνηείηαη δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα αιινηψζεσλ ψζηε λα 

κπνξνχλ λα απνδνζνχλ αθξηβέζηεξα ηα δηαζηήκαηα ηνπ εθάζηνηε καθάκ. Σν 

ζχζηεκα φπσο παξνπζηάδεηαη ζηα ζπγγξάκκαηα είλαη ην εμήο: 

 

    Όθεζε       Γίεζε    Κφκκαηα    Σκήκαηα 

        

         

         

 

         

  

        1     

 

      1,33 

        

         

 

         

         

        4 

 

      5,32 

 

         

 

         

 

        5 

 

      6,65 

 

        

 

         

 

        8 

 

     10,64  
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      ηηο κεηαγξαθέο ην θάζε ζχζηεκα απνηειείηαη απφ δχν πεληάγξακκα ζηα νπνία 

γξάθνληαη ν πξψηνο θαη ν δεχηεξνο δνπξλάο θαη απφ έλα δίγξακκν ζην νπνίν 

γξάθεηαη ην ληανχιη. Π.ρ. 

 

    

 

Ο πξψηνο κε ηνλ δεχηεξν δνπξλά δελ έρνπλ δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν γξαθήο ηνπο. Ζ 

κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ κεηαγξαθή ήηαλ ε φζν ην δπλαηφλ πην πηζηή 

κεηαθνξά απφ ην ερεηηθφ απφζπαζκα ζην πεληάγξακκν, πξάγκα αξθεηά δχζθνιν 

έσο αδχλαην φηαλ πξφθεηηαη γηα δσληαλή ερνγξάθεζε θαηά ηελ ηέιεζε ηνπ 

δξσκέλνπ θαη κάιηζηα ηελ ηαπηφρξνλε ζπλχπαξμε 3-4
σλ

 δνπξλάδσλ θαη αληίζηνηρα 

ηζάξηζκσλ ληανπιηψλ. Ηδηαίηεξε δπζθνιία παξαηεξείηαη φρη ηφζν ζηελ πηζηή 

κεηαγξαθή ησλ θζφγγσλ αιιά θπξίσο ζηελ κεηαγξαθή ηεο ξπζκηθήο ηνπο αμίαο. 

Γεδνκέλνπ φηη ν εθάζηνηε δνπξλαηδήο πνπ παίδεη ηνλ πξψην δνπξλά (κάζηνξαο) 

παίδεη ηελ θχξηα κεισδία, αιιά πνιιέο θνξέο εκπινπηηζκέλε κε πνιχ έληνλα 

δεμηνηερληθά ζηνηρεία, ρσξίο θπζηθά λα ζθέθηεηαη ηνλ ρξφλν. Κάλεη δειαδή 

«ειεχζεξα» απηνζρεδηαζηηθά ζηνηρεία πάλσ ζηνλ ξπζκφ θαη φρη «ξπζκηθά». Απηφ 

είλαη θάηη πνπ θαζηζηά ηδηαίηεξα δχζθνιε ηελ ξπζκηθή απφδνζε ησλ θζφγγσλ ζην 

πεληάγξακκν. ε ηέηνηα ζεκεία αθνινπζήζεθε ε νκαδνπνίεζε ησλ θζφγγσλ ζε ίζεο 

ρξνληθέο αμίεο φπσο ηξίερα, πεληάερα, εμάερα, επηάερα. Π.ρ. ζηνλ θνπφ 10 ζην 

κέηξν 2: 
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     ην ληανχιη επεηδή ε βαζηθνί ρηχπνη-ήρνη είλαη δχν, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο 

γξαθήο ζε δίγξακκν. ηελ πάλσ γξακκή ηα ρηππήκαηα κε ηελ «βίηζα-πξίκα» θαη 

ζηελ θάησ γξακκή ηα ρηππήκαηα κε ηνλ «θφπαλν-κπάζα». Π.ρ.  

   

Οη λφηεο πνπ βξίζθνληαη ζε παξέλζεζε φπσο ζην κέηξν 2 ηνπ θνπνχ 10 πνπ 

θαίλεηαη παξαπάλσ ζπλήζσο δελ αλήθνπλ ζην βαζηθφ ξπζκηθφ ζρήκα, αιιά επεηδή 

παίδνπλ ηαπηφρξνλα πάλσ απφ έλα ληανχιηα ζεκαίλεη φηη αθνχγεηαη απφ θάπνην άιιν 

ληανχιη. Βαζηθφ ξπζκηθφ ζρήκα νξίδεηαη απηφ πνπ θπξηαξρεί ζην παίμηκν απφ ηα 

πεξηζζφηεξα ληανχιηα. 

     Σέινο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη νη θνπνί-κεισδηθά κέξε 

«κπαίλνπλ» κεηά απφ κεγάιεο δηάξθεηαο απηνζρεδηαζηηθά κέξε-ηαμίκηα. Σνπο 

ζθνπνχο εηζάγεη ν δνπξλαηδήο πνπ εθείλε ηελ ψξα έρεη πάλσ ηνπ ηνλ απηνζρεδηαζκφ. 

Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ζπλήζσο ηα «κπαζίκαηα» ζηνπο ζθνπνχο δειαδή ηα 

πξψηα κέηξα ηνπο, λα είλαη ιίγν αβέβαηα απφ ηνπο ππφινηπνπο νξγαλνπαίρηεο 

(δνπξλαηδήδεο-ληανπιηδήδεο). Γελ είλαη εθηθηφ λα γλσξίδνπλ πνηφλ αθξηβψο ζθνπφ 

ζα βάιεη ν ζνιίζηαο δνπξλαηδήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ επεηδή νη πεξηζζφηεξνη ζθνπνί 

είηε έρνπλ δεχηεξε βφιηα δειαδή επαλαιακβάλνληαη απφ ηελ αξρή, είηε έρνπλ 

επαλάιεςε ησλ κεισδηθψλ θξάζεσλ, ζηελ παξηηηνχξα πξνηηκήζεθαλ λα γξαθνχλ ηα 

κέξε ησλ επαλαιήςεσλ ζηα νπνία ην παίμηκν είλαη θαιχηεξν θαη πην ζίγνπξν. 
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2. ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΩΝ 

ΜΟΤΗΚΩΝ ΚΟΜΜΑΣΗΩΝ 
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ΚΟΠΟ:  Όκλνο ηεο Παιαίζηξαο 

Μαθάκ: Μπνπζειίθ (Αυληεκίξ ζει 82, Μαπξνεηδήο ζει 245) 

Βάζε: Λα  

Γεζπφδνληεο Φζφγγνη: Μη 

Κιίκαθα:  

 

 

 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν κνπζηθφ θνκκάηη είλαη θαη ην πξψην πνπ παίδεηαη θαη έηζη 

ζεκαηνδνηείηαη ε έλαξμε ηεο ηειεηνπξγίαο ηνπ αγσλίζκαηνο ηεο πάιεο, εμνχ θαη ην 

φλνκα «Όκλνο ηεο παιαίζηξαο». Ο ζθνπφο παίδεηαη θαηά ηελ είζνδν ηνλ νξγάλσλ-

νξγαλνπαηρηψλ ζηνλ ρψξν ηεο παιαίζηξαο καδί κε ην ιάβαξν-ειιεληθή ζεκαία θαη 

ηα κέιε ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ησλ αγψλσλ. Σα φξγαλα παίδνληαο θάλνπλ ηνλ 

θχθιν ηεο παιαίζηξαο σο έλαλ ηξφπν απηνπαξνπζίαζεο θαη ζηελ ζπλέρεηα παίξλνπλ 

ηελ ζέζε ηνπο γηα ηελ αξρή ηνπ αγσλίζκαηνο.  Σν θνκκάηη γηα ιφγνπο θαιχηεξεο 

ερεηηθήο πνηφηεηαο αιιά θαη θαιχηεξεο εθηέιεζεο απφ ηνπο νξγαλνπαίρηεο 

παξνπζηάδεηαη απφ ερνγξάθεζε ζην πξνζσπηθφ ζηνχληην ηνπ Β. Καξαθψζηα.     

 

Μεισδηθή πνξεία: ε έθηαζε ν ζθνπφο είλαη ν κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο πνπ παίδνληαη θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πάιεο. „Δρεη κηα ζπλεζηζκέλε 

αλάπηπμε ζηελ κεισδία πνπ παξαηεξείηαη γεληθφηεξα ζην καθάκ Μπνπζειίθ, ρσξίο 

ηδηαίηεξεο εθπιήμεηο. Δπίζεο ε έθηαζή ηνπ είλαη ε κεγαιχηεξε πνπ παξαηεξείηαη 

πεξίπνπ δχν νθηάβεο κη (θάησ απφ ηελ βάζε ια) έσο πςειφ λην΄. Δηδηθφηεξα ην 

θνκκάηη ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα κέξε (κεισδηθέο θξάζεηο). Μεηά απφ ην δεχηεξν, 

πεξίπνπ ζηελ κέζε ηνπ, ππάξρεη απηνζρεδηαζκφο θαη έπεηηα εκθαλίδνληαη ηα άιια 

δχν κέξε. πγθεθξηκέλα ζηελ πξψηε θξάζε (κέηξα 1-8) ε κεισδία μεθηλάεη απφ ην 
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ρακειφ κη θάησ απφ ηελ βάζε θαη αλαπηχζζεηαη κέρξη ηελ νθηάβα ηνπ. πλερίδεη λα 

θηλείηαη γχξσ απφ ηνλ δεζπφδσλ θζφγγν, ζηνλ νπνίν θαη θαηαιήγεη. ηελ δεχηεξε 

θξάζε (κέηξα 9-23) ε κεισδία ζπλερίδεη λα θηλείηαη κε ηνληθά θέληξα ηνλ δεζπφδσλ 

θζφγγν (κη) θαη ηελ βάζε (ια), ζηελ νπνία θαη θάλεη θαηάιεμε. ηελ ζπλέρεηα 

ππάξρεη απηνζρεδηαζκφο γηα ηα επφκελα έληεθα κέηξα ζην ππάξρσλ καθάκ. Ζ ηξίηε 

θξάζε (κέηξα 25-35) μεθηλάεη απφ ηελ πέκπηε (κη) θαη ζπλερίδεη κε έληνλε θίλεζε 

γχξσ απφ  απηήλ φπνπ θαη θαηαιήγεη. ηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία (κέηξα 36-43) ε 

κεισδία μεθηλάεη απφ ηελ έθηε (θα) θαη κε θίλεζε ηφζν αληνχζα φζν θαη θαηηνχζα κε 

θέληξν ην κη αιιά φρη ηφζν μεθάζαξα φζν ζηηο πξνεγνχκελεο θξάζεηο, νδεγείηαη 

ζηελ θαηάιεμή ηνπ (κη). Σν θνκκάηη ζπλερίδεη επαλαιακβάλνληαο ηελ ηξίηε θαη 

ηέηαξηε θξάζε θαη θηάλεη ζηελ ηειηθή ηνπ θαηάιεμε πνπ γίλεηαη ζην πςειφ ια΄. Ο 

δεχηεξνο δνπξλάο ζηελ δηάξθεηα ηνπ θνκκαηηνχ παίδεη είηε tutti είηε δηαθνξνπνηείηαη 

παίδνληαο θπξίσο κία ηξίηε ρακειφηεξα απφ ηνλ πξψην. 

Ρπζκηθή αγσγή: πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ην θνκκάηη έρεη ζπγθεθξηκέλν ξφιν 

ζηελ ηειεηνπξγία θαη παίδεηαη πξηλ μεθηλήζεη ε πάιε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

παξαηεξείηαη θαη ε δηαθνξνπνίεζε ζηελ κεηξηθή αγσγή απφ ην βαζηθφ 6/4 ζε 3/4. Ο 

παικφο (bpm) είλαη ηέηαξην=52, ζρεηηθά αξγή ξπζκηθή αγσγή. πγθεθξηκέλα ην 

βαζηθφ ξπζκηθφ ζρήκα πνπ παίδεη ην ληανχιη είλαη:  

 

θαη νη βαζηθέο παξαιιαγέο ηνπ:  

1. 

