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ΙΝΑΟ ΚΑΠΠΑΓΟΚΙΑ

Γεωγραυική, Ιστορική και Κοινωνική Προσέγγιση
Ζ Θσκόπνιε Πηλαζόο βξίζθεηαη
ζην θέληξν ηεο Κηθξέο Αζίαο, ζηελ
Θαππαδνθία,

260 ρηιηόκεηξα

λνηηναλαηνιηθά

ηεο

Άγθπξαο

πεξίπνπ
θαη

50

ρηιηόκεηξα λνηηνδπηηθά ηεο Θαηζάξεηαο.
Πήκεξα νλνκάδεηαη Κνπζηαθά-παζά. Ν
πιεζπζκόο ηεο πξηλ από ηελ Αληαιιαγή
ησλ πιεζπζκώλ Διιάδνο - Ρνπξθίαο ηνπ
1924,

αλεξρόηαλ

ζε

πεξίπνπ

3000

Έιιελεο θαη 500 Ρνύξθνπο. Ρν όλνκά ηεο θαηά ηελ επηθξαηέζηεξε άπνςε, πξνέξρεηαη από
ηε ιέμε «ζηλ», πνπ ζηε ζεκηηηθή ζεκαίλεη ήιηνο θαη από ην ηειηθό «-άζζνο», ελδεηθηηθή
θαηάιεμε ηνπσλπκηώλ θαη θπξίσο πόιεσλ όπσο πρ. Κακκαζόο, Αιηθαξλαζζόο, Ξαξλαζζόο,
ήηνη Πηλαζόο ζεκαίλεη Ζιηνύπνιε.
Πρεηηθά κε ην ηζηνξηθό ηεο παξειζόλ, ππάξρνπλ ιηγνζηά ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία. Ζ
παιαηόηεξε αλαθνξά γηα ηε Πηλαζό βξίζθεηαη ζ’ έλα νζσκαληθό θαηάζηηρν ηνπ 1476. Από
κεηαγελέζηεξεο πεγέο γλσξίδνπκε όηη από ην 1770 πεξίπνπ, ηε δηνίθεζε ηεο θνηλόηεηαο
αζθνύζε ε Γεκνγεξνληία, ηεο νπνίαο ηα κέιε εθιέγνληαλ θάζε ρξόλν κε ην πιεηνςεθηθό
ζύζηεκα. Ζ Γεκνγεξνληία είρε πνιιέο αξκνδηόηεηεο, αθνύ έθαλε κέρξη θαη ρξέε
Δηξελνδηθείνπ.
Ζ Πηλαζόο ήηαλ έλα από ηα 4-5
ειιελόθσλα ρσξηά ηεο Θαππαδνθίαο θαη νη
Πηλαζίηεο ήηαλ Σξηζηηαλνί Νξζόδνμνη κε
πςειό ζξεζθεπηηθό ζπλαίζζεκα αιιά θαη κε
ηζρπξό εζληθό θξόλεκα ζρεηηθά κε ηελ
Διιεληθή θαηαγσγή ηνπο. Ζ νξζόδνμε
ζξεζθεπηηθή επζέβεηα, ραξαθηεξηζηηθό ησλ
θαηνίθσλ ηεο Θαππαδνθίαο, ήηαλ πνιύ
έληνλε ζηνπο Πηλαζίηεο. Πηελ

θσκόπνιε

θαη πεξίπνπ 40 παξεθθιήζηα, κέζα θαη γύξσ απ’ απηήλ, ηα πεξηζζόηεξα ηδησηηθά πνπ
αλήθαλ ζε ζηλαζίηηθεο νηθνγέλεηεο. Πηνλ θεληξηθό Ηεξό Λαό ησλ Αγίσλ Θσλζηαληίλνπ θαη
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Διέλεο ν νπνίνο ζώδεηαη κέρξη ζήκεξα, ηα ηειεπηαία ρξόληα ν Νηθνπκεληθόο Ξαηξηάξρεο
θ.θ. Βαξζνινκαίνο ηειεί Θεία Ιεηηνπξγία, ζρεδόλ θάζε ρξόλν.
Ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε ήηαλ ζηε Πηλαζό ε ειιεληθή παηδεία, θαζώο ιεηηνπξγνύζαλ
Λεπηαγσγείν, Ξαξζελαγσγείν θαη Αξξελαγσγείν, κε δαζθάιεο θαη δαζθάινπο, επί ην
πιείζηνλ από ηελ Αζήλα. Ρν Αξξελαγσγείν ηδξύζεθε ην 1821 κε ζπγίιην ηνπ Ξαηξηάξρε
Γξεγνξίνπ ηνπ 5νπ, δύν κήλεο πξηλ ηνλ απαγρνληζκό ηνπ. Ήηαλ νθηαηάμην όπσο θαη ην
Ξαξζελαγσγείν. Κηινύζαλ άπηαηζηα ηελ ειιεληθή γιώζζα όπσο αθξηβώο ζηελ Διιάδα θαη
κάζαηλαλ ηελ Ρνπξθηθή σο δεύηεξε γιώζζα. Ζ εθπαίδεπζε ήηαλ δσξεάλ θαη ππνρξεσηηθή
γηα όινπο.
Ξεγή επεκεξίαο γηα ηε Πηλαζό ήηαλ ην εκπόξην, αθνύ νη ζηλαζίηεο δηέπξεπαλ ζηελ
Θσλζηαληηλνύπνιε σο έκπνξνη λαπηηιηαθώλ εηδώλ, αιηπάζησλ θαη θπξίσο καύξνπ
ραβηαξηνύ, γηα ην νπνίν είραλ ζπζηήζεη ήδε από ηνλ 18ν αηώλα, εηδηθή ζπληερλία κε δηθό
ηεο θαηαζηαηηθό, γηα ην δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξηό ηνπ από ηελ Οσζία πξνο ηελ Δπξώπε. Ζ
Διιεληθή εθπαίδεπζε θαη νη επαθέο κε ηελ θνζκνπνιίηηθε
Θσλζηαληηλνύπνιε, είραλ σο απνηέιεζκα ηελ
αύμεζε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ ησλ Πηλαζηηώλ θαη
ηελ βειηίσζε ησλ δεζκώλ κε ηελ ηδηαηηέξα ηνπο
παηξίδα. Ζ λνζηαιγία, ε αγάπε γηα ηνλ ηόπν
θαηαγσγήο ηνπο θαζώο θαη ε νηθνλνκηθή επκάξεηα
ησλ

Πηλαζηηώλ,

δεκηνύξγεζαλ

ηα

πεξίθεκα

αξρνληηθά ηεο Πηλαζνύ,1 κε πινύζην εζσηεξηθό θαη
εμσηεξηθό

δηάθνζκν,

πεηξνζθαιηζηά
Σαξαθηεξηζηηθά

όπσο

ηνηρνγξαθίεο,

θνξνύζηα,

καίαλδξνη.

ήηαλ

θαη

ηα

γπλαηθεία

παξαδνζηαθά ελδύκαηα ηεο Πηλαζνύ,2 κεηαμσηά,
αζεκνθέληεηα θαη ρξπζνθέληεηα απνηεινύζαλ
θαηαπιεθηηθά δείγκαηα ηεο κηθξαζηαηηθήο ιατθήο

