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ΑΣΕΡΙΟΤ Ι. ΘΗΛΤΚΟΤ 

απόσπασμα από το ανάτυπο 
(κε ζεκεξηλή νξζνγξαθία θαη πξνζζήθε ζεκεηώζεσλ) 

… 

Αιιά δελ είλαη όπσο η’ αθνύκε ζην ξαδηόθσλν πιένλ, πνπ καο ην παξα-

πνίεζαλ, καο ην άιιαμαλ, καο ην έθαλαλ θάπσο αγλώξηζην, κε ην, ηάρα, πην 

κνληέξλν, πνπ ζέιεζαλ λα παξνπζηάζνπλ. 

Τν ηξαγνύδη καο έρεη σο εμήο: 

 

Κίλεζη ε Γεξαθίλα 

γηα ληξό θξπό λα θέξεη. 

Σηνπκ, ληνπκ, ληνπκ, 

ληνπκ, ληνπκ, ληνπκ,  

ηα κπηιηδηνύθηα ηεο βξνπληνύλ. 

Νηνπκ, ζηνπκ, ληνπκ, 

ζηνπκ, ληνπκ, ληνπκ, 

ηα βξαρηόιηα ηεο βξνπληνύλ. 

 

Κη έπηζη κεζ’ ηνπ πεγάδη  

θη ίβγαιη θνπλή κεγάιε. 

Σηνπκ, ηνπκ, ληνπκ, 

ληνπκ, ληνπκ, ληνπκ,  

ηα κπηιηδηνύθηα ηεο βξνπληνύλ. 

Άη, ζηνπκ, ληνπκ, 

ληνπκ, ζηνπκ, ληνπκ, 

ηα βξαρηόιηα ηεο βξνπληνύλ. 

 

Κη έηξημαλ κηθξνί κηγάινη 

θη έηξημα θη γω θαεκέλνπο.  

Σηνπκ, ληνπκ, ληνπκ,  

θ.ιπ. ηεο πξώηεο ζηξνθήο 

 

Σώπα ζώπα Γηξαθίλα 

γω ζα έξηνπ λα ζη βγάινπ. 

Νηνπκ, ζηνπκ ληνπκ 

θ.ιπ. ηεο δεπηέξαο ζηξνθήο. 



Γεκνηηθά ηξαγνύδηα  
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Γω ζα έξηνπ λα ζη βγάινπ 

θη γπλαίθα ζα ζη πάξνπ. 

Νηνπκ, ληνπκ, ληνπκ, 

θ.ιπ. ηεο πξώηεο ή δεπηέξαο ζηξνθήο. 

 

Όια ηα άιια… έξημε ρξπζό θνξδόλη θ.ιπ. είλαη παξαπαλίζηα θαη πξόζζε-

ηα
1
. 

… 
 

ΠΩ ΕΓΙΝΕ Η ΤΠΌΘΕΗ ΣΡΑΓΟΎΔΙ 

 

Πξηλ από νγδόληα ρξόληα ζρεδόλ
2
, ε παξέα ησλ γιεληδέδσλ πνπ αλαθέ-

ξακε θαη πνπ δελ ήηαλ άιινη από ηνπο, Γ. Κακιηώηελ, Βαζ. Εάρνλ ή Γθα-

βόλ, Δπάγγ. Γθέηζηνλ, Απνζηνινύδαλ Οηθνλόκνπ, Νηθόι. Θειπθόλ
3
, Γεώξγ. 

Τζεξθέδελ, Αληξηάλ Νηίλαλ θαη άιινπο, πνπ ε θήκε ηνπο γηα ηα ηεξπλά θαη 

επράξηζηα γιέληηα ηνπο, μαλαιέγσ, δηαζξπινύληαη έσο ηα ζήκεξα, θάπνην 

βξάδπ Κπξηαθήο, δηαζθεδάδαλε ζην κνλαδηθό ηόηε Κέληξν-Καθελείν ηνπ 

Κακήιηαιε, πνπ ν θαη ηδηνθηήηεο ηνπ, ήηαλε παξέα ηνπο. 