        

2. 
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ΚΟΠΟ:  Μαθεδνλία Ξαθνπζηή 

Μαθάκ: Μπνπζειίθ (Αυληεκίξ ζει 82, Μαπξνεηδήο ζει 245) 

Βάζε: Λα  

Γεζπφδνληεο Φζφγγνη: Μη 

Κιίκαθα:  
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Μεισδηθή πνξεία: Σν θνκκάηη παξνπζηάδεη ηελ πην αξαηή γξαθή θαζψο θαη ηελ πην 

απιή αλάπηπμε κεισδίαο πνπ παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηα θνκκάηηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη ην κεγαιχηεξφ ηνπ κέξνο είλαη 

ηξαγνπδηζηηθφ ζηελ θαλνληθή ηνπ κνξθή. (ηνλίδεηαη φηη φια ηα κέξε ησλ θνκκαηηψλ, 

αθφκα θαη απηά πνπ είλαη ηξαγνπδηζηηθά, εδψ παίδνληαη απφ ηνπο δνπξλάδεο) Πην 

ζπγθεθξηκέλα ην θνκκάηη απνηειείηαη απφ ηξία κέξε. Σα δχν είλαη ηξαγνπδηζηηθά 

(canto) θαη ην ηξίην έρεη ηνλ ξφιν ηεο εηζαγσγήο (intro). ην πξψην κέξνο (κέηξα 1-

8) ε κεισδία μεθηλάεη απφ ηελ βάζε (ια), ακέζσο ε κεισδία κεηαθέξεηαη ζηελ 

πέκπηε ηεο θιίκαθαο (κη), θηλείηαη γχξσ απφ ην κη θαη θαηαιήγεη ζε απηφ. ηελ 

δεχηεξε θξάζε μεθηλάεη απφ κη θαη θηλείηαη κεηαμχ πέκπηεο θαη βάζεο νπνχ θαη θάλεη 

θαηάιεμε. ην ηξίην κέξνο (κέηξα 17-ηέινο) ε κεισδία μεθηλάεη απφ ηελ δεχηεξε (ζη) 

θαη κε κηα κηθξή θξάζε γχξσ απφ ην ζη θαη ζνι νδεγείηαη ζηελ ηειηθή θαηάιεμε 

νπνχ γίλεηαη ζηελ βάζε. Ζ ηδηαηηεξφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζην ηξίην κέξνο είλαη πσο 

ν πξνζαγσγέαο (ζνι), φηαλ απηφο εκθαλίδεηαη θάησ απφ ηελ βάζε θαη φρη ζηελ 

πςειή νθηάβα, ζπλεζίδεηαη ζην καθάκ Μπνπζειίθ λα παίδεηαη απμεκέλνο δειαδή 

ζνι . Δδψ ν πξνζαγσγέαο εκθαλίδεηαη θπζηθφο δειαδή ζνι. Γεληθφηεξα ε κεισδηθή 

θίλεζε, εθηφο απφ απηήλ ηνπ πξνζαγσγέα πνπ κφιηο αλαθέξζεθε, ζε νιφθιεξε ηελ 

ζχλζεζε παξνπζηάδεη κία αξθεηά απιή θαη ζπλεζηζκέλε κνξθή αλάπηπμεο πνπ 

παξαηεξείηαη ζε καθάκ Μπνπζειίθ. Ο δεχηεξνο δνπξλάο παίδεη είηε tutti κε ηνλ 

πξψην, είηε δηαθνξνπνηείηαη ειαθξψο παίδνληαο κία ηξίηε ρακειφηεξα ή ςειφηεξα 

απφ ηνλ πξψην. 

 

Ρπζκηθή αγσγή: πσο έρεη αλαθεξζεί ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη παίδεηαη ακέζσο 

κεηά ηνλ Όκλν ηεο Παιαίζηξαο θαη αθξηβψο πξηλ ην αγσληζηηθφ κέξνο ηεο 

ηειεηνπξγίαο. Απηφ ην θάλεη λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα ππφινηπα θνκκάηηα ζηα 

νπνία θπξηαξρεί ην 6/4. Δδψ ε κεηξηθή αγσγή είλαη 6/8. Πάιη εμάξη αιιά κε 

δηαθνξεηηθή ππνδηαίξεζε (3+3) αληί (4+2). ηελ παξηηηνχξα παξαηίζεηαη ην βαζηθφ 

ξπζκηθφ ζρήκα πνπ είλαη: 
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φκσο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηελ δηάξθεηα ηνπ θνκκαηηνχ παίδνληαη αξθεηέο 

παξαιιαγέο ηνπ ξπζκνχ κε βαζηθφηεξεο: 

 

 

 

1. 

   

 

θαη 2. 
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ΚΟΠΟ: θνπφο ηεο Πάιεο (Gures havaci) 

Μαθάκ: Μνπραγηέξ (Αυληεκίξ ζει 124, Μαπξνεηδήο ζει 240) 

Βάζε: Λα  

Γεζπφδνληεο Φζφγγνη: Μη, πςειφ Λα 

Κιίκαθα:  

 

 

 

 

Ο θνπφο ηεο Πάιεο ή αιιηψο Gures Havaci είλαη ε βαζηθή κεισδία πνπ παίδεηαη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγσλίζκαηνο, θαη απηή παίδεηαη πξψηε ζεκαηνδνηψληαο έηζη 

ηελ έλαξμή ηνπ. Αλ έπξεπε λα αθνχγεηαη έλαο ζθνπφο θαζ‟φιε ηελ δηάξθεηα ζα ήηαλ 

απηφο. Σν θνκκάηη γηα ιφγνπο θαιχηεξεο ερεηηθήο πνηφηεηαο αιιά θαη θαιχηεξεο 

εθηέιεζεο απφ ηνπο νξγαλνπαίρηεο παξνπζηάδεηαη φπσο πεξηιακβάλεηαη ζην cd 

Zourna Masters of Flampouro 2009.    

Μεισδηθή πνξεία: ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα ην θνκκάηη μεθηλάεη κε έλαλ 

απηνζρεδηαζκφ αξθεηά κεγάιεο δηάξθεηαο, 3.44΄΄ θαη ε θχξηα κεισδία κπαίλεη ζην 

3.45΄΄. ηελ ζπλέρεηα παίδεηαη ν ζθνπφο θαη κεηά πάιη έλαο κηθξφο απηνζρεδηαζκφο 

γηα ην ηέινο ηνπ θνκκαηηνχ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φινη νη θνπνί πνπ παίδνληαη 

ζηελ δηάξθεηα ηνπ αγσλίζκαηνο «έξρνληαη θαη θεχγνπλ» κε απηνζρεδηαζκφ, απιά 

επεηδή απηφο είλαη ν θπξίσο θνπφο, γηα απηφ γίλεηαη θαη ε αλάιπζε ηνπ 

απηνζρεδηαζκνχ. Σν θνκκάηη καδί κε ηνλ απηνζρεδηαζκφ είλαη γξακκέλν κηα 4
ε
 

ςειφηεξα απφ φηη παίδεηαη (ια Μνπραγηέξ αληί κη Μνπραγηέξ).  

 0-26΄΄ Ζ κεισδία μεθηλάεη απφ ηελ βάζε (ια), θάλεη άικα ζηελ πέκπηε (κη) 

θαη γχξσ απφ απηήλ θηλείηαη ζε κη Οπζάθ. Ζ λφηα θα πνπ βξίζθεηαη ζε (...) 

παίδεηαη ιίγν ςειφηεξα απφ φηη γξάθεηαη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ε  θίλεζε 

Οπζάθ. 
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 27-55΄΄ Ζ κεισδία θηλείηαη γχξσ απφ ην πςειφ ια΄ θάλνληαο φκσο θίλεζε ζε 

πεληάρνξδν Υηηδάδ απφ ηελ λφηα κη.  

 51-1.08΄΄ Ζ κεισδία θαη πάιη επηζηξέθεη ζε θίλεζε Οπζάθ απφ κη. Καη πάιη 

ε λφηα θα ερεί ςειφηεξα απφ φηη γξάθεηαη. 

 1.09-1.15΄΄ Ζ κεισδία θαηαιήγεη ζηελ βάζε (ια), αθνχ έρεη πξνεγεζεί 

θίλεζε ια Νηραβέλη. 

 1.16-1.40΄΄ Ζ κεισδία θηλείηαη ζε καθάκ κη Υηηδάδ αλαπηχζζνληαο φιε ηελ 

θιίκαθα. 

 1.41-2.10΄΄ Αξρηθά ε κεισδία θάλεη θίλεζε Νηραβέλη απφ ηελ βάζε (ια), θαη 

ζηελ ζπλέρεηα θηλείηαη κε ια Οπζάθ, αλεβαίλεη ζηελ Οθηάβα (ια΄), θάλεη 

δειαδή αιιαγή ζπζηήκαηνο θαη θηλείηαη ζε ια Οπζάθ ζηελ πςειή νθηάβα. 

 2.10-2.30΄΄ Ζ κεισδία θηλείηαη ζε καθάκ κη Οπζάθ. 

 2.31-2.51΄΄ Ζ κεισδία θηλείηαη αξρηθά ζε καθάκ κη Υηηδάδ εψο ην 2.40΄΄ θαη 

ζηελ ζπλέρεηα επηζηξέθεη ζηελ βάζε κε θίλεζε ια Νηραβέλη. 

 2.52-3.06΄΄ Αλέβαζκα κέρξη ην πςειφ ια κε θίλεζε κη Υηηδάδ, ζηελ ζπλέρεηα 

θαηέβαζκα λην΄-λην κε θίλεζε ια Οπζάθ θαη έπεηηα παίδεη κε θίλεζε απφ ην 

πςειφ ια΄ πξνο ηα θάησ ζε κη Υηηδάδ θαη πξνο ηα πάλσ ζε ια Οπζάθ κέρξη 

ην 3.06΄΄. 

 3.07-3.50΄΄ Μία κεγάιε θίλεζε ζε ια Οπζάθ κέρξη ηελ είζνδν ηνπ ξπζκηθνχ 

ζεκείνπ φπνπ θαη παίδεηαη ε βαζηθή κεισδία ηνπ θνπνχ ηεο Πάιεο, κε κηα 

ελδηάκεζε εζσηεξηθή θίλεζε ζε καθάκ ια Καξηζηγηάξ απφ ην 3.20-3.30΄΄ .  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν απηνζρεδηαζκφο ζηελ νιφηεηά ηνπ θηλείηαη ζε καθάκ ια 

Νηραβέλη θαη φρη ζε ια Μνπραγηέξ φπνπ αλήθεη ε βαζηθά κεισδία. Βέβαηα ηα δχν 

καθάκ είλαη αξθεηά θνληά ζηηο κεισδηθέο θηλήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ 

αλάπηπμή ηνπο. 

Ζ θπξίσο κεισδία μεθηλάεη απφ ηελ βάζε ια πεγαίλεη κε άικα ζηελ νθηάβα θαη γηα 

δχν κέηξα θάλεη ζηάζε ζηελ ηέηαξηε ξε. Σν θα  γίλεηαη θα  θαη ε κεισδηθή γξακκή 

θηλείηαη ζε ξε Μπνπζειίθ (Αυληεκίξ ζει 126). ηελ ζπλέρεηα κε ηδηαίηεξα ππθλή 

θίλεζε ε κεισδία θηλείηαη γχξσ απφ ηελ ηξίηε λην [θίλεζε λην Σζαξγθηάρ πνπ 

επίζεο ζπλεζίδεηαη ζην καθάκ Μνπραγηέξ, (Αυληεκίξ ζει 125)] κέρξη λα θαηαιήμεη 

είηε ζην πςειφ ια΄ (πξψηνο δνπξλάο) είηε ζηελ βάζε (δεχηεξνο δνπξλάο). Μεηά ην 

ηέινο ηεο θχξηαο κεισδίαο ζπλερίδεη έλα κηθξφ θνκκάηη απηνζρεδηαζκνχ κε δχν 
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θηλήζεηο: Οπζάθ απφ ια ζηελ πςειή νθηάβα θαη Καξηζηγηάξ απφ ηελ βάζε ια. Ο 

δεχηεξνο δνπξλάο ζε νιφθιεξν ην απηνζρεδηαζηηθφ κέξνο θξαηάεη ηζνθξάηε ηελ 

βάζε ια θαη ζην κέξνο ηεο θχξηαο κεισδίαο παίδεη tutti ζηνλ πξψην. 

 

Ρπζκηθή αγσγή: ηνλ θνπφ ηεο Πάιεο παξαηεξείηαη ε κεηξηθή αγσγή 6/4, ε νπνία 

ζηελ ζπλέρεηα ζα είλαη ε βαζηθή κεηξηθή αγσγή πνπ ζα θπξηαξρήζεη ζηα θνκκάηηα 

πνπ παίδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγσλίζκαηνο. Ζ αλάιπζε ηνπ 6/4 είλαη 4+2, 

ξπζκφο πνπ δελ εκθαλίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ «παξαδνζηαθψλ» ξπζκψλ ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Μαθεδνλίαο. Βαζηθά ξπζκηθά ζρήκαηα είλαη ηα: 

1. 