Έλα ηκήκα ησλ ζπηηηώλ ήηαλ ζθαιηζκέλν ζηνλ καιαθό βξάρν θαη ην ππόινηπν ήηαλ θηηζηό. Από απηά, 95
θξίζεθαλ δηαηεξεηέα από ην Ρνπξθηθό θξάηνο, ελώ νιόθιεξνο ν νηθηζκόο ραξαθηεξίζζεθε δηαηεξεηένο από
ηελ UNESCO πξηλ από ιίγα ρξόληα. Ρα θηήξηα πνπ έρνπλ δηαζσζεί, αιιά αθόκε θαη απηά πνπ είλαη εξεηπσκέλα,
καξηπξνύλ ηνλ πνιηηηζκό ησλ θαηνίθσλ ηεο Πηλαζνύ. Ρειεπηαίσο, πνιιά από ηα ελ ιόγσ αξρνληηθά
κεηαηξέπνληαη ζε πνιπηειείο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο.
2 Φσηνγξαθίεο: γπλαηθείεο ζηλαζίηηθεο παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο από ην Κνπζείν ηνπ Πσκαηείνπ «Νέα
ηλαζόο». Πηα αξηζηεξά, ε γηνξηηλή θνξεζηά ζηελ νπνία ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη όηη ην θέληεκα έγηλε κε
ρξπζνθισζηή. Πηα δεμηά, ε θαζεκεξηλή θνξεζηά κε ην ραξαθηεξηζηηθό «αξραιέηο», ην ηξηγσληθό δειαδή
θνκκάηη ηεο θνξεζηάο κε δηάθνξα θεληίδηα θαη ζηνιίδηα θαη κε ην πξνζσπηθό θέληεκα ηεο θάζε γπλαίθαο, ζε
κηα πξνζπάζεηα ηεο γηα δηαθνξεηηθόηεηα θαη κε ζθνπό ηελ θαηαζθεπή ηνπ σξαηόηεξνπ θάζε θνξά
απνηειέζκαηνο. Ρν θνξνύζαλ ζηνλ δεμηό ώκν θαη πξνζηάηεπε ηελ πιάηε από ην λεξό ηεο ζηάκλαο. Πηελ άθξε,
είρε καθξύ θνξδόλη κε ην νπνίν ην έδελαλ γύξσ από ηε κέζε. Δίλαη πηζαλό δε, όηη ρξεζηκνπνηείην κόλν ζηε
Πηλαζό (από εκεξνιόγην ηνπ Πσκαηείνπ «Η Νέα ηλαζόο»).
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ελδπκαζίαο. Δίλαη δε γλσζηό, όηη ππάξρεη εηδηθή επηζηεκνληθή κειέηε γηα ηε Πηλαζίηηθε
γπλαηθεία παξαδνζηαθή θνξεζηά, ηεο θ. Άλλαο Γνπήι-Κπαδηεξηηάθε, Θαζεγήηξηαο
Ιανγξαθίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηα Μηθξαζηαηηθά Χξνληθά, η.
17, 1980, έθδνζε ηεο Δλώζεσο Πκπξλαίσλ.
Κεηά ηελ Αληαιιαγή ηνπ 1924 πξόζθπγεο πιένλ νη Πηλαζίηεο, αζρνιήζεθαλ θαη
ζηνλ ειιαδηθό ρώξν κε ην εκπόξην θαη ηα γξάκκαηα. Ρν 1925 ίδξπζαλ ην θηιαλζξσπηθό
Πσκαηείν

«Η Νέα ηλαζόο»,

κε πινύζηα

θηιαλζξσπηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή

δξαζηεξηόηεηα κέρξη θαη ζήκεξα. Ρν ζσκαηείν ην 1986 ζηα 60 ρξόληα ηδξύζεσο ηνπ
ηηκήζεθε κε Βξαβείν από ηελ Αθαδεκία Αζελώλ. Πηε βόξεηα Δύβνηα ζηελ επαξρία Ηζηηαίαο,

Σελίδα 4

ππάξρεη θαη θσκόπνιε κε ην όλνκα Λέα Πηλαζόο πνπ ηελ ίδξπζαλ ζηλαζίηεο πξόζθπγεο.
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ΣΑ ΣΡΑΓΟΤΓΙΑ ΣΗ ΙΝΑΟΤ

…Σν πάλσ βήκα πάξηεθελ,
ην θαη’ απνθνηκάηαη,
ην κεζαθό εζηξάγγηζελ,
παηδηά κ’ πάξηελ ε πόιε…3

Ρα δεκνηηθά ηξαγνύδηα ηεο Πηλαζνύ θαηέρνπλ μερσξηζηή ζέζε ζην κνπζηθό
πνιηηηζκό, όρη κόλνλ ηεο Θαππαδνθίαο αιιά θαη επξύηεξα ζηνλ ειιεληθό θόζκν. Ξαξά ην
γεγνλόο όηη ν Παξαληίδεο ζην βηβιίν ηνπ «Η ηλαζόο…» αλαθέξεη όηη «...νη Πηλαζείο αλ θαη
πξννδεπηηθνί, ελ ηνύηνηο πεξί κνπζηθήο, κηθξάλ ηξέθνπλ ηδέαλ…», νη Πηλαζίηεο είραλ
αλεπηπγκέλν κνπζηθό αίζζεκα, παξόηη ζηα ζπίηηα όλησο, δελ ππήξραλ κνπζηθά όξγαλα θαη
εηδηθόηεξα δπηηθήο πξνέιεπζεο. Ν ζηλαζίηηθνο κνπζηθόο πνιηηηζκόο επεξεάζηεθε ειάρηζηα
από ηε δπηηθή κνπζηθή θνπιηνύξα κε εμαίξεζε ιίγα ηξαγνύδηα πόιθαο θαη ηαγθό, ηα νπνία
έθεξαλ νη Πηλαζίηεο έκπνξνη ηεο Θσλζηαληηλνύπνιεο.
Ν Πηλαζίηεο κνπζηθνιόγνο Πσθξόλεο Πσθξνληάδεο αλαθέξεη, όηη εθηόο από ηα
θαζαξώο ζηλαζίηηθα ηξαγνύδηα, ππήξραλ ηξαγνύδηα από άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο. Ν
δαλεηζκόο απηόο όκσο πεξηνξίδεηαη ζην πνηεηηθό θείκελν θαη όρη ζην κνπζηθό κέινο ησλ
ηξαγνπδηώλ. Ν Πσθξνληάδεο ππνζηεξίδεη όηη νη Πηλαζίηεο πνπ κεηέθεξαλ ηα μέλα πξνο ηελ
πεξηνρή αθνύζκαηα ηα παξάιιαζαλ κε βάζε ηα δηθά ηνπο νηθεία κνπζηθά αθνύζκαηα θαη
ηνπο δηθνύο ηνπο κνπζηθνύο δξόκνπο. Έηζη, ηα ηξαγνύδηα πνπ πξνέξρνληαλ από δηάθνξα
κέξε ηεο Διιάδνο, ζηε Πηλαζό έρνπλ δηαθνξεηηθή κεισδία θαη ύθνο, θαη πξνζνκνηάδνπλ
αξθεηά κε ην βπδαληηλό κέινο πνπ ήηαλ δηαδεδνκέλν ζηελ πεξηνρή.

Ζ Θαππαδνθία ήηαλ θαη’ εμνρήλ αθξηηηθή πεξηνρή ζηα αλαηνιηθά ζύλνξα ηνπ Βπδαληίνπ. Ρν γεγνλόο απηό
εμεγεί ηελ ύπαξμε πνιιώλ αθξηηηθώλ ηξαγνπδηώλ ζηελ Πηλαζό. Νη εηζαγσγηθνί ζηίρνη παξαπάλσ αλαθέξνληαη
ζε πξαγκαηηθό γεγνλόο ηεο άισζεο ελόο ηξηώξνθνπ θξεζθύγεηνπ πνπ βξηζθόηαλ ζηε Βξαρηή, πνιύ θνληά ζηε
Πηλαζό θαη ην νπνίν κεηεηξάπε αξγόηεξα ζηελ ιαμεπηή εθθιεζία ηνπ Αγ. Βαζηιείνπ (ζήκεξα είλαη δεκνθηιέο
ηνπξηζηηθό αμηνζέαην).
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Ρα ηξαγνύδηα ηεο Πηλαζνύ, κπνξνύκε λα ηα θαηαηάμνπκε κε δύν θαηεγνξηνπνηήζεηο α) ζηα
ηνπηθά θαη ζηα μελόθεξηα θαη β) ζηα ηξαγνύδηα ηνπ θύθινπ ηνπ ρξόλνπ, ηεο δσήο θαη ηα
αθεγεκαηηθά-ηζηνξηθά.
Κε βάζε ηελ πξώηε θαηεγνξηνπνίεζε ζπλαληάκε ηξαγνύδηα:
 ακηγώο ζηλαζίηηθα, [Κάλα κ’ ήξηελ ε Άλνημε, Πηνπ Γηαλλάθε κνπ ην γάκν, Άγηε κ’
Άε-Γηώξγ’ αθέληε κνπ, Έλα θνκκάηη ζύλλεθν, Ξάγσ ζηνπ4 Ξξνύζαο ηα Βνπλά,
Απόςελ απόςελ ηα κεζάλπθηα, θ.α.]
 κε μέλν πνηεηηθό θείκελν αιιά κε ζηλαζίηηθε κνπζηθή, [Κειίηζα κ’ πνπ ‘ζαη ζηνλ
γθξεκό, Ενπξιαίλνκαη δνπξιαίλνκαη, Κπξε Καλώιε, κπξε ιεβέληε, Ζ Ξαλαγηώηα
θίλεζε, Ρξη’ Άξρνληεο θαζνύληαλε, θ.α.]
 κε ζηίρνπο θαη κεισδία μέλα αιιά κε ζηλαζίηηθν ύθνο ηξαγνπδήκαηνο,
[Καιακαηέληνο αξγαιεηόο, Δζύ πνπ ζέξλεηο ην ρνξό, Ν ζθιάβνο αλαζηέλαμε, Κπάηε
θνξίηζηα ζην ρνξό, θ.α.]
Κε βάζε ηε δεύηεξε θαηεγνξηνπνίεζε ζπλαληάκε ηξαγνύδηα
 αθξηηηθά [Δβξάδπλ παιηνβξάδπλ, Ρν πάλσ βήκα πάξζεθελ, Θάησ ζηνλ Άε-Γηάλλε
ην Θενιόγν, θ.α.]
 ηνπ γάκνπ, [Ξεξπάηα λπθνπνύια κνπ, Πήκεξηο ε ζεκεξηαλή, θ.α.]
 παηδηθά [Φαξαθιί θιη-θιη, Άγηε κ’ Άγηε κ’ Θσλζηαληίλε κνπ, Αβάη αβατνύηζηθν, θ.α.]
 ζθσπηηθά, [Θνξώλα - ζεηιώλα, θ.α.]
Ρν πιένλ αγαπεκέλν ηξαγνύδη ησλ Πηλαζηηώλ ήηαλ θαη παξακέλεη κέρξη θαη ζήκεξα
γηα ηελ δεύηεξε γεληά πξνζθύγσλ ην «Καιακαηέληνο αξγαιεηόο», ην νπνίν κε ηελ πάξνδν
ησλ ρξόλσλ, έθηαζε κέρξη ηηο κέξεο καο κε αξθεηέο αιιαγέο. Γεκνζηεύζεθε ζην Ιεύθσκα
«Η ηλαζόο ηεο Καππαδνθίαο» ηνπ 1924, όπνπ ην θείκελν θαη ε κνπζηθή ήηαλ γξακκέλα κε
επξσπατθή ζεκεηνγξαθία. Πρεδόλ ην ίδην θείκελν έρεη δεκνζηεπζεί θαη ζε πξόζθαηε
έθδνζε ηνπ βηβιίνπ Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ηνπ Ν.Δ.Γ.Β. γηα ην Γπκλάζην θαη

Πηε ζηλαζίηηθε δηάιεθην σο άξζξν ηεο γεληθήο ηνπ εληθνύ ζηα ζειπθά, ρξεζηκνπνηείηαη ην «ηνπ», αληί γηα ην
θαλνληθό «ηεο». Έηζη, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην «ζηνπ» ζεκαίλεη «ζηεο».
4
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Νη Πηλαζίηεο θαινύζαλ νξγαλνπαίθηεο κόλν ζε κεγάιεο γηνξηέο. Πηα κηθξά
νηθνγελεηαθά γιέληηα5, ηα ηξαγνύδηα θαη ηνπο ρνξνύο ζπλόδεπε πάληα ην θαππαδόθηθν

ληέθη. Ξέξα από απηό, άιια βαζηθά όξγαλα ήηαλ ην βηνιί, ην θιαξίλν θαη ην νύηη. Θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ, βηνιί κε πνιιέο ρνξδέο θαη όξζην ζηα γόλαηα
ηνπ, έπαηδε ν Θόδσξνο Ραθάο6, ελώ θιαξίλν κε 7 θιεηδηά ν Θσζηήο Κειεηηάδεο7. Ληέθη
έπαηδαλ γπλαίθεο, … ε Δπγέλ, ε Θιεόλ, ε Ινπινπδηά, ε Φσηίθα θ.α. Νύηη έπαηδαλ θπξίσο ζε
ηνπξθηθά ηξαγνύδηα, αθνύ ζηα γιέληηα ηνπο νη Πηλαζίηεο ηξαγνπδνύζαλ θαη νξηζκέλα
ηνπξθηθά ηξαγνύδηα γηα λα ρνξέςνπλ ηνπο ρνξνύο Θόληαιη (Θνπηάιηα) θαη Ίζν. Ν Πεξαθείκ
Οίδνο ζηα ρεηξόγξαθα ηνπ γξάθεη όηη «Έιιελεο ζηελ Θαππαδνθία, θαη θπζηθά ζηε Πηλαζό,
δελ έπαηδαλ ζάδη θαη νύηη θαζώο απηά ηα είραλ νη Ρνύξθνη».
Δθηόο από ηνλ «Καιακαηέλην αξγαιεηό», πιένλ αγαπεκέλα θαη δηαδεδνκέλα
ηξαγνύδηα γηα ηνπο Πηλαζίηεο πξόζθπγεο πξώηεο, δεύηεξεο θαη ηξίηεο γελεάο, είλαη ηα: α)
Ξάγσ ζηνπ Ξξνύζαο ηα βνπλά, β) Πήκεξηο ε ζεκεξηαλή, γ) Απόςελ - απόςελ ηα
κεζάλπθηα, δ) Δζύ πνπ ζέξλεηο ην ρνξό, ε) Πηνπ Γηαλλάθε κνπ ην Γάκν, ζη) Κάλα κ’ ήξηελ
ε Άλνημε θαη δ) Κειίηζα κ’ πνπ ‘ζαη ζηνλ γθξεκό. Ρα ζηλαζίηηθα ηξαγνύδηα είλαη ειαθξώο
αξγόζπξηα θαη πνιιά από απηά είλαη θαζηζηηθά θαη όρη ρνξεπηηθά. ζα ηξαγνύδηα
ζπλόδεπαλ ρνξεπηηθά δξώκελα νη Πηλαζίηεο ηα ρόξεπαλ κε ηνπο θιεηζηνύο θπθιηθνύο
ρνξνύο.

Φσηνγξαθία από κηα θπλεγεηηθή εθδξνκή Πηλαζηηώλ ζηε Γνξγνιή, ην 1910. Γηαθξίλνληαη κεηαμύ άιισλ, ν
Θόδσξνο Ραθάο κε ην βηνιί θαη δίπια ηνπ κε ην θιαξίλν, πηζαλόλ, ν Θσζηήο Κειεηηάδεο. Δθηόο από ηα όπια,
βιέπνπκε δύν θιαξίλα, έλα βηνιί θαη έλα ληέθη. Πε όιεο ηνπο ηηο εθδειώζεηο, νη Πηλαζίηεο ζπλήζσο
ζπλνδεύνληαλ από όξγαλα γηα ηε δηαζθέδαζε ηνπο (από ην Ιεύθσκα Η ηλαζόο ηεο Καππαδνθίαο ηνπ 1924).
6
Πέζαλε ζηελ Διεπζίλα γύξσ ζηα 1927-28.
7
Το βαζικό ηοσ επάγγελμα ήηαλ δσγξάθνο, ν νπνίνο είρε θηινηερλήζεη ηα πεξηζζόηεξα ζπίηηα ηεο Πηλαζνύ.
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ΤΛΛΟΓΔ - ΑΝΘΟΛΟΓΙΔ - ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ
ΙΝΑΙΣΙΚΩΝ ΣΡΑΓΟΤΓΙΩΝ