    

Καη 2. 
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ΚΟΠΟ 2 

Μαθάκ: Κηνπξληηιί ρηηδαζθηάξ (Αυληεκίξ ζει 78, Μαπξνεηδήο ζει 225) 

Βάζε: νι 

Γεζπφδνληεο Φζφγγνη: νι ζηελ νθηάβα 

Κιίκαθα: 

 

 

 

 

Μεισδηθή πνξεία: Σν θνκκάηη είλαη γξακκέλν ζηελ παξηηηνχξα κηα 2
ε
 ρακειφηεξα 

απφ φηη αθνχγεηαη. (ζνι Κηνπξληηιί ρηηδαζθηάξ αληί ια  Κηνπξληηιί ρηηδαζθηάξ) Απφ 

ηελ αξρή κέρξη θαη ην ηέινο ε κεισδηθή πνξεία παξαηεξείηαη λα έρεη θαηηνχζα θνξά. 
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ρεηηθά κεγάιε έθηαζε απφ ζνι δεχηεξεο γξακκήο κέρξη θαη ην κη ηξίηεο γξακκήο 

πάλσ απφ ην πεληάγξακκν. Ζ κεισδία μεθηλάεη απφ ην πςειφ ζνι, πνπ ζεσξείηαη θαη 

ν δεζπφδσλ θζφγγνο, θαη θηλείηαη γχξσ απφ απηφλ θάλνληαο θαη κηθξέο θαηαιήμεηο 

θξάζεσλ. ηελ ζπλέρεηα κε πεληάρνξδν Μπνπζειίθ απφ ηελ ηέηαξηε (λην) ε κεισδία 

θαηαιήγεη ζηελ Πέκπηε (ξε), φπνπ θαη μεθηλάεη έλαο απηνζρεδηαζκφο-ηαμίκη γηα 15 

κέηξα. Πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ν απηνζρεδηαζκφο ζηελ κέζε ελφο θνκκαηηνχ είλαη 

θάηη πνπ ζπλεζίδεηαη θαζ‟φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ παημίκαηνο, ηδηαίηεξα ζε ζθνπνχο 

φπσο ν ζπγθεθξηκέλνο, πνπ έρνπλ κεγαιχηεξεο κεισδηθέο θξάζεηο. Ο 

απηνζρεδηαζκφο ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε, αλάινγα κε ηα καθάκ ζηα νπνία θηλείηαη. 

ηα πξψηα 7 κέηξα ε κεισδία θηλείηαη ζε καθάκ Υνπζετλη απφ ξε. ηα επφκελα 6 

κέηξα ε κεισδία θηλείηαη ζε καθάκ Υηηδάδ απφ ζνι θαη ζηα ππφινηπα 2 κέηξα γηα γηα 

λα επηζηξέςεη ζε Κηνπξληηιί ρηηδαζθηάξ θηλείηαη κε Κηνπξληί απφ ξε. ΄Δπεηηα θάλεη 

δχν θξάζεηο νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζηελ ηξίηε (ζη ) θαη ζηελ πέκπηε (ξε) θαη κε 

θαηηνχζα πνξεία νδεγείηαη ζηελ ηειηθή θαηάιεμε ε νπνία γίλεηαη ζηελ βάζε  ηνπ 

καθάκ (ζνι). Ο δεχηεξνο δνπξλάο, εθηφο θπζηθά απφ ηα κέηξα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ 

νπνχ έρεη ηζνθξαηηθφ ραξαθηήξα, θαίλεηαη λα παίδεη ηνλ ζθειεηφ ηεο κεισδίαο ρσξίο 

θαλέλα   πνηθηικαηηθφ ζηνηρείν. 

 

Ρπζκηθή αγσγή: Ζ κεηξηθή αγσγή ζην θνκκάηη είλαη απηή πνπ θπξηαξρεί ζηα 

θνκκάηηα πνπ παίδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγσλίζκαηνο, δειαδή 6/4. Ο παικφο 

(bpm) ζεσξείηαη ζρεηηθά γξήγνξνο κε ην ηέηαξην= 103. Βαζηθφ ξπζκηθφ ζρήκα πνπ 

θπξηαξρεί ζην είλαη ην: 

  

θαη βαζηθή παξαιιαγή απηνχ πνπ επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε αξθεηά κέηξα:  
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ΚΟΠΟ 3 

Μαθάκ: Μπνπζειίθ (Αυληεκίξ ζει 82, Μαπξνεηδήο ζει 245) 

Βάζε: Λα  

Γεζπφδνληεο Φζφγγνη: Μη 

Κιίκαθα:  

 

 

 

 

Μεισδηθή πνξεία: Σν θνκκάηη είλαη γξακκέλν ζηελ παξηηηνχξα κηα 5
ε 

ρακειφηεξα 

απφ φηη αθνχγεηαη. (ια Μπνπζειίθ αληί κη Μπνπζειίθ) Αλ εμαηξέζνπκε ηελ πξψηε 

λφηα ηνπ θνκκαηηνχ (ξε) ε κεισδηθή γξακκή εθηείλεηαη ζηα πιαίζηα κηαο νθηάβαο 

(ια-ια΄). Κηλείηαη ζπλερψο κε δηαζηήκαηα 2
αο

 ή 3
εο

.  εκαληηθφηεξε λφηα ε πέκπηε 

ηεο θιίκαθαο (κε) γχξσ απφ ηε νπνία θηλείηαη ζπλερψο ε κεισδία θαη ζηελ νπνία 

θάλεη κηθξέο θαηαιήμεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο θιίκαθαο ν πξνζαγσγέαο 
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(ζνι), ν νπνίνο εκθαλίδεηαη απμεκέλνο (ζνι ) κφλν φηαλ παίδεηαη θάησ απφ ηελ βάζε 

ηεο θιίκαθαο (ια) ελψ φηαλ παίδεηαη ςειά ζαλ έβδνκε ηεο θιίκαθαο παξακέλεη 

θπζηθφο (ζνι). Δλδηαθέξνλ παξαηεξείηαη ζηελ ηειηθή θαηάιεμε ηνπ θνκκαηηνχ, φπνπ 

αληί γηα κηα θιαζζηθή θαηαιεμή Μπνπζειίθ ζνι -ια ε κεισδία θαηαιήγεη κε λην-ζη

-ια δειαδή θαηάιεμε ζε ια Οπζάθ (Αυλξεκίξ ζει 106). Γηα απηφ θαη ζηα ηξία 

ηειεπηαία κέηξα ε κεισδία θηλείηαη γχξσ απφ ηελ ηέηαξηε ηεο θιίκαθαο (ξε) πνπ 

απνηειεί δεζπφδσλ θζφγγν ηνπ καθάκ Οπζάθ. ε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ θνκκαηηνχ ν 

δεχηεξνο δνπξλάο παίδεη είηε αθξηβψο ηελ ίδηα κεισδία κε ηνλ πξψην (tutti) είηε ηελ 

ίδηα κεισδία κηα νθηάβα ρακειφηεξα. 

Ρπζκηθή αγσγή: Ζ κεηξηθή αγσγή ζην θνκκάηη είλαη απηή πνπ θπξηαξρεί ζηα 

θνκκάηηα πνπ παίδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγσλίζκαηνο, δειαδή 6/4. Ο παικφο 

(bpm) είλαη ηέηαξην= 92. Βαζηθφ ξπζκηθφ ζρήκα πνπ θπξηαξρεί ζην είλαη ην: 
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ΚΟΠΟ 4 

Μαθάκ: Υνπδάκ (Αυληεκίξ ζει 67, Μαπξνεηδήο ζει 259) 

Βάζε: η  

Γεζπφδνληεο Φζφγγνη: Ρε 

Κιίκαθα:  

 

 

 

 

Μεισδηθή πνξεία: Σν θνκκάηη είλαη γξακκέλν ζηελ παξηηηνχξα κηα 4
ε
 ςειφηεξα απφ 

φηη αθνχγεηαη (ζη  Υνπδάκ αληί θα  Υνπδάκ). Ζ γξαθή είλαη πην αξαηή απφ φηη 

ζπλεζίδεηαη, πνπ ζεκαίλεη φηη ζηελ κεισδία θπξηαξρνχλ κεγαιχηεξεο ρξνληθέο αμίεο 

απφ φηη ζπλήζσο. Ζ έθηαζε ηεο κεισδίαο θηλείηαη θαη εδψ ζηα πιαίζηα πεξίπνπ κηαο 

νθηάβαο (ζη -λην΄).  Παξαηεξείηαη παξαηεηακέλε θίλεζε ζην Υηηδάδ απφ ηελ ηξίηε  

ηεο θιίκαθαο (ξε), πξάγκα πνπ δελ ζπλαληάηαη ζε κηα θιαζζηθή ζχλζεζε Υνπδάκ. 

ιεο νη εζσηεξηθέο θξάζεηο θαηαιήγνπλ ζηνλ θζφγγν κη , θαη απηφ είλαη επίζεο θάηη 

πνπ δελ εκθαλίδεηαη ζε κηα θίλεζε Υηηδάδ. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φκσο πσο απηή ε 

ζπγθεθξηκέλε θίλεζε κε ηελ δεχηεξε απμεκέλε (κη ) ζην Υηηδάδ, ζπλεζίδεηαη λα 

ππάξρεη ζε ζπλζέζεηο ηεο Μαθεδνλίαο . («ηελ ζθάια πνπ αλεβαίλεηο», «Σψξα πνπ 
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ζηήζαλ ην ρνξφ») θαη απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηδίσκα ηεο πεξηνρήο. Σελ κεισδηθή 

θίλεζε απηή ζα ηελ ζπλαληήζνπκε θαη παξαθάησ ζε έλαλ αθφκα ζθνπφ, αιιά θαη 

ζην πξψην απφ ηα δχν ζπξηά πνπ παίδνληαη γηα λα ρνξέςεη ν ληθεηήο ηεο πάιεο.  Ζ 

κεισδία θαηαιήγεη ζηελ βάζε (ζη ) κφλν ζηελ ηειηθή θαηάιεμε. Ο δεχηεξνο δνπξλάο 

παίδεη ζε φιν ην θνκκάηη ηηο ίδηεο λφηεο κε ηνλ πξψην (tutti), εθηφο απφ κηα κηθξή 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ θαηάιεμε. 

 

Ρπζκηθή αγσγή: Ζ κεηξηθή αγσγή 6/4 θαη ν παικφο ηέηαξην=110, ζρεηηθά γξήγνξε 

ξπζκηθή αγσγή. Σν βαζηθφ ξπζκηθφ ζρήκα, ην νπνίν επαλαιακβάλεηαη κε αθξίβεηα 

είλαη: 
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ΚΟΠΟ 5 

Μαθάκ: ακπά (Αυληεκίξ ζει 192, Μαπξνεηδήο ζει 247) 

Βάζε: Λα 

Γεζπφδνληεο Φζφγγνη: Νην 

Κιίκαθα: 

 

 

 

 

Μεισδηθή πνξεία: Ζ έθηαζε ηνπ θνκκαηηνχ εθηείλεηαη πεξίπνπ ζηα πιαίζηα κηαο 

νθηάβαο (θα -ια). Ζ κεισδία θηλείηαη θπξίσο γχξσ απφ ηε βάζε (ια) θαη ηνλ 

δεζπφδσλ θζφγγν (λην). Γελ παξαηεξνχληαη κεγάια δηαζηήκαηα, αληίζεηα ε κεισδία 

εμειίζζεηαη κε δηαζηήκαηα 2
αο 

θαη 3
εο

. Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

καθάκ πνπ εληνπίδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη είλαη ν θζφγγνο ια, ν νπνίνο φηαλ 

εκθαλίδεηαη φρη ζηελ βάζε αιιά κηα νθηάβα ςειφηεξα σο φγδνε ηεο θιίκαθαο είλαη 

ρακεισκέλνο (ια χθεζε) θαη φρη θπζηθφο. ηελ κέζε ηνπ θνκκαηηνχ εκθαλίδνληαη νη 

θζφγγνη ξε θαη ζη κε αλαίξεζε θαη ε κεισδία λα νδεγείηαη ρακειά ζηνλ θζφγγν θα . 

Απηή είλαη κηα κεισδηθή θίλεζε ηνπ καθάκ Μπεζηεληγθηάξ (θα -ζη 4
ε
 θαζαξή), 

καθάκ πνιχ θνληηλφ (παξαιιαγή) ζην καθάκ ακπά. (Αυληεκίξ ζει 195-196) ηελ 

ζπλέρεηα ε κεισδία νδεγείηαη ζηελ βάζε (ια) φπνπ θαη θάλεη ηελ ηειηθή θαηάιεμε. Ο 



80 
 

δεχηεξνο δνπξλάο θπξίσο αθνινπζεί ηνλ πξψην παίδνληαο tutti, θαη ζηα ζεκεία πνπ ε 

κεισδία γίλεηαη πνιχ ππθλή (απηνζρεδηαζηηθή) έρεη ηζνθξαηηθφ ραξαθηήξα. 

 

Ρπζκηθή αγσγή: Ζ κεηξηθή αγσγή θαη εδψ είλαη απηή πνπ θπξηαξρεί ζηα πεξηζζφηεξα 

θνκκάηηα, δειαδή 6/4. Ο παικφο είλαη ηέηαξην=83. Ηδηαηηεξφηεηα παξνπζηάδεηαη έλα 

κέηξν πξηλ απφ ην ηειεπηαίν, φπνπ θαη ε κεηξηθή αγσγή δηαθνξνπνηείηαη ζε 4/4. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηα λα αθνινπζήζεη απζηεξά ην ξπζκηθφ ζρήκα ηελ κεισδία. 