Ζ πξώηε ζπιινγή - θαηαγξαθή όπνπ βξίζθνπκε ζηλαζίηηθα ηξαγνύδηα, είλαη ηνπ
Paul de Lagarde ζην βηβιίν ηνπ «Άζκαηα ηλαζηηώλ» (έθδνζε ηνπ 1886), αιιά κόλν ην
ινγνηερληθό ηνπο θείκελν. Θαζώο όκσο ηα πεξηζζόηεξα από απηά είλαη πνιύ παιαηά, δελ
έθζαζαλ κέρξη ηηο κέξεο καο. Κεηαμύ ησλ είθνζη πεξίπνπ ηξαγνπδηώλ πνπ αλαθέξεη ν de
Lagarde πεξηιακβάλεηαη θαη ην άγλσζην ζε εκάο «Ακαδώλ Πηλαζίηηο θαηά Παξαθελώλ
πνιεκνύζα», ζην νπνίν ρξεζηκνπνηνύληαη αξθεηέο ιέμεηο ηεο ζηλαζίηηθεο δηαιέθηνπ, όπσο
γηα παξάδεηγκα δσζηξίηζα (δώλε), θιώζεη (γπξίδεη), απ’ έζσ (από κέζα), ήθζαλ ηα (ηα
άθνπζαλ), παξηζάδηα (θνκκάηηα), θ.α., γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη ηελ ζηλαζίηηθε
εληνπηόηεηά ηνπ.
To ηξαγνύδη ππάξρεη θαη ζε ρεηξόγξαθν ηνπ Θαξνιίδε ζηελ Αθαδεκία Αζελώλ, κε
ηίηιν «Καππαδνθία, κέξνο Γ΄: Άζκαηα δεκώδε θαη κύζνη ησλ Ειιελόγισζζσλ θαηνίθσλ
ηεο Καππαδνθίαο». Πε απηό ην ρεηξόγξαθν, ν Θαξνιίδεο αλαθέξεη όηη ηα ζπνπδαηόηεξα
άζκαηα από θηινινγηθήο θαη ηζηνξηθήο απόςεσο ζηνπο δηάθνξνπο δήκνπο ηεο
Θαππαδνθίαο, πξνέξρνληαη από ηελ Ρεικεζζό, ηελ Πηλαζό θαη ηελ Καιαθνπή, ελώ
θαηαγξάθεη θαη άιια είθνζη πεξίπνπ ηξαγνύδηα ηεο Πηλαζνύ.
Ζ ηξίηε ζπιινγή - θαηαγξαθή ηξαγνπδηώλ ηεο Πηλαζνύ (πνηεηηθά θείκελα
ηξαγνπδηώλ), πεξηιακβάλεηαη κε ηε κνξθή αλζνινγίαο ζην βηβιίν ηνπ Αξρειάνπ «Η
ηλαζόο». Ν ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη όηη νη Πηλαζίηεο ζα είραλ κεγάιε πιηθή θαη εζηθή
σθέιεηα

εάλ

έβαδαλ

Κνπζηθή

ζαλ

απαξαίηεην

ζηνηρείν

ηεο

θνηλσληθήο,

νηθηαθήο

θαη

ηε

ζρνιηθήο

αλάπηπμεο ηνπ ηόπνπ.
Πεκαληηθή
ζηλαζίηηθσλ

ηξαγνπδηώλ

θαη

ν

αείκλεζηνο

κνπζηθνιόγνο
Ξαρηίθνο8,
βηβιίν

ηνπ

ν

Γεώξγηνο
νπνίνο
260

8

ζην

Δεκώδε

Φωηογραθία: ν Γεώξγηνο Ξαρηίθνο ελώ θαηαγξάθεη ηξαγνύδηα από ειηθησκέλε ζε ρσξηό ηεο Κηθξάο Αζίαο,
γύξσ ζηα 1900-1902 (από ην βηβιίν ηνπ, 260 Δεκώδε Ειιεληθά Άζκαηα από ηνπ ζηόκαηνο ηνπ Ειιεληθνύ Λανύ,
1905).
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Ειιεληθά Άζκαηα από ηνπ ζηόκαηνο ηνπ Ειιεληθνύ ιανύ, ηόκνο Α΄ (έθδνζε 1905),
δεκνζίεπζε δεθανθηώ ζηλαζίηηθα ηξαγνύδηα κε ην κνπζηθό ηνπο θείκελν (κε λόηεο δειαδή),
ηα νπνία είρε θαηαγξάςεη ζηε Πηλαζό, από ληόπηεο Πηλαζίηηζεο. Δπίζεο, ζην Ιεύθσκα Η
ηλαζόο ηεο Καππαδνθίαο ηνπ 1924, πεξηιακβάλνληαη 34 ηξαγνύδηα κε ηνπο ζηίρνπο αιιά
θαη κε λόηεο ζην επξσπατθό πεληάγξακκν, θπξίσο από ηνλ Γ. Ξαρηίθν.
Ρν θέληξν Κηθξαζηαηηθώλ Ππνπδώλ πνπ ίδξπζε ε Κέιπσ Κεξιηέ, έρεη θαηαγξάςεη
κεξηθά ζηλαζίηηθα ηξαγνύδηα ζε ερνγξαθεκέλα αξρεία, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1930, από
Πηλαζίηηζεο ηεο πξώηεο γεληάο, δπν-ηξία από ηα νπνία ζπκπεξηέιαβε ζε δηζθνγξαθηθέο ηνπ
παξαγσγέο κε θαιιηηερληθή επηκέιεηα ηνπ Κάξθνπ Γξαγνύκε.
Ρν 1951, ην Ιανγξαθηθό Ρκήκα ηεο Αθαδεκίαο
Αζελώλ9, ππό ηνλ θαζεγεηή Γεώξγην Κέγα θαη κε ηνπο
ζπλεξγάηεο

ηνπ

Ππύξν

Ξεξηζηέξε

θαη

Ππύξν

Πθηαδαξέζε, ερνγξάθεζαλ 25 ζηλαζίηηθα ηξαγνύδηα
ζην ζπίηη ηεο νηθνγελείαο Ζιία Βιαζηάδε, ζηελ
Αλάζηαζε ηνπ Ξεηξαηά. Ν Ζιίαο Βιαζηάδεο θαη ν
αείκλεζηνο Ξξόεδξνο ηνπ Πσκαηείνπ «Η Νέα ηλαζόο»
Ιάδαξνο Ραθαδόπνπινο10 ζπγθέληξσζαλ αξθεηνύο Πηλαζίηεο
θαη Πηλαζίηηζεο ηεο πξώηεο γεληάο λα ηξαγνπδήζνπλ.
Ξαξόληεο κεηαμύ άιισλ ήηαλ, όπσο ζπκάκαη, ε δαζθάια ηεο
Πηλαζνύ Αλδξνλίθε Σαηδεζηαύξνπ, ε Διέλε Ξεξζία-Καΐδνπ,
ε Καγδαιελή Βιαζηάδε, ε Βαζηιηθή Ξεππέ, ν Γηάλλεο
Ξαηξίθνο, ε Βαζηιηθή Ησαλλίδνπ, ν Κηράιεο Ξεππέο, θ.α. Tα
ηξαγνύδηα απηά γξάθηεθαλ ζε δίζθνπο. Ρέζζεξα από απηά,
θαηέγξαςε κε δπηηθή ζεκεηνγξαθία ν Ππύξνο Ξεξηζηέξεο
θαη δεκνζηεύζεθαλ ζηνλ Γ΄ ηόκν από ηελ έθδνζε ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ Ειιεληθά
Δεκνηηθά Σξαγνύδηα. Ζ ζεκαληηθή απηή δνπιεηά βξίζθεηαη ζήκεξα αδεκνζίεπηε ζηα
αξρεία ηνπ Θέληξνπ Δξεύλεο ηεο Διιεληθήο Ιανγξαθίαο ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, θαη
απνηειεί κνλαδηθό ληνθνπκέλην ηνπ ζηλαζίηηθνπ κνπζηθνύ πνιηηηζκνύ.

Φσηνγξαθία: ν Γηεπζπληήο ηνπ Ιανγξαθηθνύ Αξρείνπ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ θαη Θαζεγεηήο Ιανγξαθίαο ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Γεώξγηνο Κέγαο (αξηζηεξά), κε ηνλ ζπλεξγάηε ηνπ ζην Αξρείν κνπζηθνιόγν θαη
Ξξσηνςάιηε ηεο Η. Κεηξόπνιεο Αζελώλ, Πππξίδσλα Ξεξηζηέξε, ζε θσηνγξαθία ηνπ 1958 (από ηελ έθδνζε ηεο
Αθαδεκίαο Αζελώλ Οη δύν όςεηο ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο θιεξνλνκηάο, αθηεξσκέλεο ζηε κλήκε ηνπ Ππ.
Ξεξηζηέξε).
10 Φσηνγξαθία: ν Ιάδαξνο Θ. Ραθαδόπνπινο. Κεγάινο δάζθαινο θαη ζπλερηζηήο ηεο ζηλαζίηηθεο παξάδνζεο. Ζ
Πηλαζόο ηνπ νθείιεη πνιιά. ζα ρξήκαηα θη αλ έδηλαλ νη εύπνξνη ζηλαζίηεο ζην Πσκαηείν, πνπ θπζηθά ήηαλ
απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ, εάλ δελ ππήξρε ν Ραθαδόπνπινο δελ ζα ππήξρε ε Πηλαζόο όπσο απηή
έθζαζε σο ηηο κέξεο καο. Θα είρε θαη απηή, ηελ ηύρε ηόζσλ θαη ηόζσλ παηξίδσλ ηεο Θαππαδνθίαο.
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Γύξσ ζηα 1950-55, ν κεγάινο έιιελαο εζλνκνπζηθνιόγνο
Πίκσλ Θαξάο έπαημε ηδηαίηεξα πξνζεγκέλα κε ρνξσδία θαη
παξαδνζηαθή

νξρήζηξα,

ηέζζεξα

ζηλαζίηηθα

ηξαγνύδηα

γηα

ινγαξηαζκό ηνπ ηόηε Δ.Η.Ο., ηα νπνία έρεη απνδώζεη εμαηξεηηθά θαη
κέρξη ηα ηειεπηαία ρξόληα κεηαδίδνληαλ από ηελ εθπνκπή ηνπ
θξαηηθνύ ξαδηνθώλνπ «Κνπζηθνί Αληίιαινη».

Ρν 1958, ν Πηλαζίηεο κνπζηθνιόγνο Πσθξόλεο
Πσθξνληάδεο11 εθδίδεη ην βηβιίν ηνπ Η ηλαζόο ηεο
Καππαδνθίαο θαη ηα Δεκνηηθά ηεο Σξαγνύδηα, κηα
ζπνπδαία

θαη

εμαηξεηηθή,

πξαγκαηηθά,

κειέηε

θαη

αλάιπζε πεξηζζνηέξσλ από ηξηάληα ηξαγνπδηώλ κε ηνπο
ζηίρνπο αιιά θαη κε ην κνπζηθό ηνπο θείκελν. Γηα λα
νινθιεξώζεη δε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ απηή, ηεο δηάζσζεο
δειαδή ησλ ηξαγνπδηώλ ηεο Πηλαζνύ, νξγάλσζε ζπλαπιία
ζηελ αίζνπζα ηνπ Φηινινγηθνύ Ππιιόγνπ «Ξαξλαζζόο»
ην 1958, όπνπ ε ιπξηθή ηξαγνπδίζηξηα, πςίθσλνο Αιίθε
Πσθξνληάδνπ ζπλνδεπόκελε ζην πηάλν από ηνλ ίδην θαη
κε ηε ζπλνδεία ηεο ρνξσδίαο ηνπ Λίθνπ Ρζηιίθε,
παξνπζίαζε νξηζκέλα ζηλαζίηηθα ηξαγνύδηα. Ζ Αιίθε Πσθξνληάδνπ απέδσζε ζαπκάζηα ηα
ηξαγνύδηα απηά παξά ην γεγνλόο όηη ζαλ ιπξηθή ηξαγνπδίζηξηα δελ ηαίξηαδε θαη πάξα πνιύ
κε ηελ πθνινγία πνπ εξκελεύνληαλ ηα ζηλαζίηηθα ηξαγνύδηα. Ωο θαηαγξαθή όκσο απνηειεί
κία γλήζηα θαη απζεληηθή απόδνζε ηεο κεισδηθήο γξακκήο ησλ θνκκαηηώλ, γεγνλόο πνπ
είλαη θαηαγεγξακκέλν ζε θαζέηεο πνπ ππάξρνπλ ζην Πσκαηείν «Νέα ηλαζόο».
Ρα ηειεπηαία ρξόληα γίλνληαη θαη παξαγσγέο από δηάθνξνπο θνξείο θαη κνπζηθνύο,
όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ν Σξήζηνο Ρζηακνύιεο, ν Γηώξγνο Θσζηάληδνο, ν Καλώιεο
Θαξπάζηνο, ε Γόκλα Πακίνπ θ.α., νη νπνίνη εθδίδνπλ ζε ςεθηαθνύο δίζθνπο, κε ηνλ δηθό ηνπ
ηξόπν ν θαζέλαο, δηάθνξα ζηλαζίηηθα ηξαγνύδηα. Πηλαζίηηθα ηξαγνύδηα έρνπλ αθόκα
ζπκπεξηιάβεη ζην ξεπεξηόξην ηνπο ε ρνξσδία ηεο Λέαο Ξέιιαο Γηαλληηζώλ ππό ηελ θ.

11

Φωηογραθία: ο Πηλαζίηεο κνπζηθνιόγνο Πσθξόλεο Πσθξνληάδεο κε ηε ζύδπγό ηνπ θαη ηελ θόξε ηνπ ζηε
Γαιιία, γύξσ ζηα 1945-50 (ε θσηνγξαθία απηή δεκνζηεύεηαη γηα πξώηε θνξά).
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ηνλ Καέζηξν θαη Ξξσηνςάιηε θ. Γεώξγην Γηαλλαθόπνπιν, θαζώο θαη ν Πύιινγνο
Δγγιεδνλεζίσλ Λέαο Ησλίαο Βόινπ12 κε ηε ρνξσδία ηνπ θαη ην ρνξεπηηθό ηνπ.
Ρέινο, ν Ξαλαγηώηεο Κπισλάο κε ην ζπγθξόηεκα ηνπ, αξθεηά ζπρλά παξνπζηάδεη
ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΔΡ-1 θαη ζηελ ηαθηηθή θπξηαθάηηθε εθπνκπή ηνπ «Κνπζηθή
Ξαξάδνζε», ζηλαζίηηθα ηξαγνύδηα κε ζεβαζκό ζηελ απόδνζή ηνπο.

Ξξόζθαηα έγηλε εθπνκπή κε αθηέξσκα ζηα ηξαγνύδηα θαη ζηνπο ρνξνύο ηεο Πηλαζνύ ηνπο
νπνίνπο απέδσζε ην ρνξεπηηθό ηκήκα ηνπ Γήκνπ Θαιιηζέαο κε ηνλ ρνξνδηδάζθαιν θ.

Ν Πύιινγνο Δγγιεδνλεζίσλ Λέαο Ησλίαο Βόινπ κε ηε ρνξσδία ηνπ θαη ην ρνξεπηηθό ηνπ αλέβαζε κία αμηόινγε
παξάζηαζε ην 2002, αθηεξσκέλε ζηε Πηλαζό.
12
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ΟΙ ΥΟΡΟΙ ΣΗ ΙΝΑΟΤ

Πηε ζηλαζίηηθε δηάιεθην, νη ρνξνί θαινύληαλ «ηα ρνξνύο», θαη ιέγνληαο «Ατληέζηε
θνξίηζηα, αο πήθνπκ’ έλα ρνξόο», έδηλαλ ηα ρέξηα… Απιέο αλαθνξέο ππάξρνπλ ζε θείκελα
δηαθόξσλ ζπγγξαθέσλ γύξσ από ηνπο ρνξνύο ηεο Πηλαζνύ θαη είλαη γεγνλόο όηη όινη νη
παιαηόηεξνη έθαλαλ απιή θαηαγξαθή ησλ ρνξώλ, ρσξίο λα αλαθέξνπλ ιεπηνκέξεηεο γηα
θάζε ρνξό μερσξηζηά γύξσ από ηα δηάθνξα είδε, ηα βήκαηα θιπ.. Ππγθεθξηκέλα, έγξαςαλ
κόλν γηα ηνπο θπθιηθνύο, θιεηζηνύο ρνξνύο θαη γηα ηελ πηζαλόηεηα απηνί λα πξνέξρνληαη
από ηνπο θύθιηνπο ρνξνύο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. Ξώο όκσο ρνξεύνληαλ, κε πόζα βήκαηα
θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο, δελ κπνξέζακε λα βξνύκε ζηελ παιαηόηεξε βηβιηνγξαθία.
ζν πεξηγξαθηθά θαη παξαζηαηηθά λα γξάςεη θαλείο γηα ρνξνύο, είλαη πνιύ
δύζθνιν λα ηνπο απνδώζεη πηζηά ζην ραξηί, θαη αθόκα δπζθνιόηεξν λα θάλεη ηνλ
αλαγλώζηε λα ηνπο θαηαλνήζεη πιήξσο θαη λα ηνλ βάιεη ζην πλεύκα, ζην ύθνο θαη ζην
ζηπι ελόο ρνξνύ (όπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ην δετκπέθηθν θαη ν ζηλαζίηηθνο Ίζνο).
ζνη αλήθνπλ ζηε δεύηεξε θαη ηξίηε γελεά Πηλαζηηώλ, κάζαλε ηνπο ζηλαζίηηθνπο
ρνξνύο από ηνπο γνλείο ηνπο, αιιά θπξίσο από ηνλ αείκλεζην Θαζεγεηή θαη επί ζεηξάλ
εηώλ Ξξόεδξν ηνπ Πσκαηείνπ καο Ιάδαξν Ραθαδόπνπιν, ν νπνίνο πξνζπαζνύζε λα καο