Παξαηεξείηαη φηη ε αλάιπζή ηεο είλαη 4/4=1+1+1+1 θαη ζπγθεθξηκέλα ην ξπζκηθφ 

ζρήκα είλαη:  

 

απηφ ίζσο γίλεηαη γηαηί κε ηα ηέηαξηα θαη ην απιφ παίμηκν δίλεηαη έκθαζε ζην φηη ην 

θνκκάηη θηάλεη ζηελ ηειηθή ηνπ θαηάιεμε.  Σν λα αιιάδεηο ν ξπζκφο ζε θάπνηα 

ζεκεία κέζα ζηα θνκκάηηα είλαη θάηη πνπ ζα παξαηεξεζεί θαη παξαθάησ. Σν βαζηθφ 

ξπζκηθφ ζρήκα πνπ παίδεηαη ζην θνκκάηη είλαη: 
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ΚΟΠΟ 6 

Μαθάκ: εγθηάρ (Αυληεκίξ ζει 57, Μαπξνεηδήο ζει 256) 

Βάζε: η  

Γεζπφδνληεο Φζφγγνη: Ρε 

Κιίκαθα:  

 

 

 

 

Μεισδηθή πνξεία: Ηδηαίηεξε ε κεισδηθή πνξεία αιιά θαη ε δνκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θνκκαηηνχ φπσο ζα θαλεί παξαθάησ απφ ηελ αλάιπζή ηνπ. Ζ κεισδία μεθηλάεη απφ 

ην θα  πνπ είλαη θαη ε Πέκπηε ηεο θιίκαθαο θαη κε κηα κηθξή θξάζε θαηαιήγεη 

πξψηα ζηε ηξίηε (ξε) θαη έλα κέηξν κεηά ζηελ βάζε (ζη ). Δδψ αξρίδεη 

απηνζρεδηαζκφο ζην εγθηάρ πνπ θξαηάεη γηα 8 κέηξα. ηελ ζπλέρεηα κέζα ζε έλα 

κφιηο κέηξν κηα θξάζε νδεγεί ηελ κεισδία απφ ηελ βάζε (ζη ) ζηελ νθηάβα 

ςειφηεξα  (ζη ΄) θαη εκθαλίδεηαη θαη πάιη απηνζρεδηαζκφο γηα 8 κέηξα ζε εγθηάρ. 

Μεηά ην ηέινο ηνπ, έξρεηαη θαη πάιη ε αξρηθή κεισδηθή θξάζε πνπ φκσο αληί λα 

θηλεζεί πξνο ηελ βάζε γηα ηειηθή θαηάιεμε ζπλερίδεη κε θαηηνχζα θνξά θαη ίδηα 

ρξνληθή αγσγή (ηέηαξην παξεζηηγκέλν) πνπ ζπκίδεη αιπζίδα, πξνο ηνλ θζφγγν θα  . 

Ζ κεισδία θηλείηαη πξνο ηνλ θζφγγν ια θαη ζε απηφλ γίλεηαη ηειηθή θαηάιεμε (ν 

πξψηνο παίδεη ηελ ηξίηε λην θαη ν δεχηεξνο παίδεη ηελ βάζε ια) κε θίλεζε ζε καθάκ 

ακπά! (κεισδηθή θίλεζε πνπ δελ ζπλεζίδεηαη) Μεηά ηελ ηειηθή θαηάιεμε ε 

κεισδηθή γξακκή ζπλερίδεη κε απηνζρεδηαζκφ ζε καθάκ ακπά. Ο δεχηεξνο δνπξλάο 

ζηα κέξε φπνπ δελ ππάξρεη απηνζρεδηαζκφο παίδεη είηε tutti κε ηνλ πξψην είηε κηα 

νθηάβα ρακειφηεξα. 
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Ρπζκηθή αγσγή: ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ελψ εληνπίδνληαη ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ 

κεισδηθή πνξεία, θαζψο αλάκεζα ζε κηθξέο ζρεηηθά κεισδηθέο θξάζεηο εκθαλίδνληαη 

απηνζρεδηαζηηθά κέξε, ζην ξπζκηθφ κέξνο δελ παξαηεξνχληαη εθηφο απφ ην κέηξν 10 

(δχν κέηξα πξηλ ηελ ηειηθή θαηάιεμε). Ζ κεηξηθή αγσγή είλαη θαη εδψ 6/4 θαη ν 

παικφο είλαη ηέηαξην=100. Γχν κέηξα πξηλ ηελ ηειηθή θαηάιεμε ε κεηξηθή αγσγή 

αιιάδεη φπσο θαη ζηνλ θνπφ 5 θαη γίλεηαη 4/4 κε ξπζκηθφ ζρήκα: 

   

πσο αλαθέξζεθε θαη ζηνλ θνπφ 5, ε δηαθνξνπνίεζε απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη ε ξπζκφο πνπ παίδεη ην ληανχιη αθνινπζεί πηζηά ηελ κεηξηθή αγσγή ηεο 

κεισδηθήο γξακκήο. Ζ κεισδηθή γξακκή ζην κέηξν 10 επηβάιιεη ηνλ ξπζκφ 4/4. Σν 

βαζηθφ ξπζκηθφ πνπ παίδεηαη ζε φιν ην ππφινηπν θνκκάηη είλαη: 

 

κε βαζηθή παξαιιαγή απηνχ ην: 
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ΚΟΠΟ 7 

Μαθάκ: Καξηζηγίαξ (Αυληεκίξ ζει 115, Μαπξνεηδήο ζει 241) 

Βάζε: Λα 

Γεζπφδνληεο Φζφγγνη: Ρε 

Κιίκαθα:  

 

 

 

 

Μεισδηθή πνξεία: Ζ κεισδία έρεη έθηαζε πεξίπνπ κηα νθηάβα, απφ ια-λην΄. ηελ 

αξρή μεθηλάεη κε ηελ βάζε (ια) θαη ζηελ ζπλέρεηα κέρξη λα νδεγεζεί ζηελ ηειηθή 

θαηάιεμε φπνπ θαη θάλεη θαηάιεμε ζηελ βάζε, θάλεη δηαξθψο θξάζεηο πνπ 

θαηαιήγνπλ ζηελ ηξίηε (λην). Με απηφ ηνλ ηξφπν απφ ηνλ λην ζρεκαηίδεηαη θαη 

ζεκειηψλεηαη πεληάρνξδν Νηθξίδ. «Οη εκηηειείο θαηαιήμεηο ζην ηζαξγθηάρ (λην) κε 

Νηθξίδ…παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην καθάκ απηφ» (Αυληεκίξ ζει 116). πσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ κφλν ζην ηειεπηαίν κέηξν ε κεισδία θηλείηαη ζηελ βάζε 

(ια) γηα λα γίλεη θαη ε ηειηθή θαηάιεμε. Ο δεχηεξνο δνπξλάο θαζ‟φιε ηελ δηάξθεηα 

παίδεη επίζεο ηελ θχξηα κεισδία (tutti).  
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Ρπζκηθή αγσγή: Οκαιή ξπζκηθή αγσγή ρσξίο εθπιήμεηο κε κεηξηθή αγσγή 6/4 θαη 

ηνλ παικφ λα βξίζθεηαη ζην ηέηαξην=94. Μηθξφο ζε έθηαζε ζθνπφο κε ιίγα κέηξα. 

Βαζηθφ ξπζκηθφ ζρήκα είλαη ην: 

 

 

Σν ξπζκηθφ απηφ ζρήκα θαίλεηαη λα είλαη εθείλν πνπ θπξηαξρεί αλάκεζα ζηα βαζηθά 

ξπζκηθά ζρήκαηα πνπ παξαηεξείηαη λα παίδνληαη ζηα θνκκάηηα. 
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ΚΟΠΟ 8 

Μαθάκ: Μπνπζειίθ (Αυληεκίξ ζει 82, Μαπξνεηδήο ζει 245) 

Βάζε: Λα  

Γεζπφδνληεο Φζφγγνη: Μη 

Κιίκαθα:  

 

 

 

 

Μεισδηθή πνξεία: Ζ έθηαζε ηεο κεισδίαο εθηείλεηαη απφ ζνι -λην΄. Γεληθφηεξα ε 

πνξεία ηεο ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. Κίλεζε γχξσ απφ ην ςειφ ια, γχξσ απφ ηελ 

Πέκπηε (κη), γχξσ απφ ηελ ηξίηε (λην) θαη θαηάιεμε ζηε βάζε ηεο θιίκαθαο (ια). 

Δηδηθφηεξα ε κεισδία μεθηλάεη ζηελ ςειή πεξηνρή ηνπ καθάκ κε θίλεζε γχξσ απφ ην 

ςειφ ια. Σα θα ζηελ αξρή εκθαλίδεηαη κε  θαζψο ε κεισδία δελ θαηεβαίλεη θάησ 

απφ απηφ θαη ζπλεπψο έιθεηαη απφ ην ζνι. Έπεηηα γίλεηαη θαηάιεμε ζηελ πέκπηε 

(κε) πνπ είλαη θαη ν δεζπφδσλ θζφγγνο ηεο θιίκαθαο. ηελ ζπλέρεηα ε θίλεζε 

κεηαθέξεηαη γχξσ απφ ηελ ηξίηε (λην) κε εκθάληζε πεληαρφξδνπ Νηθξίδ (λην-ξε-κη -

θα -ζνι), κεισδηθή θίλεζε πνπ κπνξεί λα ππάξμεη ζην ζπγθεθξηκέλν καθάκ 

(Μαπξνεηδήο ζει 245). Ζ πνξεία ζπλερίδεη γχξσ απφ ην λην αιιά ηψξα θάλνληαο 

πεληάρνξδν Μπνπζειίθ απφ ηελ βάζε φπνπ θαη νδεγείηαη γηα ηελ ηειηθή θαηάιεμε ζε 

απηήλ (ια). Ζ θαηάιεμε είλαη ε ζπλεζέζηεξε ηνπ καθάκ κε ραξαθηεξηζηηθή θίλεζε 

ια-ζνι -ια. Ο δεχηεξνο δνπξλάο παίδεη ηελ ίδηα κεισδία κε ηνλ πξψην ρσξίο ηα 

κειίζκαηα θπξίσο κηα νθηάβα ρακειφηεξα αιιά ζε θάπνηα ζεκεία πνπ ε κεισδία 

είλαη ζε ρακειή πεξηνρή tutti.  ηελ ηειηθή θαηάιεμε θπζηθά παίδεη πην απιά θαη κε 

ραξαθηήξα ηζνθξάηε. 
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Ρπζκηθή αγσγή: Ο θνπφο 8 είλαη ην έλα απφ ηα δχν θνκκάηηα (απφ απηά πνπ 

παίδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πάιεο) ζηα νπνία ε βαζηθή κεηξηθή αγσγή 

δηαθνξνπνηείηαη απφ 6/4 ζε 4/4. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη αξθεηά ζπάλην θαη 

νθείιεηαη ζηελ θξαζενινγία ηεο κεισδηθήο γξακκήο. Σν θνκκάηη ρσξίδεηαη ζε δχν 

κέξε ζε ζρέζε κε ηελ κεισδηθή ηνπ αλάπηπμε, κέξνο πξψην (κέηξα 1-7) θαη κέξνο 

δεχηεξν (κέηξα 8-18). Ζ ηδηαηηεξφηεηα πνπ παξαηεξείηαη είλαη πσο ζηηο θαηαιήμεηο 

θαη ησλ δχν κεξψλ ε κεηξηθή αγσγή αιιάδεη ζε 6/4, φπσο επίζεο 6/4 είλαη θαη νη 

απηνζρεδηαζκνί πνπ πξνεγνχληαη θαη έπνληαη ηνπ θνκκαηηνχ. Ο παικφο βξίζθεηαη 

ζην ηέηαξην=82. Σν ξπζκηθφ ζρήκα πνπ θπξηαξρεί είλαη:  

  

αιιά θαη κηα απινχζηεξε κνξθή: 

  

Σν ξπζκηθφ ζρήκα πνπ παίδεηαη φηαλ ε κεηξηθή αγσγή δηαθνξνπνηείηαη ζε 6/4 είλαη: 
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ΚΟΠΟ 9 

Μαθάκ: Υηηδαδθηάξ (Αυληεκίξ ζει 75, Μαπξνεηδήο ζει 227) 

Βάζε: νι 

Γεζπφδνληεο Φζφγγνη: Ρε, πςειφ νι 

Κιίκαθα:  

 

 

 

 

Μεισδηθή πνξεία: : Σν θνκκάηη είλαη γξακκέλν ζηελ παξηηηνχξα κηα 2
ε
 ρακειφηεξα 

απφ φηη αθνχγεηαη (ζνι Υηηδαδθηάξ αληί ια Υηηδαδθηάξ). ). Ζ κεισδία έρεη έθηαζε 1 

½ νθηάβα, απφ θα -λην΄. Σν θνκκάηη απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο θξάζεηο πνπ 

επαλαιακβάλνληαη. ηελ πξψηε θξάζε (κέηξν 1) ε κεισδία μεθηλάεη απφ ην πςειφ 

ζνι θαη θηλείηαη γχξσ απφ απηφ ζηελ ςειή πεξηνρή. ηελ ζπλέρεηα κε θαηηνχζα θνξά 

νδεγείηαη ζε θαηάιεμε ζηνλ δεζπφδσλ θζφγγν θαη πέκπηε ηεο θιίκαθαο (ξε). ηελ 

δεχηεξε θξάζε μεθηλάεη απφ ηελ πέκπηε (ξε), θηλείηαη γχξσ απφ απηφ θαη ζην 
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ηειεπηαίν κέηξν ηεο (κέηξν 12) κε θαηηνχζα θνξά θαηαιήγεη ζηελ βάζε (ζνι). 