Ξεληέιε, Θαηαζθήλσζε Πηλαζηηώλ, 1948. Ν ρνξόο ησλ θνπηαιηώλ (γλσζηόο ζε όιε ηελ Θαππαδνθία σο
Θόληαιη) θαηά ηελ ηειεηή ιήμεο ηεο πεξηόδνπ. Σνξεύνπλ νη Πηλαζίηεο πξώηεο γεληάο Κάξθνο Πεκέληξειεο θαη
Ζιίαο Βιαζηάδεο
13
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Ηζηνξηθά θαη εκπεηξηθά ππάξρεη σο γλώζε όηη νη Πηλαζίηηζζεο ρόξεπαλ θάζε πνπ
ηνπο δηλόηαλε επθαηξία, (Απόθξηεο, παλεγύξηα, ζξεζθεπηηθέο θαη νλνκαζηηθέο γηνξηέο,
γάκνη, αξξαβώλεο θαη γεληθόηεξα ζε θάζε πεξίζηαζε θεθηνύ θαη γιεληηνύ), θνξώληαο ηηο
πεξίθεκεο ρξπζνθέληεηεο θνξεζηέο ηνπο. Νη θπθιηθνί ρνξνί ήηαλ αξγνί, ζεκλνί θαη κε ηα
ρέξηα πηαζκέλα ρακειά ζηηο παιάκεο, ηα νπνία νη ρνξεύηξηεο θνπλνύζαλ εκπξόο θαη πίζσ
κε ηνλ ξπζκό ηνπ ηξαγνπδηνύ. Ζ θίλεζε απηή ησλ ρεξηώλ είλαη θαζνξηζηηθή, δηόηη δίλεη ην
κέηξν θαη ηνλ ξπζκό ηνπ ρνξνύ.
Νη θπθιηθνί ρνξνί ρνξεύνληαλ κόλν από γπλαίθεο, κε ηα ειιεληθόηαηα δεκνηηθά
ηξαγνύδηα ηεο Πηλαζνύ, ελώ ππάξρνπλ θαη 3-4 παξαιιαγέο, όιεο ηνπο ζε θιεηζηό θύθιν. Ν
βαζηθόο θπθιηθόο ρνξόο ζπλνδεύεη ην πιένλ αγαπεκέλν ηξαγνύδη ησλ Πηλαζηηώλ
«Καιακαηέληνο αξγαιεηόο», ην νπνίν ρνξεύεηαη κε 4 βήκαηα δεμηά θαη 2 αξηζηεξά. Ξξώηε
παξαιιαγή ηνπ ρνξνύ, είλαη κε ην «Ξάγσ ζηνπ Ξξνύζαο ηα βνπλά», όπνπ ελώ ζηνπο ηξεηο
πξώηνπο ζηίρνπο αθνινπζνύληαη ηα βαζηθά βήκαηα (4 δεμηά θαη 2 αξηζηεξά), ζηνπο
επόκελνπο δύν ζηίρνπο, ν θύθινο ησλ ρνξεπηξηώλ κπαίλεη κέζα κε 4 βήκαηα θαη κεηά θάλεη
πίζσ, πάιη κε 4 βήκαηα, θάηη πνπ γίλεηαη δύν θνξέο. Πηελ επόκελε δε ζηξνθή, αξρίδνπλ
πάιη ηα ίδηα βήκαηα. Γεύηεξε παξαιιαγή είλαη κε ην «Απόςελ απόςελ ηα κεζάλπθηα»,
όπνπ έρνπκε ζε ζπλέρεηα 6 βήκαηα δεμηά θαη 2 αξηζηεξά. Άιιε παξαιιαγή είλαη κε ην
«Πήκεξηο ε ζεκεξηαλή», όπνπ θαη εδώ, ζηνπο 4 πξώηνπο ζηίρνπο γίλνληαη 6 βήκαηα δεμηά
θαη 2 αξηζηεξά, αιιά ζηνπο 2 ηειεπηαίνπο ζηίρνπο ηεο ζηξνθήο, νη ρνξεύηξηεο κπαίλνπλ
ζηνλ θύθιν κε 4 βήκαηα θαη βγαίλνπλ κε 4, θάηη πνπ επίζεο γίλεηαη δύν θνξέο. Πηελ
επόκελε ζηξνθή αθνινπζνύλ θαη πάιη ηα ίδηα βήκαηα. Ξάλσ ζε απηέο ηηο παξαιιαγέο ηνπ
θπθιηθνύ ρνξνύ, ρνξεύνληαλ ηα πεξηζζόηεξα ηξαγνύδηα ηεο Πηλαζνύ.
Δίλαη επίζεο ζεκαληηθό λα πνύκε, όηη ζηε Πηλαζό, ζηα βάζε ηεο Αλαηνιήο, ρόξεπαλ
αξθεηά ηξαγνύδηα κε ηνλ παλειιήλην Ππξηό (π.ρ. Ενπξιαίλνκαη δνπξιαίλνκαη», Δζύ πνπ
ζέξλεηο ην ρνξό, Κειίηζα κ’ πνπ ‘ζαη ζην γθξεκό, Κπάηε θνξίηζηα ζην ρνξό θ.α.). Πηνπο
ζπξηνύο κπνξνύζαλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη άλδξεο. ινη νη ρνξεπηέο θξαηνύζαλ καληήιηα,
αιιά ν θύθινο ηνπ ρνξνύ ήηαλ αλνηθηόο. Δίρε δε, ηα βήκαηα ηνπ ζπξηνύ «θαιακαηηαλνύ».
πάξρεη θαη έλα ηξαγνύδη πνπ ρνξεπόηαλ κε ηνλ Απηάιηθν, ην «Κπξε Καλώιε, κπξε
ιεβέληε», κόλν από άλδξεο θπζηθά.
Ζ ρξήζε ησλ νξγάλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρνξεπηηθώλ δξσκέλσλ δελ
ζπλεζηδόηαλ. Ρνπο ρνξνύο ζπλόδεπαλ ηξαγνπδώληαο νη ρνξεύηξηεο θαη ν πεξίγπξνο ησλ
γιεληεζηώλ. Ξηζαλόλ ιόγσ έιιεηςεο νξγαλνπαηρηώλ ζηε Πηλαζό. Ρα αθξηηηθά ηξαγνύδηα
ρνξό, ρόξεπαλ θαη κε απηά. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί εδώ, όηη ρνξνύο κάζαηλαλ ηα παηδηά θαη
ζην ζρνιείν.
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Δθηόο όκσο από ηνπο ειιεληθνύο ρνξνύο, ζηε Πηλαζό ρόξεπαλ θαη δύν ρνξνύο κε
ηνπξθηθά ηξαγνύδηα, ίζσο γηαηί δελ ήζειαλ λα ηα εμειιελίζνπλ, ή θαη από απιή αλάγθε,
δηόηη γλσξίδνπκε ηνλ θόβν γηα ηηο αληηδξάζεηο ησλ Ρνύξθσλ πνπ απαγόξεπαλ ηελ δηάδνζε
ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη παξάδνζεο. Αξθεηά ηξαγνύδηα ησλ Θαππαδόθσλ ήηαλ ζηελ
ηνπξθηθή γιώζζα, γηαηί κόλν έηζη ηνπο επέηξεπαλ λα ηα ρνξεύνπλ. Νη άλδξεο ινηπόλ ζηε
Πηλαζό, ρόξεπαλ ζηα γιέληηα θαη ζηηο γηνξηέο ηνπο, ην γλσζηό ζε όιε ηελ Θαππαδνθία
«Θόληαιη»14, δειαδή ηα «θνπηάιηα», έλαλ αληηθξηζηό ρνξό, όπνπ νη ρνξεπηέο θξαηνύζαλ
ζηα ρέξηα ηνπο από δύν μύιηλα θνπηάιηα πνπ ηα θηππνύζαλ ζην ξπζκό ηεο κνπζηθήο.