Καζψο ην καθάκ Υηηδαδθηάξ αλαπηχζζεηαη κε θαηηνχζα θνξά απφ ηελ ςειή πεξηνρή 

πξνο ηελ βάζε, έηζη θη εδψ παξαηεξείηαη νη θαηαιήμεηο ησλ θξάζεσλ λα γίλνληαη κε 

θαηηνχζα κνξθή. Ζ ηξίηε θαη ηέηαξηε θξάζε απνηεινχλ παξαιιαγή ηεο δεχηεξεο. 

πγθεθξηκέλα δηαθνξνπνηνχληαη κφλν ηα δχν πξψηα κέηξα θαη ηα ππφινηπα φπσο θαη 

ε θαηάιεμε παξακέλνπλ αθξηβψο ηα ίδηα. ηελ ηξίηε ε κεισδία μεθηλάεη απφ ηελ 

βάζε (κέηξν 13), νδεγείηαη ζηελ πέκπηε (ξε), θαη ζηελ ζπλέρεηα θαηαιήγεη θαη πάιη 

ζηελ βάζε (ζνι) αθξηβψο φπσο ζηελ δεχηεξε θξάζε (κέηξν 17). ηελ ηέηαξηε 

μεθηλάεη απφ ηελ ςειή πεξηνρή 7
ε 

ηηο θιίκαθαο θα ΄ (κέηξν 18), θάλεη ζηάζε ζηελ 

ηέηαξηε (λην) θαη ζηελ ζπλέρεηα επαλαιακβάλεη ηελ ίδηα ηειηθή θαηάιεμε ζηελ βάζε, 

ηεο δεχηεξεο θξάζεο. Γεληθφηεξα ε κεισδηθή γξακκή έρεη κηα θιαζζηθή αλάπηπμε 

ζε καθάκ Υηηδαδθηάξ ρσξίο ηδηαίηεξεο εθπιήμεηο. Ηδηαηηεξφηεηα φκσο παξνπζηάδεη ν 

δεχηεξνο δνπξλάο ν νπνίνο θηλείηαη ιηγφηεξν ζε tutti ζηνλ πξψην δνπξλά θαη 

πεξηζζφηεξν κηα 3
ε
 ρακειφηεξα. Δληππσζηαθφ είλαη πσο ζηελ ηξίηε θξάζε 

παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε θνξά αλάκεζα ζηα θνκκάηηα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί, 

ζηνηρεία ηξίθσλεο αξκνλίαο. Καζφηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεηνπξγίαο 

ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία δπγηέο νξγάλσλ (δχν δνπξλάδεο-ληανχιη), ζηελ 

ηξίηε θξάζε θάπνηνη απφ ηνπο δνπξλάδεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνλ πξψην θαη 

δεχηεξν δνπξλά, θαη δεκηνπξγνχλ κία ηξίηε ηαπηφρξνλε κεισδηθή γξακκή νπφηε θαη 

δεκηνπξγείηε ηξηθσλία, πξάγκα ζπάλην πνπ απνηειεί λενηεξηζκφ ζην παίμηκν ησλ 

«δνπξλαηδίδσλ». 

 

Ρπζκηθή αγσγή: Ο θνπφο 9 είλαη ην δεχηεξν απφ ηα δχν θνκκάηηα πνπ ε κεηξηθή 

ηνπο αγσγή είλαη 4/4. πσο θαη ζηνλ θνπφ 8 έηζη θη εδψ ζην ηέινο ησλ θξάζεσλ 

παξαηεξείηαη ε αιιαγή ηεο κεηξηθήο αγσγήο ζε 6/4. Βαζηθφ ξπζκηθφ ζρήκα ζηα 4/4 

είλαη: 

  

θαη βαζηθφ ξπζκηθφ ζηα 6/4 είλαη: 
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Μεηά απφ ηελ αιιαγή απφ 6/4 ζε 4/4 παξαηεξείηαη λα παίδεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν 

δίκεηξν κε ηέηαξηα ζην δεχηεξφ ηνπ κέηξν γηα λα δψζεη έκθαζε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

κεηξηθήο αγσγήο: 
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ΚΟΠΟ 10 

Μαθάκ: Υνπδάκ (Αυληεκίξ ζει 67, Μαπξνεηδήο ζει 259) 

Βάζε: η  

Γεζπφδνληεο Φζφγγνη: Ρε 

Κιίκαθα:  

 

 

 

 

Μεισδηθή πνξεία: Σν θνκκάηη είλαη γξακκέλν ζηελ παξηηηνχξα κηα 4
ε
 ςειφηεξα απφ 

φηη αθνχγεηαη (ζη  Υνπδάκ αληί θα  Υνπδάκ). Ζ κεισδία έρεη έθηαζε 1 ½ νθηάβα, 

απφ ζη  κέρξη θα ΄. Ζ κεισδηθή γξακκή είλαη αξθεηά ππθλή κε βαζηθή ρξνληθή αμία 

ην δέθαην έθην. ηελ αξρή ε κεισδία μεθηλάεη  κε ηνλ θζφγγν ξε, πνπ απνηειεί θαη 

δεζπφδσλ θζφγγν, θαη αλαπηχζζεηαη κε ηεηξάρνξδν Υηηδάδ. Κίλεζε πνπ φπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ζχλζεζε Υνπδάκ ζπλεζίδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν 

καθάκ. Δπίζεο παξαηεξείηαη θαη εδψ απηφ πνπ αλαθέξζεθε σο «Μαθεδνληθφ ηδίσκα» 

δειαδή ν ηέηαξηνο θζφγγνο ηηο θιίκαθαο (δεχηεξνο ζην πεληάρνξδν Υηηδάδ) κη  λα 

παίδεηαη ςειφηεξα δειαδή κη  είηε κη  θαη κάιηζηα ε κεισδία λα θάλεη ζηάζε ζε 

απηφλ ηνλ θζφγγν θαη λα ηνλ ηζρπξνπνηεί. ηελ κέζε ηνπ θνκκαηηνχ γίλεηαη θαηάιεμε 

ζηελ βάζε θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν μεθηλάεη απηνζρεδηαζκφο πάλσ ζην καθάκ γηα 4 

κέηξα. Έπεηηα κεισδία ζπλερίδεη θαη πάιη λα θηλείηαη γχξσ απφ ην απμεκέλν  κη . 

Σέινο νδεγείηαη πξνο ηελ βάζε φπνπ γίλεηαη θαη ε ηειηθή θαηάιεμε ζηελ νθηάβα  ζη

΄. Ο δεχηεξνο δνπξλάο ζηελ αξρή έρεη ηζνθξαηηθφ ραξαθηήξα αιιά ζηελ ζπλέρεηα 

παξαηεξείηαη λα παίδεη θαη απηφο ηελ βαζηθή κεισδία (tutti).  
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Ρπζκηθή αγσγή: ηνλ θνπφ 10 ε κεηξηθή αγσγή είλαη 6/4 κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ξπζκηθφ κνηίβν πνπ επαλαιακβάλεηαη ρσξίο παξαιιαγέο. Ο παικφο βξίζθεηαη ζην 

ηέηαξην=86. Σν ξπζκηθφ είλαη: 
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ΚΟΠΟ: ΤΡΣΟ 1 

Μαθάκ: Υηηδάδ (Αυληεκίξ ζει 156, Μαπξνεηδήο ζει 250) 

Βάζε: Λα 

Γεζπφδνληεο Φζφγγνη: Ρε 

Κιίκαθα:  

 

 

 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν κνπζηθφ θνκκάηη, φπσο θαη ην επφκελν είλαη ζθνπνί πνπ παίδνληαη 

ακέζσο κέηα ηελ ιήμε ηνπ κεγάινπ ηειηθνχ ηεο 1
εο

 θαηεγνξίαο, ζπλεπψο θαη ηεο 

ιήμεο ηνπ αγσλίζκαηνο ηεο πάιεο. ηφρνο ηνπο είλαη ν ρνξφο ηνπ ληθεηή καδί κε ηα 

κέιε ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο, γηα απηφ άιισζηε φπσο ζα θαλεί θαη παξαθάησ 

παξαηεξείηαη δηαθνξνπνίεζε ζηελ ξπζκηθή αγσγή ζε ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο πνπ 

παίδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πάιεο. 

 

Μεισδηθή πνξεία: Ο ζθνπφο απνηειεί κηα κηθξή παξαιιαγή (κε ζηφρν θπξίσο ε 

κεισδηθή γξακκή λα έξζεη ζηα «κέηξα», λα πξνζαξκνζηεί, ζην παίμηκν ηνπ δνπξλά 

ζε ζρέζε κε ηελ θσλή) ηνπ ηξαγνπδηνχ «Σψξα πνπ ζηε Μαξία κνπ, ηψξα πνπ ζηήζαλ 

ηνλ ρνξφ», παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη ηεο πεξηνρήο ηεο Μαθεδνλίαο. Ζ ζχλζεζε 

ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε, ζηελ εηζαγσγή (intro) θαη ζην ηξαγνπδηζηηθφ κέξνο (canto) 

πνπ θπζηθά εδψ δελ ππάξρεη αιιά παίδεηαη επίζεο κε ηνλ δνπξλά. Ζ έθηαζε ηεο 

κεισδίαο βξίζθεηαη ζηα πιαίζηα κηαο νθηάβαο ελψ ζπγθεθξηκέλα ζην ηξαγνπδηζηηθφ 

κέξνο (κέηξν 11-ηέινο) πνπ ζπλήζσο είλαη πην απιφ ζπλζεηηθά-κεισδηθά, ε κεισδηθή 

γξακκή θηλείηαη ζηα ζηελά πιαίζηά ηνπ πεληαρφξδνπ ια-κη΄.  ηελ εηζαγσγή (κέηξα 

1-10) θπξηαξρεί ην δέθαην έθην σο ρξνληθή αμία κε απνηέιεζκα κηα ππθλνγξακκέλε 

κεισδηθή γξακκή. Ξεθηλάεη απφ ην πςειφ ια΄ θαη θπξίσο κε βεκαηηθή θαηηνχζα 
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κνξθή νδεγείηαη ζηελ βάζε (ια) φπνπ θαη θάλεη θαηάιεμε πξηλ ην ηξαγνπδηζηηθφ 

κέξνο (κέηξν 10). ηελ ζπλέρεηα παξαηεξείηαη γηα κηα αθφκε θνξά, φπσο έρεη γίλεη 

θαη παξαπάλσ ζηνπο ζθνπνχο 25.20 θαη ηειεπηαίν ζθνπφ, ε ηδηαηηεξφηεηα πνπ 

ζπλαληάηαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ καθάκ Υηηδάδ ή θαη Υνπδάκ, ν 2
νο 

θζφγγνο ηεο 

θιίκαθαο (Υηηδάδ) ή ν 4
νο 

(Υνπδάκ) λα εκθαλίδεηαη απμεκέλνο. ην ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπφ ην  ζη  γίλεηαη ζη . Ζ ζπγθεθξηκέλε θίλεζε αλαθέξζεθε σο «Μαθεδνληθφ 

ηδίσκα». ην δεχηεξν κέξνο (ηξαγνπδηζηηθφ) ε κεισδία θηλείηαη γχξσ απφ ηνλ 

δεζπφδσλ θζφγγν (ξε), δίλεηαη έκθαζε κε κηα κηθξή ζηάζε ζην ζη  θαη ηέινο 

νδεγείηαη ζηελ βάζε (ια) γηα ηελ ηειηθή θαηάιεμε. Ο δεχηεξνο δνπξλάο εθηφο απφ 

κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο θαηαιήμεηο παίδεη αθξηβψο ηα ίδηα κε ηνλ πξψην (tutti). 

Ρπζκηθή αγσγή: πσο ήδε αλαθέξζεθε παξαπάλσ, απηφ θαη ην επφκελν θνκκάηη 

(πξηφο 2) παίδνληαη ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηνπ αγσληζηηθνχ κέξνπο θαη ζθνπφο πνπ 

εμππεξεηνχλ είλαη ν ρνξφο ηνπ ληθεηή, ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο θαη ελίνηε κεξίδαο 

ηνπ θνηλνχ. Έηζη παξαηεξείηαη ε κεηξηθή αγσγή λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ζχλεζεο 6/4 

ζε 7/8, ξπζκφο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ρνξφ πξηφ-Καιακαηηαλφ. Ο παικφο 

βξίζθεηαη ζην ηέηαξην=124. Βαζηθφ ξπζκηθφ ζρήκα ην νπνίν θαη θαηαγξάθεηαη ζηελ 

παξηηηνχξα είλαη: 

  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θνκκαηηνχ θαη ιφγσ ηεο «απειεπζέξσζεο» πιένλ ησλ 

νξγαλνπαηρηψλ απφ ην απζηεξφ παίμηκν ζηελ εμέιημε ηνπ αγσλίζκαηνο (ζηφρνο λα 

δίλνπλ θαη λα θξαηνχλ ηνλ ξπζκφ ζηνπο παιαηζηέο), παξαηεξνχληαη δηάθνξεο 

παξαιιαγέο ζην ξπζκηθφ ζρήκα. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη: 

1. 

 

2. 
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3. 

 

4. 
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ΚΟΠΟ: ΤΡΣΟ 2 

Μαθάκ: Οπζάθ (Αυληεκίξ ζει 106, Μαπξνεηδήο ζει 231) 

Βάζε: Λα 

Γεζπφδνληεο Φζφγγνη: Ρε 

Κιίκαθα:  

 

 

 

 

Μεισδηθή πνξεία: Ζ κεισδία εθηείλεηαη ζηα πιαίζηα πεξίπνπ κηαο νθηάβαο φπσο νη 

πεξηζζφηεξεο ζπλζέζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ (θα -ια΄). Ζ ζχλζεζε απνηειείηαη απφ δχν 

κέξε, ζηα νπνία παξαηεξείηαη αξαηή γξαθή (θχξηα ξπζκηθή αμία ην φγδνν) ζε ζρέζε 

κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ζθνπνχο. ην πξψην, πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην κέηξν 16 ε 

κεισδία μεθηλάεη απφ ηνλ θζφγγν ηεο βάζεο (ια) θαη θηλείηαη γχξσ απφ απηφλ. 

Παξαηεξείηαη κηα ζηάζε ζηνλ δεχηεξν θζφγγν ηεο θιίκαθαο (ζη ) γηα ηξία κέηξα θαη 

ζηελ ζπλέρεηα ε κεισδία νδεγείηαη ζε θαηάιεμε ζηνλ θζφγγν ια. ην δεχηεξν κέξνο 

ε κεισδηθή γξακκή θηλείηαη γχξσ απφ ηελ πέκπηε (κη) θαη γχξσ απφ ηνλ δεζπφδσλ 

θζφγγν (ξε) ηέηαξηε ηηο θιίκαθαο. Έπεηηα νδεγείηαη πξνο ηελ ηειηθή θαηάιεμε ε 

νπνία γίλεηαη ζηνλ θζφγγν ηεο βάζεο (ια). Γεληθφηεξα ν ζθνπφο απνηειεί κηα 

θιαζζηθή ζχλζεζε ζε καθάκ Οπζάθ, ρσξίο εθπιήμεηο ζηηο θηλήζεηο ηεο κεισδίαο. Οη 

βαζηθέο θηλήζεηο γίλνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πεληαρφξδνπ Οπζάθ (ια-κη΄). Ο δεχηεξνο 

δνπξλάο παίδεηο tutti ζηνλ πξψην δνπξλά,  εθηφο απφ κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο 

θαηαιήμεηο ησλ δχν κεξψλ. 

 

Ρπζκηθή αγσγή: ην πξηφ 2 ζε ζρέζε κε ηελ ξπζκηθή αγσγή ηζρχνπλ αθξηβψο ηα 

ίδηα κε ηνλ πξηφ 1. Μεηξηθή αγσγή 7/8, ν παικφο ζην 124 θαη βαζηθφ ξπζκηθφ 

ζρήκα είλαη: 
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Οη θχξηεο παξαιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη είλαη νη ίδηεο κε απηέο ζηνλ πξηφ 1.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο ζηφρνο ήηαλ ε κειέηε ηεο ζρέζεο Ρνκά θαη 

κνπζηθήο σο κηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη ε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε 

ηεο κνπζηθήο πνπ πιαηζηψλεη ην δξψκελν ηεο παξαδνζηαθήο πάιεο κε ιάδη ζην 

παλεγχξη ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ Νηγξίηαο εξξψλ.  

 ηελ πεξηνρή ηεο Νηγξίηαο φπσο θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ εξξψλ 

εληνπίδεηαη έλα πνιπεζλνηηθφ ζθεληθφ εμαηηίαο ηεο ζπλχπαξμεο δηαθφξσλ εζλνηηθψλ 

νκάδσλ. Νηφπηνη ληγξηηηλνί (Βηζάιηεο), πξφζθπγεο , Ρνκά, αξαθαηζάλνη, Βιάρνη 

ζπλεγνξνχλ ζηελ άκεζε θαη απηνλφεηε ζρέζε Ρνκά θαη κνπζηθήο. Ζ «παξαδνζηαθή» 

νξγαληθή κνπζηθή ηνπ ηφπνπ βξηζθφηαλ θαη βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα, δηά κέζνπ ησλ ρξφλσλ λα γίλνληαη νη ζπλερηζηέο ηεο κνπζηθήο απηήο 

αιιά θαη «δηαζψζηεο» ηνπ δνπξλά ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο.  

 Ζ κνπζηθή σο επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ Ρνκά πξνζδίδεη ζεηηθά 

ζηνηρεία ζηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Δίλαη κηα αζρνιία ζπλπθαζκέλε κε ην 

πνιηηηζκηθφ ηνπο χθνο θαη θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηβίσζή ηνπο. ηα πιαίζηα 

ησλ ηειεηνπξγηψλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο θαηέρνπλ εμέρνπζα ζέζε φπσο θαη κηα 

ηδηφηππε κνξθή εμνπζίαο. Απηφ φκσο παξαηεξείηαη κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

ηειεηνπξγηψλ απηψλ. ε θάζε πεξίπησζε απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηελ θνηλσλία είλαη ε 

κνπζηθή ηνπο δεμηφηεηα θαη φρη ε θαηαλφεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Ζ 

κνπζηθή βγάδεη ηνπο Ρνκά απφ ην πεξηζψξην αιιά αδπλαηεί λα αλαβαζκίζεη ηελ 

θνηλσληθή ηνπο ζέζε. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην: Ζ κνπζηθή αλαδεηθλχεηαη σο έλα ζηνηρείν πνιηηηζκηθήο αλσηεξφηεηαο ησλ 

Ρνκά, αδπλαηεί φκσο λα αληηζηαζκίζεη ηελ ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ εζλνηηθνχ 

ζηηγκαηηζκνχ. 

 ην θαζαξά κνπζηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο θαη κεηά ηελ αλάιπζε ησλ κνπζηθψλ 

θνκκαηηψλ πξνθχπηνπλ ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία θαη ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ. Καηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο ηέιεζεο  ηνπ αγσλίζκαηνο εθηφο απφ ηα ελαξθηήξηα θνκκάηηα 

(Όκλνο ηεο παιαίζηξαο θαη Μαθεδνλία ) θαη ηα ζπξηά γηα ηνλ ρνξφ ηνπ ληθεηή ζην 

ηέινο, θαηαγξάθεθαλ αθφκε δέθα (10) ζθνπνί. Απφ ηελ κειέηε θαη αλάιπζε απηψλ 

παξαηεξείηαη κεισδηθά κηα πνηθηιία ζηελ ρξήζε ησλ θιηκάθσλ-καθάκ (βι πηλαθα). 

Μπνπζειίθ, Υνπδάκ, Καξηζηγάξ, Μνπραγηέξ θ.α. δείρλνπλ αθελφο ηηο γλψζεηο θαη 
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ηελ δεμηνηερλία ησλ νξγαλνπαηρηψλ αθεηέξνπ ηελ αλάγθε ηνπο γηα «δηαθνξνπνίεζε» 

κεισδηθά θαζψο φπσο έρεη αλαθεξζεί ε δηαδηθαζία ηεο ηειεηνπξγίαο κπνξεί λα 

δηαξθέζεη έσο θαη έμη ψξεο (ίζσο θαη πεξηζζφηεξν).  Σν κεισδηθφ κέξνο ζα πξέπεη λα 

θξαηάεη ην ελδηαθέξνλ θαη λα είλαη ζειθηηθφ ηφζν ζην θνηλφ πνπ παξαθνινπζεί φζν 

θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο κνπζηθνχο.  

 

Πίλαθαο ρξήζεο ησλ Μαθάκ.       

                       Μαθάκ    πρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ Μαθάκ 

1. Μπνπζειίθ                              4 

2. Υνπδάκ                              2 

3. ακπά                              1 

4. εγθηάρ                              1 

5. Οπζάθ                              1 

6. Καξηζηγηάξ                              1 

7. Υηηδάδ                              1 

8. Υηηδαζθηάξ                              1 

9. Κηνπξληηιί Υηηδαζθηάξ                              1 

10. Μνπραγηέξ                              1 

 

 

 Σν αθξηβψο αληίζεην θαηλφκελν παξαηεξείηαη ζην ξπζκηθφ κέξνο ησλ 

θνκκαηηψλ. Ζ ξπζκηθή αγσγή «επηβάιιεηαη» λα  είλαη ε ίδηα θαζψο απνζθνπεί ζηελ 

δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλνπ θιίκαηνο αιιά θπξίσο γηαηί βνεζάεη ηνπο παιαηζηέο λα 

κέλνπλ ζπγθεληξσκέλνη θαη λα θξαηνχλ ζηαζεξφ ηνλ ξπζκφ ηεο αλαπλνήο ηνπ θαη 

γεληθφηεξα ηνλ ξπζκφ ζηηο θηλήζεηο ηνπο. Σνπο σζεί θαη ηνπο εκςπρψλεη. Ζ ξπζκηθή 

αγσγή είλαη 6/4 (4+2) κε βαζηθφ ξπζκηθφ ζρήκα ην:   
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πάληα παξαηεξείηαη δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ξπζκφ απφ 6/4 ζε 4/4 αιιά αθφκα θαη ηφηε 

ην ξπζκηθφ «θξαζάξηζκα» γίλεηαη ζε δίκεηξν, δειαδή 4+4 κε ζθνπφ ε αίζζεζε ηνπ 

ξπζκνχ λα κελ μεθχγεη απφ ην  βαζηθφ 4+2. ην ζεκείν απηφ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο ν εθάζηνηε νξγαλνπαίρηεο (ληανπιηδήο) δελ 

αληηιακβάλεηαη ηνλ ξπζκφ κε κνπζηθφο φξνπο, δειαδή 6/4, απιά γλσξίδεη φηη απηφ 

πνπ παίδεη είλαη ν ζθνπφο ηεο πάιεο.  

Ζ κνπζηθή ήηαλ πάληα απφιπηα ζπλπθαζκέλε κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

αλζξψπσλ, θαη ζαλ κηα ζχλζεηε θαιιηηερληθή θαη πλεπκαηηθή έθθξαζε είρε ηδηαίηεξε 

ζέζε ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. Παιαηζηέο, 

νξγαλνπαίρηεο, δηνξγαλσηέο, θνηλφ, φινη καδί ηνλίδνπλ φηη ε κνπζηθή θαη ε πάιε ζην 

δξψκελν απηφ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο. Γχν δξάζεηο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ακθίδξνκα. Σν δξψκελν δελ ζα είρε ηνλ ραξαθηήξα απηφλ αλ δελ ππήξρε 

ε κνπζηθή λα ην πιαηζηψλεη, δελ ζα θαηείρε ηελ εμέρνπζα ζέζε πνπ έρεη ζηα 

πνιηηηζκηθά δξψκελα ηεο πεξηνρήο θαη πηζαλφηαηα λα κελ είρε θαη ηελ ίδηα απήρεζε 

πξνο ην θνηλφ. 

Ζ επί ηεο νπζίαο ζπλεηζθνξά ηνπ δεχηεξνπ απηνχ κέξνπο ηεο εξγαζίαο είλαη ε 

θαηαγξαθή ζην πεληάγξακκν γηα πξψηε θνξά ηεο κνπζηθήο πνπ πιαηζηψλεη ην έζηκν 

ηεο παξαδνζηαθήο πάιεο. Παξά ηνλ έληνλν απηνζρεδηαζηηθφ ηεο ραξαθηήξα, 

επαλαιακβαλφκελεο κεισδηθέο θξάζεηο εληνπίδνληαη, θαηαγξάθνληαη κε βάζε ηελ 

ζεσξεία ησλ Μαθάκ  θαη δεκηνπξγνχλ έηζη ηνπο ζθνπνχο πνπ παίδνληαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ εζίκνπ. Ζ κνπζηθή απηή πιένλ ζπγθεθξηκελνπνηείηαη κε απνηέιεζκα λα 

κπνξεί λα δηαβαζηεί είηε λα απνηειέζεη αληηθείκελν πεξεηαίξσ κνπζηθνινγηθήο 

κειέηεο αθφκα θαη λα αλαπαξαρζεί ζε πεξηζηάζεηο εθηφο ηνπ εζίκνπ απφ ζπγγελή  

φξγαλα φπσο θιαξίλν, θινγέξα, θαβάιη θαη άιια. 