Σόξεπε έλα κόλν δεπγάξη. ιε ε νκνξθηά ηνπ ρνξνύ θαίλεηαη ζηνλ απηνζρεδηαζκό, ζηηο
πνιιέο θηγνύξεο, ζηηο θηλήζεηο ησλ ρεξηώλ θαη ζην πξνζσπηθό ύθνο ηνπ θάζε ρνξεπηή. Νη
γπλαίθεο ζηε Πηλαζό δελ ρόξεπαλ θνπηάιηα ζε αλνηθηνύο ρώξνπο, αιιά κόλν ζε ζπίηηα θαη
ζε νλνκαζηηθέο ενξηέο.15 Ρα πιένλ αγαπεκέλα ηξαγνύδηα γηα ηα θνπηάιηα, ήηαλ ηα
ηνπξθηθά «Ξαζηνπξκά» (ε γλσζηή θππξηαθή παξαιιαγή «Βξάθα»), ην «Αηζκαιάξηκ»,
θ.α..

Φσηνγξαθία: Ξεληέιε, Θαηαζθήλσζε Πηλαζηηώλ 1948-50. Σνξεύνπλ νη Ξξόδξνκνο Σξεζηίδεο θαη Ζιίαο
Βιαζηάδεο θάλνληαο κηα θηγνύξα ηνπ ρνξνύ ησλ θνπηαιηώλ (θσηνγξαθίεο από ην πξνζσπηθό αξρείν ηνπ
Θπξηάθνπ Ζ. Βιαζηάδε).
15 Νη Πηλαζίηεο ρόξεπαλ ηα «θνπηάιηα» ζηηο ενξηέο ιήμεσο ησλ Θαηαζθελώζεώλ ζηελ Ξεληέιε, θαηά ηε
δεθαεηία ηνπ ’50. Ξξσηαγσληζηηθό ξόιν σο γιεληεζηέο είραλ νη Κηράιεο Ξεππέο κε ηα αζηεία ηνπ, ν Κάξθνο
Πεκέληξειεο κε ην «Άπαξη – άπαξη», ε πιεζσξηθόηεηα ηνπ Πηαύξνπ Φαξαζόπνπινπ θαη ην εμαηξεηηθό δεπγάξη
Ζιία Βιαζηάδε θαη Ξξόδξνκνπ Σξεζηίδε κε ηα ηζαιίκηα ηνπο θαη κε εθείλν ην ππέξνρν ειαθξό κεηδίακά ηνπο
θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρνξνύ.
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Νη Πηλαζίηηζεο ρόξεπαλ θαη ηνλ κνλαδηθό αληηθξηζηό «Ίζν», ρνξόο πνπ ζπλαληάηαη
απνθιεηζηηθά ζηε Πηλαζό. Γελ βξίζθνπκε καξηπξίεο πνπ λα θαλεξώλνπλ όηη ηνλ ρόξεπαλ
θαη ζε άιια κέξε ηεο Θαππαδνθίαο. Σνξεπόηαλ θαη απηόο κε ηνπξθηθά ηξαγνύδηα (π.ρ.
Ληέβειη, Γηαξ-γηαξ ακάλ, Έληηκ-γηάξηκ, θ.α.), κόλν ζε θιεηζηνύο ρώξνπο θαη όρη δεκόζηα.
Ρηο πεξηζζόηεξεο θνξέο νη ρνξεύηξηεο δελ θξαηνύζαλ ηίπνηε ζηα ρέξηα ηνπο θαη είραλ
ελσκέλα ηα ηξία πξώηα δάθηπια, όπσο θάλνπκε ην ζηαπξό καο. Ππάληα θξαηνύζαλ δίιηα ή
μύιηλα θνπηάιηα. Σόξεπε πάληα έλα κόλν δεπγάξη. Ν Ίζνο δελ είρε πεξηηηά βήκαηα θαη
θηλήζεηο. Ήηαλ ρνξόο ζνβαξόο, ιηηόο θαη απέξηηηνο ζαλ ηεξνηειεζηία, ελώ ε ρνξεύηξηα
θξαηνύζε ην ζώκα ηεο ζηεηό. Ρα ρέξηα ηεο είλαη ιπγηζκέλα κε ηνλ αγθώλα ζην ύςνο ηνπ
πξνζώπνπ, ζαλ λα ζέιεη λα θξπθζεί από ηα μέλα κάηηα, ελαιιάζζνληαο αξγά, ην έλα ρέξη
ςειά θαη ην άιιν θάησ θαη ειαθξά πξνο ηα πίζσ. Πε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ ηξαγνπδηνύ, νη
ρνξεύηξηεο έξρνληαη ή κηα απέλαληη ζηελ άιιε, θέξλνπλ θαη ηα δύν ηνπο ρέξηα ζην ύςνο ηνπ
πξνζώπνπ, θαη γέξλνπλ δεμηά-αξηζηεξά πξνο ηελ ίδηα πιεπξά. Άιινηε, ζηξέθνπλ θαη νη δύν
ηηο πιάηεο ηνπο, αιιά κόλν γηα ιίγν. Ρν ζεκαληηθόηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Ίζνπ είλαη όηη νη
ρνξεύηξηεο δε ζνπζηάξνπλ (δειαδή πάλσ-θάησ ην θνξκί ηνπο), αιιά ζέξλνπλ θαη γιηζηξάλε
ηα πόδηα ηνπο ζηεξηδόκελεο πόηε ζην έλα θαη πόηε ζην άιιν. Πην ηέινο δε ηνπ ηξαγνπδηνύ,
νη ρνξεύηξηεο θάλνπλ κηα κηθξή ππόθιηζε κεηαμύ ηνπο, πηάλνληαο ε θαζεκία ηα ρέξηα ηεο
κπξνζηά θαη ρακειά, σο έλδεημε επγέλεηαο, πνιηηηζκνύ θαη αιιεινζεβαζκνύ. Δίλαη ρνξόο
πεξήθαλνο,

θαη

απνπλέεη

ράξε

θαη

ζεκλόηεηα.

Ππλνδεπόηαλ ζπλήζσο από βηνιί, θιαξίλν θαη ληέθη.
ηαλ όκσο ζπλνδεπόηαλ κόλν από ληέθη, ηξαγνπδνύζαλ
νη ρνξεύηξηεο θαη ν πεξίγπξνο.
Ξνιιέο
γπλαίθεο,

ν

θνξέο
ρνξόο

όηαλ

ρόξεπαλ

ιεηηνπξγνύζε

αλύπαλδξεο

σο

δηαδηθαζία

«λπθνπάδαξνπ». Ρζαθσκνί θαη θαζαξίεο πάλσ ζην
ρνξό δελ πθίζηαλην, αθνύ ππήξρε αιιεινζεβαζκόο
ζύκθσλα κε ηε ρξηζηηαληθή αγσγή πνπ δηέθξηλε ηνπο
Πηλαζίηεο,

εθηόο

από

κεξηθά

αζώα

πεηξάγκαηα.

Πεβαζκόο ππήξρε επίζεο θαη από ηελ πιεπξά ησλ
Ρνύξθσλ.