Ο έληνλνο απηνζρεδηαζηηθφο-δεμηνηερληθφο ραξαθηήξαο βνεζά επίζεο ζηελ 

αλάδεημε ηνπ εχξνπο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ δνπξλά νξγαλνινγηθά θαη εθηειεζηηθά, 

φξγαλν φρη ηφζν δηαδεδνκέλν ζηελ θνηλφηεηα ησλ κνπζηθψλ, θαζψο θαη ζηελ 

αλάδεημε ησλ δεμηνηήησλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νξγαλνπαηρηψλ.  

Σέινο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα είρε ζην κέιινλ κηα λέα ερνγξάθεζε θαη 

θαηαγξαθή ηεο κνπζηθήο ηνπο εζίκνπ, ε νπνία ζα απνηεινχζε ηελ βάζε κηαο 

ζπγθξηηηθήο κειέηεο ησλ δχν πιηθψλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, αλαπφθεπθηα 

αξθεηνί νξγαλνπαίρηεο ιφγσ ειηθίαο ζα αλαγθαζηνχλ λα απνρσξήζνπλ. Νεφηεξνη ζα 
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εηζέιζνπλ, θαη είλαη ζεκαληηθφ λα κειεηεζεί πφζν απηφ ζα επεξεάζεη  ηελ δηαδηθαζία 

ηεο επηηέιεζεο (κεισδίεο, ζθνπνί, λέα ζηνηρεία ζηνλ ηξφπνο παημίκαηνο ησλ 

νξγάλσλ). 
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ΣΡΗΣΖ 8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2014 

 

 

Αξρηθά ζα ήζεια λα κνπ πεηο πσο μεθίλεζεο λα παιεχεηο. Ξεθίλεζεο απφ παιαίζηξα 

ζην παλεγχξη, ή ζε νξγαλσκέλν αγψλα επίζεκν; 

Ξεθίλεζα ην 1983 νξκψκελνο απφ ηνλ κπακπά κνπ πνπ ήηαλ παιαηζηήο ζηελ 

παξαδνζηαθή πάιε ην ίδην θαη ν ζείνο , ν παππνχο θαη ν πξνπάππνπο. Μνπ άξεζε θαη 

αζρνιήζεθα απφ 10 ρξνλψλ. Έπεηηα γξάθηεθα ζηνλ παιαηζηηθφ ζχιινγν ζην 

θνπηάξη θαη ε πξψηε εκπεηξία ήηαλ ζηα παλεγχξηα, ζηελ παξαδνζηαθή πάιε κε 

ζπλνδεία δνπξλά-ληανχιη. Πάιεπα ελεξγά απφ ην 2003 -2006. Πάιεπα ζηελ πξψηε 

θαηεγνξία γηα 15-16 ρξφληα, πνπ είλαη θαη ε αλψηεξε. Έρσ παιέςεη κε θηζπέηηα θαη 

ιάδηα  αιιά θαη κε καγηφ. Ήκνπλ  πξσηαζιεηήο Διιάδνο κε 5 παγθφζκηα 

πξσηαζιήκαηα. Βγήθα δχν θνξέο ηξίηνο, δχν θνξέο δεχηεξνο θαη κηα θνξά  πξψηνο. 

Καη ν αδειθφο κνπ έρεη δηαθξίζεηο. Σψξα ζπλερίδσ ζαλ πξνπνλεηήο. 

 

Σα παηδηά πνπ παιεχνπλ ηψξα αλήθνπλ ζε θάπνην ζχιινγν ή φρη; Μπνξεί δειαδή λα 

παιέςεη ν θαζέλαο αλ ην επηζπκεί; 

Γελ κπνξεί λα παιεχεη ν θαζέλαο. Φαίλεηαη θαη απφ ηελ φςε. Απηνί πνπ 

παιεχνπλ είλαη παηδηά πνπ γπκλάδνληαη, παίξλνπλ κάιηζηα κέξνο θαη ζε παλειιήληα 

θαη παλεπξσπατθά θαη παγθφζκηα πξσηαζιήκαηα πάιεο. Λφγσ ησλ παλεγπξηψλ ζηελ 

πεξηνρή, παίξλνπλ κέξνο θαη ην δηαζθεδάδνπλ θαη ζπλερίδνπλ ηελ παξάδνζε θαη 

παίξλνπλ εκπεηξία θαη θάπνην ρξεκαηηθφ έπαζιν. Μάιηζηα ζπλαληάο ζηα παλεγχξηα 

θαη αληηπάινπο πνπ έξρνληαη απφ Θεζζαινλίθε, Αζήλα, Λάξηζα θαη Καβάια θαη 

είλαη θαιφ γηα ηελ εκπεηξία ηνπ αζιεηή λα παίξλεη ηελ εκπεηξία θαη θπζηθά λα έρεη 

ζπκκεηνρέο. 

 

Παιηφηεξα, απ‟φηη  ζπκάζαη ή έρεηο αθνχζεη. Πψο γηλφηαλ ε εθπαίδεπζε ησλ 

αζιεηψλ; Τπήξραλ ζχιινγνη φπσο ηψξα; 

Παιηφηεξα ε πξνπφλεζε γηλφηαλ φηαλ ηα παηδηά έβγαδαλ γηα βνζθή ηα δψα. 

Σν πξψην άζιεκα φηαλ ζπλαληηφληνπζαλ ζηελ πεξηνρή, ζηα ιηβάδηα, άθελαλ ηα δψα 

γηα βνζθή θαη ε κφλε αζρνιία ήηαλ πνηνο ζα ήηαλ ν πνην δπλαηφο. ηγά ζηγά φκσο 

κέζα απφ απηή ηελ δηαδηθαζία γπκλάδνληαλ θαη πξνεηνηκάδνληαλ γηα λα βγνχλε κεηά 

ζηα παλεγχξηα ζηελ, πάιε. Έηζη μεθίλεζε ζηελ πεξηνρή καο. 

 

 

Αλ θαη ην δξψκελν γίλεηαη ζε ζρέζε κε ηελ ρξηζηηαληθή νξζφδνμε εθθιεζία απ‟νηη 

είδα θαη έκαζα παιεχνπλ θαη κνπζνπικάλνη. Γλσξίδεηο πφηε άξρηζε λα ππάξρεη 

ρξεκαηηθφ έπαζιν ζηελ πάιε, γηαηί πνιχ πηζαλφ είλαη λα μεθίλεζε θαη γη‟απηφ ην 
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ιφγν απηή ε ζπλήζεηα; Σν λα ζπκκεηάζρνπλ δειαδή θαη αιιφζξεζθνη. Αλ δελ θάλσ 

ιάζνο παιηά δελ ππήξρε ρξεκαηηθφ έπαζιν. 

Παιηφηεξα ην έπαζιν κπνξεί λα ήηαλ έλαο ηξάγνο έλα κνζραξάθη απφ φηη 

ζπκάκαη απφ ηνλ παππνχ θαη ηνλ ζείν ην ρξεκαηηθφ έπαζιν κπήθε γηα ηνλ πξψην . Ο 

δεχηεξνο θαη ν ηξίηνο δελ είραλ. 

 

Απηφ ήηαλ πξηλ ην 70? 

Απηφ ήηαλ απφ ην 50. 

Γελ έπαηδε ξφιν πνπ δελ ήηαλ ρξηζηηαλνί ινηπφλ. Μπνξεί λα εξρφληνπζαλ γηα ην 

έπαζιν; 

Απηνχο ηνπο θαιεί ε δηνξγαλψηξηα αξρή, φπσο είπεο θαη εζχ ζσζηά, φηη ην 

δηνξγαλψλεη ε εθθιεζία αιιά ηψξα ηα ηακεία ηεο εθθιεζίαο δελ είλαη ηφζν κεγάια 

γηα λα θαιχςνπλ κηα ηέηνηα δηνξγάλσζε. Οπφηε κπαίλνπλ δήκνη, επηηξνπέο απφ ηνλ 

δήκν εθιεγκέλεο γηα ηελ δνπιεηά απηή. Τπνηίζεηαη πσο γηα λα βειηηψζνπλ ηελ 

θαηάζηαζε  θέξλνπλ μέλνπο αζιεηέο ηνχξθνπο, βνχιγαξνπο, απφ ηα θφπηα θ.α. 

Απηφ γηα λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα δελ ηνλ βξίζθσ ζσζηφ, γηαηί ήδε ππάξρνπλ 

πνιιά παηδηά ζηελ Διιάδα ηα νπνία παιεχνπλ αιιά δελ γλσξίδνπλ ηελ παξαδνζηαθή 

πάιε κε ην ιάδη θαη ην θηζπέηη, θαη ζπλήζσο κπνξεί λα θηάλνπλ ζηνλ ηειηθφ αιιά 

έξρνληαη δεχηεξνη γηαηί νη άιινη δνπιεχνπλ ζπλέρεηα πάλσ ζην αληηθείκελν απηφ. 

Θέισ λα θάλσ θαη κηα παξέλζεζε λα πσ, φηη επί ηνπξθνθξαηίαο είραλ απαγνξεπηεί νη 

εθδειψζεηο απηέο ζηνπο έιιελεο ρξηζηηαλνχο ηφηε. Έλα παλεγχξη πνπ ιεηηνπξγνχζε 

ήηαλ ηεο Νηγξίηαο ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ(επνλνκαδφκελν σο παλεγχξη ηεο νχξπαο), 

ην νπνίν ήηαλ ην κφλν πνπ έηραλ αθήζεη γηα λα έρνπλ θαη νη έιιελεο έλα παλεγχξη. 

ηαλ γηνξηάδεη κηα εθθιεζία γίλνληαη αγψλεο πάιεο , ηξεμίκαηνο, ιηζνβνιία, 

ηππνδξνκίεο, απηέο ήηαλ γηνξηέο ησλ ειιήλσλ κέζα απφ ηηο νπνίεο νη έιιελεο 

έβξηζθαλ ηελ επθαηξία λα εθπαηδεπηνχλ ζηελ πάιε ζηελ ζθνπνβνιή θ.ν.θ , γηα λα 

εηνηκαζηνχλ απέλαληη ζηνλ αγψλα ελάληηα ζηνπο ηνχξθνπο. Απηφ ην θαηάιαβαλ νη 

ηνχξθνη γη‟απηφ θαη είραλ απαγνξέςεη ηα παλεγχξηα. Ήηαλ ινηπφλ ηεο Νηγξίηαο κφλν 

πνπ είρε κείλεη θαη έλα επάλσ ζηηο Φέξεο  πνπ είρε ραξαθηεξηζηηθή νλνκαζία, 

΄΄θηνππέθ κπέε‟‟ δειαδή ν κπέεο πνπ νξγάλσλε ην παλεγχξη. Γηφηη ζε απηνχο δελ 

νξγάλσλε ε εθθιεζία αιιά ν κπέεο. 

Σψξα ζα πξέπεη λα θνηηάμνπκε κε ηνπο δηθνχο καο αζιεηέο πσο ζα ζψζνπκε 

ην άζιεκα γηαηί δελ ππάξρνπλ θνλδχιηα απφ ην θξάηνο γηα ηα παηδηά απηά ηα νπνία 

παιεχνπλ ζε παλεπξσπατθά, παγθφζκηα θαη πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα 

βάινπλ θαη απφ ηελ ηζέπε ηνπο. Καηά ηελ γλψκε κνπ κε ηελ έιεπζε αζιεηψλ απν ην 

εμσηεξηθφ ηνπο βάδνπλε κηα δπζθνιία επηπιένλ. (ελλ.ηνπο Έιιελεο αζιεηέο). 

 

Σν θηζπέηη θαη ην ιάδη δελ ήηαλ δηθή καο παξάδνζε; 

Γηθή καο ήηαλ απιά κελ μερλάκε φηη είρακε 400 ρξφληα ζθιαβηάο, κε 

απνηέιεζκα λα θξαηήζνπλ ηελ παξάδνζε καο θαη κέζσ ηεο απαγφξεπζεο ζηνπο 
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έιιελεο, νη ηνχξθνη ην θαιιηέξγεζαλ, ην δνχιεςαλ, έθαλαλ δηθφ ηνπο παλεγχξη 

κεγάιν, φρη κφλν έλα, πνιιά , απιά ην κεγαιχηεξν γίλεηαη ζηελ Αδξηαλνχπνιε. Δθεί 

είλαη 4 κέξεο ην παλεγχξη θαη είλαη θαλνληθφ πξσηάζιεκα. 

Δθεί αλ δελ θάλσ ιάζνο είλαη κφλν ζαλ θεζηηβάι, δελ ζπλδέεηαη κε ηελ ζξεζθεία. 

Ναη είλαη κφλν ζαλ πξσηάζιεκα καδεχνληαη θαη θάλνπλ αγψλεο. 

 

Σν ιάδη έρνπκε πιεξνθνξίεο φηη έρεη αλαθνξέο απφ ηελ Αξραία Eιιάδα; 

Απφ ηελ αξραία Eιιάδα, λαη, δηφηη καιάθσλε ην ζψκα-δέξκα  θαη ε πηψζε 

ζην έδαθνο δελ ήηαλ ηφζν επψδπλε έηζη απνθεχγνληαλ νη ηξαπκαηηζκνί. Καη ην 

θηζπέηη επεηδή είλαη δέξκα ζε πξνζηαηεχεη θαη απηφ απφ ηηο πηψζεηο ζπλ ηνπ φηη έρεη 

θαη απηφ ιάδη. 

 

Δπηπιεφλ ε πάιε κε ιάδη θαη θηζπέηη, είλαη πην δχζθνιε. Καη απηφο δελ ήηαλ ιφγνο; 

Ναη θπζηθά άιισζηε, νη ιαβέο γίλνληαη πάλσ ζην θηζπέηη. 

 

Ξέξεηο αλ ζπκβνιίδεη θάηη ν ραηξεηηζκφο πνπ ρηππάλε γφλαηα, ρέξηα θαζψο κπαίλνπλ 

ζηελ παιαίζηξα; 

Δίλαη ραηξεηηζκφο, είλαη ην ηειεηνπξγηθφ γηα λα μεθηλήζεη ε ΄΄παιάηζηξα΄΄, γηα 

λα μεθηλήζεη ην ηειεηνπξγηθφ θαη λα ραηξεηεζνχλ κε ηνπο θηιάζινπο θαη ηνλ 

αληίπαιν. ια έρνπλ θάπνην ζθνπφ αιιά απηφ ζηα βάζε ράλεηαη δελ γλσξίδσ θάπνηα 

άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ην  ηη αθξηβψο κπνξεί λα ζεκαίλεη. 

Υαηξεηηζκφ πξνο ηνλ θφζκν έηζη; 

Υαηξεηηζκφο πξνο ηνλ θφζκν θαη ηνλ αληίπνδα.  

 

Δζχ πάιεπεο θαη ζε αγψλεο κε κνπζηθή θαη ρσξίο κνπζηθή. ηε παξαδνζηαθή φκσο 

πάιε απηά είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα, κνπζηθή-δξψκελν. Ση δηαθνξά είρε φηαλ 

πάιεπεο κε κνπζηθή; Δμππεξεηνχζε ζην ηειεηνπξγηθφ; 

ηελ κνληέξλα πάιε απηή ζε αγψλεο, ήηαλ πάιε πνπ έκπαηλεο κέζα γηα ηξία 

ιεπηά θαη πάιεπεο ζπλέρεηα είρεο λα θάλεηο κε κηα ζθπξίρηξα θαη ζε πίεδε ν ρξφλν, 

θαηά θάπνην ηξφπν. Έπξεπε λα θάλεηο φιε ηελ ηερληθή ζνπ κέζα ζε ηξία ιεπηά.  

 

 

Απηφ πάληα ήηαλ έηζη; Δίρε πάληα ρξφλν; 

Πάληα ήηαλ έηζη, ηξίιεπηα. Σξία ιεπηά, κηζφ μεθνχξαζε θαη άιια ηξία ιεπηά. 

 ηελ παξαδνζηαθή πάιε ζπκάκαη φηη φηαλ ζηακαηνχζε ε κνπζηθή έραλεο θαη ην 

ηέκπν ζνπ. Ήηαλ πάιε δηαξθείαο, αθφκε θαη κηα ψξα ην κάηο κπνξεί λα δηαξθέζεη. Ο 
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δνπξλάο θαη ην ληανχιη ζνπ έδηλαλ ηέκπν, επηδξνχζε θαη ζηηο αλαπλνέο αιιά θαη 

ζηελ ςπρνινγία γηα ην πσο ζα παιέςεηο δειαδή. Αλ παξαηεξήζεηο αγψλεο, φηαλ 

αξρηλήζεη ην ληανχιη θαη πάεη πην γξήγνξα θαη νη παιαηζηέο απφ κφλνη ηνπο αξρίδνπλ 

θαη γίλνληαη πην επηζεηηθνί ν έλαλ πξνο ηνλ άιινλ, φηαλ ρηππάεη ην ληανχιη γξήγνξα. 

Άξα ιεηηνπξγεί ακθίδξνκα, εζχ αθνινπζείο ηελ κνπζηθή θαη νη κνπζηθνί ζε 

αθνινπζνχλ. 

Ναη βέβαηα ν ληανπιηδήο κπνξεί λα ηνλ μεζεθψζεη ηνλ παιαηζηή.  

 

Πάιεςεο ζε πνιιά ρσξηά; 

ε φια. 

 

Θπκάζαη ζε πφζα; Γηαηί πιένλ δελ γίλεηαη ζε πνιιά.  

Θπκάκαη γχξσ ζηα 30-35 παλεγχξηα φηαλ πάιεπα εγψ θαη ηψξα βία λα είλαη 

15. 

 

Σν πην κεγάιν απν απηά εδψ ζε καο ήηαλ ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ; 

Σνπ νρνχ.  

Ναη, αιιά ν νρφο δελ είλαη λνκφο. 

Ναη, άκα ην δνχκε έηζη, είλαη ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ θαη κεηά ηνπ Θσκά. 

 

Έρσ δηαβάζεη φηη ζηνπ Θσκά δελ άθελαλ κε ιάδηα. Ηζρχεη; 

Ναη δελ άθελαλ κε ιάδηα αιιά έθεξλαλ απφ Βνπιγαξία αζιεηέο θαη παιεχαλε 

κε ηνπο δηθνχο καο, ρσξίο θηζπέηη θπζηθά. 

 

Να ζε ξσηήζσ θάηη πνπ δελ μεθαζάξηζα. Απηνί πνπ πάιεπαλ ήηαλ δπλαηά παηδηά απφ 

ην ρσξηφ πνπ ήζειαλ λα παιέςνπλ γηα ηελ δφμα θαη ην κεξάθη; πσο θάλνπκε αγψλα 

γηα ην πνηφο είλαη πην δπλαηφο, αο ην θάλνπκε θαη επίζεκα; 

Έηζη αληαγσλίδνληαλ ηα παηδηά ζε απηφ ην άζιεκα. Γελ ππήξρε ην 

πνδφζθαηξν ηφηε, ε πάιε ήηαλ ην πην δεκνθηιέο άζιεκα. Σφηε ζηηο αιάλεο έρσ 

αθνχζεη απφ ηνπο ζείνπο θαη παηεξάδεο, πσο ηα παηδηά αλ έβγαηλαλ αγσλίδνληαλ 

πάληα ζηελ πάιε. Γελ είραλ επνκέλσο ηελ επθαηξία ζηα παλεγχξηα λα παιέςνπλ κε 

άιινπο. 

 

Δλψ ζην παξειζφλ έρνπκε ηφζν θφζκν θαη πνιιά παλεγχξηα, γηαηί πηζηεχεηο φηη 

έρνπλ κείλεη κφλν 15 παλεγχξηα πιένλ; Γηαηί εγψ πνπ πάσ θφζκν έρεη, έρεη θαη 

απήρεζε. 
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Έρεη απήρεζε αιιά εμαξηάηαη κφλν απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο απηφ ην 

άζιεκα, ελψ ζα έπξεπε ε πνιηηεία λα ην αγθαιηάδεη, λα δψζεη θνλδχιηα, λα ην δεη 

δηαθνξεηηθά, λα θάλεη παλεγχξηα, λα θάλεη παιαίζηξεο, αλ ήζειαλ λα θξαηήζεη απηφ 

ην άζιεκα. Δμαξηάηαη πιένλ απφ ηελ θαιή ζέιεζε ησλ θνηλνηήησλ θαη ζηνλ 

πξνζσπηθφ αγψλα κεξηθψλ αλζξψπσλ. 

Γειαδή ε ιφγνη ήηαλ νηθνλνκηθνί θαηά βάζεη; 

Πηζηεχσ, φηη δελ δηαθεκίζηεθε αξθεηά απφ ηνπο έιιελεο θαη απφ ηελ Διιάδα 

απηφ ην άζιεκα. Αλ  δηλφηαλ πεξηζζφηεξε έκθαζε, ζα ήηαλ αιιηψο ηα πξάγκαηα, 

γηαηί γεληθά ε πάιε ζηελ Διιάδα παξαθκάδεη. Παξαθκάδεη γηαηί είλαη ν θαζξέθηεο 

ηεο θνηλσλίαο καο θαη απηφ. ε κηα θξίζε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή, γηαηί δελ είλαη 

κφλν νηθνλνκηθή αιιά θαη θνηλσληθή, ηα έζηκα απηά δπζηπρψο ράλνληαη. Απηνί πνπ 

αγσλίδνληαη είλαη παιηνί ηψξα θαη μέξνπλ ηελ αμία, ηνπο αξέζεη, είλαη κεξαθιήδεο, 

αζρνινχληαη, δηνξγαλψλνπλ, αξγφηεξα δελ μέξνπκε. 

Γειαδή είλαη θαηά βάζεη ζην κεξάθη ηεο επηηξνπήο; 

Ναη , θαη εμαξηάηαη θαη απφ ηα νηθνλνκηθά. Πνιιά παλεγχξηα δελ ζα γίλνπλ 

θαη θέηνο θαη ζα ππάξρεη πξφβιεκα ζηγά ζηγά κε ηα ρξφληα. 

Οη αγψλεο απηνί δηνξγαλψλνληαη ζηελ Μαθεδνλία εδψ ζε εκάο, ζηελ πεξηνρή ησλ 

θνπίσλ ζηελ Βνπιγαξία, ζηελ Σνπξθία θαη ζηα παξάιηα ηεο Μηθξά Αζίαο, απφ 

Αδξηαλνχπνιε θαη κεηά ζηα παξάιηα, γίλνληαη θάπνηα παλεγχξηα. 

Δζχ έμσ πήγεο θαζφινπ; 

Πήγα αιιά δελ κπνξνχκε λα ζπκκεηέρνπκε έμσ. Πξέπεη λα καο θαιέζεη ε 

επηηξνπή ζε αληίζεζε κε ηνπο ηνχξθνπο θαη ηνπο βνχιγαξνπο. Γειαδή αλ παο εθεί ζα 

ζνπ πνπλ φηη έπξεπε λα ήζνπλ γξακκέλνο, ελψ ζε εκάο φπνηνο έξρεηαη παιεχεη. 

 

Έρεη ρξεκαηηθφ έπαζιν είηε ράζεηο , είηε θεξδίζεηο; Γειαδή κφλν γηα ηελ ζπκκεηνρή 

έρεη έπαζιν; 

Καη ε ζπκκεηνρή πιεξψλεηαη, αλ γηα παξάδεηγκα είλαη 4 άηνκα ζε κηα 

θαηεγνξία νη δπν πξψηνη πνπ ζα ράζνπλ κπνξεί λα πάξνπλ απφ 30-50 € νη ππφινηπνη 

πνπ ζπλερίδνπλ, νη δεχηεξνη δειαδή, ζα πάξνπλ 150€ θαη ν πξψηνο γχξσ ζηα 200€. 

Κάπσο έηζη. 

Άξα πιεξψλνληαη? 

Ναη γηαηί ζε εθείλεο ηηο κεγάιεο θαηεγνξίεο, είλαη φινη αζιεηέο θαινί, 

επηπέδνπ, 1
ε
  2

ε
 , θαηεγνξία θαη 3

ε
  αθφκε. Παιεχνπλ ζην παλειιήλην πξσηάζιεκα  

θαη έρνπλ κεηάιιηα. 

 

Σψξα ζηα λέα ηα παηδηά είλαη πην εχθνιν ηερληθά λα παιεχνπλ ρσξίο θηζπέηη; 

ηνλ δηθφ κνπ ηνλ ζχιινγν ηα παηδηά δνπιεχνπλ θαη ην θηζπέηη φζν ην 

επηηξέπνπλ νη δηνξγαλψζεηο, γηαηί ηξέρνπκε απφ δηνξγάλσζε ζε δηνξγάλσζε. Δίκαζηε 

ζε πξφγξακκα αγσληζηηθφ κέρξη ζηηγκήο θαη δελ κπνξνχκε λα αζρνιεζνχκε κε απηφ 

θαζ‟ απηφ. Απιά φηαλ πιεζηάδεη ν θαηξφο γηα ηα παλεγχξηα θάλνπκε κεξηθέο 
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πξνπνλήζεηο έμσ κε θηζπέηηα θαη κε ιάδηα θαη γηα λα γλσξίδνπλ ηα παηδηά ην 

αληηθείκελν θαη γηα λα κπνξνχλ λα ζηαζνχλ ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ λα 

αληηκεησπίδνπλ θάπνηνλ αζιεηή, λα γλσξίδνπλ θάπνηα πξάγκαηα. 

Απηά ηα έρεηο αγνξαζκέλα ή ηα θάλεηε εδψ; Ή κήπσο ηα παξέρεη ν ζχιινγνο; 

Απηά ηα θηηάμακε ζηελ ακςνχληα. Γψζακε παξαγγειία θαη ηα έθηηαμε έλαο 

κάζηνξαο  εθεί. Κάπνηε είρακε θαη εκείο ζηελ Νηγξίηα  δηθφ καο κάζηνξα, πέξαζαλ 

φκσο ηα ρξφληα έθπγε ν κάζηνξαο θαη ζηακάηεζαλ λα βγαίλνπλ ζηελ Διιάδα, 

βγαίλνπλ κφλν ζηελ ακςνχληα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