Νη

πξνζθπγηθήο

γπλαίθεο
γεληάο

πξώηεο

ρόξεπαλ

θαη
ηνλ

δεύηεξεο
Ίζν

ζηηο
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ζπγθεληξώζεηο, ζηα γιέληηα θαη ζηηο γηνξηέο ηνπο κέρξη
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θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα. Ξηζαλόλ, ε ηειεπηαία Πηλαζίηηζα από ηελ πξώηε γεληά πνπ ρόξεπε
ηνλ Ίζν, λα ήηαλ ε αείκλεζηε Διέλε Ξεξζία-Καθεδώλε16 πνπ πέζαλε ην 1997, αιιά
επηπρώο ν ρνξόο ηεο θαη θπξίσο ην ύθνο ηεο θαηαγξάθεθαλ ζην βξαβεπκέλν γαιιηθό
ληνθπκαληέξ «ΠΗΛΑΠΝΠ, ηνπνγξαθία κλήκεο».
Νη ρνξνί ηεο Πηλαζνύ είλαη γεληθά απινί θαη εύθνινη, αλ εμαηξέζεη θαλείο ηνλ Ίζν
πνπ παξνπζηάδεη κηα κηθξή δπζθνιία, θπξίσο ζην ζηπι ηνπ θαη ζην ύθνο ηνπ. Νη θπθιηθνί
ρνξνί ηεο Πηλαζνύ αιιά θαη ν Ίζνο, ρνξεύνληαλ κόλν ζηε Πηλαζό. Γελ βξίζθνπκε καξηπξίεο
όηη ηνπο ρόξεπαλ θαη ζε άιια κέξε ηεο Θαππαδνθίαο όπσο ζηε Πηλαζό.
Ν θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο θαη πξσηνρνξεπηήο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο «Γώξαο
Πηξάηνπ» Γ. Καπξόπνπινο, παξεπξέζε ζηα «Πηλαζίηηθα» ζην Σατδάξη ην 1990 θαη
βηληενζθόπεζε ζηλαζίηηθνπο ρνξνύο από ζηλαζίηηζζεο ζην πνιηηηζηηθό θέληξν ηνπ Γήκνπ,
εθεί πνπ ηώξα βξίζθεηαη ε «Ξιαηεία Πηλαζνύ». Ζ θαηαγξαθή απηή θπιάζζεηαη ζηα αξρεία
ηνπ Θεάηξνπ θαη δελ έρεη αθόκα αμηνπνηεζεί.
Πηλαζίηηθνπο ρνξνύο ππό ηε δηδαζθαιία ή ηελ επηκέιεηα ηνπ Θπξηάθνπ Βιαζηάδε
έρνπλ απνδώζεη από ην έηνο 1995 ηα ρνξεπηηθά: α) ηνπ Γήκνπ Θαιιηζέαο κε παξαζηάζεηο
ζην Ξαιιάο ην 1995 θαη ζην Βεάθεηνλ ην 1998, β) ησλ Γήκσλ Θεξαηζηλίνπ, Αιίκνπ, Λέαο
Αξηάθεο, Σατδαξίνπ, γ) ηνπ Θνιεγίνπ Αζελώλ, δ) ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ε) ηνπ
Ιπθείνπ ησλ Διιελίδσλ Αζελώλ, ζην Γεκνηηθό Θέαηξν Αζελώλ ην 1999, θαζώο θαη ζην

Φσηνγξαθία: ε αείκλεζηε Άκηα Διέλε Ξεξζία-Καθεδώλε ελώ ρνξεύεη ηνλ Ίζν, ζην παλεγύξη ηεο Αςειήο
Ξαλαγηάο ζην Θξπνλέξη (Κπάθη), ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 1996. Ζ Διέλε Ξεξζία είρε γελλεζεί ζηε Πηλαζό, γύξσ
ζην 1912-13 θαη πηζαλόλ λα ήηαλ ε ηειεπηαία Πηλαζίηηζα από ηελ πξώηε γεληά πξνζθύγσλ, πνπ ρόξεπε ηνλ Ίζν
(θσηνγξαθία από ην πεξηνδηθό Παξάδνζε θαη Σέρλε, ηεύρνο 32, Κάξηηνο-Απξίιηνο 1997).
16
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Ζξώδεην ην 2003 ζη) ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξεηξαηώο ζηελ αίζνπζα «Παξλαζζόο» ην 2002.
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Ρν Αθαδεκατθό έηνο 1999-200ν νη ζηλαζίηηθνη ρνξνί πεξηέρνληαη σο δηδαθηέα ύιε
ζην Ρκήκα Δηδηθόηεηαο Ξαξαδνζηαθώλ Σνξώλ ηνπ Ρ.Δ.Φ.Α.Α. ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελώλ,
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κε εηζήγεζε ηνπ θαζεγεηή-ρνξνδηδάζθαινπ Βαζίιε Θαξθή.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ν Θπξηάθνο Βιαζηάδεο γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζε πξνζθπγηθή ζπλνηθία
ηνπ Ξεηξαηά ην 1941. Νη γνλείο ηνπ είραλ γελλεζεί ζηε Πηλαζό ηεο Θαππαδνθίαο θαη
ήιζαλ ζηελ Διιάδα κεηά ηελ Αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ ηνπ 1924. Αλδξώζεθε
καζαίλνληαο από ηνπο γνλείο ηνπ αιιά θαη από άιινπο ζηλαζίηεο πξώηεο γελεάο, ηα
ηξαγνύδηα θαη ηνπο ρνξνύο από ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπο. Ππνύδαζε νηθνλνκηθά θαη
ζήκεξα είλαη επίηηκνο δηνηθεηηθόο ππάιιεινο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, αθνύ
εξγάζζεθε ζ’ απηό επί 35 ρξόληα. Δίλαη Αληηπξόεδξνο ηνπ Πσκαηείνπ «Ζ Λέα
Πηλαζόο».
Έρεη θάλεη πνιύρξνλεο έξεπλεο πάλσ ζηα ηξαγνύδηα θαη ηνπο ρνξνύο ηεο
Πηλαζνύ, κε απνηέιεζκα ηε ζπγγξαθή εηδηθήο εξγαζίαο κε ζέκα «Ρξαγνύδηα θαη
ρνξνί από ηε Πηλαζό ηεο Θαππαδνθίαο » , ε νπνία έρεη δεκνζηεπζεί ελ κέξεη ζηα
πεξηνδηθά ‘’Ξνιηηηζηηθό Ξεξηζθόπην’’, ‘’Σνξνζηάζη’’, ‘’Άξδελ’’, ‘’Διιελνξζόδνμνο
Βπδαληηλόο Ξνιηηηζκόο’’, ‘’Μππεηαηώλ’’ θαη ζηηο εθεκεξίδεο ‘’Κηθξαζηαηηθή Ζρώ’’ θαη
‘’Πηλαζίηηθε Φσλή’’. Γύν θείκελά ηνπ ζρεηηθά κε ην ίδην ζέκα, δεκνζηεύζεθαλ ζην
πεξηνδηθό ‘’Ξαξάδνζε θαη Ρέρλε’’ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ΓΝΟΑ ΠΡΟΑΡΝ-ΓΝΙΡ.
Έρεη παξνπζηάζεη ηνπο ρνξνύο ηεο Πηλαζνύ ζην 20ν Ξαγθόζκην Ππλέδξην ηεο
ΓΝΙΡ-ΝΛΔΠΘΝ, ζην ζηάδην Δηξήλεο θαη Φηιίαο, ην 2006, ζε Πεκηλάξην ηεο
Σνξνινγηθήο Δηαηξείαο Ξαηξώλ ην 2008 θαη ζε Πεκηλάξην ηνπ Θέληξνπ Ιανγξαθίαο
Δθπαηδεπηηθώλ Λνκνύ Καγλεζίαο, ην 2009, κε ηνλ Θαζεγεηή Γηάλλε Ξξαληζίδε ζηε
Πθνηίλα Ξηεξίαο θαη κε αθξναηέο δαζθάινπο παξαδνζηαθώλ ρνξώλ.
Γίδαμε ηνπο ρνξνύο θαη ηα ηξαγνύδηα ηεο Πηλαζνύ, ζε δηάθνξα ρνξεπηηθά
ζπγθξνηήκαηα, όπσο ησλ Γήκσλ Θαιιηζέαο, Θεξαηζηλίνπ, Σαïδαξίνπ, Αιίκνπ, Λέαο
Αξηάθεο, ηνπ Θνιιεγίνπ Αζελώλ θαη δηαθόξσλ άιισλ Ππιιόγσλ, θαζώο θαη ζην
Ιύθεην ησλ Διιελίδσλ Αζελώλ, ην νπνίν ηνπο παξνπζίαζε ην 2003 ζην ΖΟΩΓΔΗΝ.
Ήηαλ ππεύζπλνο δηδαζθαιίαο ησλ ηξαγνπδηώλ θαη ησλ ρνξώλ ηεο Πηλαζνύ,
ζε δύν ηειενπηηθέο εθπνκπέο ‘’Κνπζηθή Ξαξάδνζε’’ ζηελ

ΔΡ-1

ηνπ Ξαλαγηώηε

Κπισλά, κε ην ρνξεπηηθό ζπγθξόηεκα ηνπ Γήκνπ Θαιιηζέαο, ππό ην ρνξνδηδάζθαιν
Βαζίιε Θαξθή. Ξαξνπζίαζε ηα ηξαγνύδηα θαη ηνπο ρνξνύο ηεο Πηλαζνύ, ζε νκηιία ηνπ
ζην ΘΔ.ΚΗ.ΞΝ. ηεο Λέαο Ησλίαο.
όισλ ησλ ηξαγνπδηώλ ηεο Πηλαζνύ γηα ηε δηάζσζή ηνπο, κε ηε βνήζεηα βεβαίσο ελόο
επίζεκνπ θνξέα, ρνξεγνύ δειαδή, πνπ ζα αλαιάβεη θαη ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε
ηνπ εγρεηξήκαηνο.
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Ρελ ηειεπηαία πεξίνδν, νη πξνζπάζεηέο ηνπ θαηαηείλνπλ ζηε έθδνζε ζε CD