Δθείλν ην βξάδπ, θαη πάλσ ζηε δηαζθέδαζε, θάπνηνο απ’ απηνύο ζπκή-

ζεθε ην πεξηζηαηηθό ηεο Γεξαθίλαο πνπ ζπλέβε, θαζό πξόζθαην
4
, θαη ην 

δηεγηόηαλε κε όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο εηο έλαλ λενθεξκέλν ζηελ παξέα, από 

ηελ Καβάια, θίιν ηνπο. 

Τόηε έλαο από απηνύο πνπ δηεθξίλεην πεξηζζόηεξν γηα ην πλεύκα ηνπ θαη 

γηα ηηο ζηηγκηαίεο πεγαίεο εκπλεύζεηο ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ν Αληξηάο Νηί-

λαο (ιίγα ρξόληα είλαη πνπ πέζαλε) γηα πεξηζζόηεξν θέθη θαη επζπκία ηελ 

ώξα εθείλε κα θαη γηαηί, μέξνληαο θαιά ηελ Γεξαθίλα, ηα θάιιε ηεο, ηελ 

νκνξθηά ηεο, ηνλ έξσηά ηεο θαη ηνλ ηξαγηθό, πνπ δηεγεζήθακε, ζάλαηό ηεο, 

άξρηζε λα ζηγνηξαγνπδά ηα ιόγηα ησλ ζηίρσλ, πνπ γξάςακε, πάλσ ζε κνπ-

ζηθό ζθνπό πνπ επηλόεζε θαη απηόλ ηόηε ακέζσο.  

Ζ ραξά ησλ άιισλ, θαζώο άθνπζαλ ην ηξαγνύδη, πξνθάιεζε θξελίηηδα 

ελζνπζηαζκνύ θαη επζύο από όια ηα ζηόκαηα ηνπ θύθινπ ηεο παξέαο άξρηζε 

λα ηξαγνπδηέηαη απηό θσλαρηά θαη ζύκθσλα κε ηνλ ξπζκό λα ζεθσζνύλ 

όινη θαη λα πηαζηνύλ θαη λα ην βάινπλ ζην ρνξό. 

                                                           
1
 Ο Αζηέξηνο Θειπθόο παξαπέκπεη, γηα ηε ζρεηηθή κε ηξαγνύδη δεκνζηνγξαθία, ζηα 

θύιια ηεο εθεκεξίδαο «Μαθεδνλία» ηνπ 1951. (Από ην θείκελν). 
2
 Τν 1875. (Από ην θείκελν). 

3
 Ο Νηθόιανο Θειπθόο ήηαλ παππνύο ηνπ Αζηεξίνπ Θειπθνύ. (Από ην θείκελν). 

4
 Τν πεξηζηαηηθό ζπλέβε ζηηο 6 Απγνύζηνπ 1870. (Από ην θείκελν). 



Τν ηξαγνύδη «Ζ Γεξαθίλα» 
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Απηό ήηαλ. Απ’ εθείλε ηε ζηηγκή, ε άζεκνο θαη ηξαγηθή Γεξαθίλα, σο 

ηξαγνύδη θαη σο ρνξόο, κπήθε πιένλ ζηελ Α ζ α λ α ζ ί α. 

Έηζη, ινηπόλ, πξσηνζηηρνπξγήζεθε θαη πξσηνιαλζαξίζηεθε, αο πνύκε, 

ην ηξαγνύδη ηεο Γεξαθίλαο θαη έηζη θπθινθόξεζε κέζα ζηελ πόιε, πνπ η’ 

άξπαμαλ όια ηα ζηόκαηα θαη όιεο νη παξέεο ησλ Νέσλ θαη έγηλε ηξαγνύδη 

πηα θνηλό, θη έγηλε θηήκα όισλ. 

… 

Τέινο, θαηά ην 1934 ή 1935, αλ δελ κε απαηά ε κλήκε, κηα ζπνπδαία θαη 

πεξίθεκε Γπκλάζηξηα ηνπ Γπκλαζίνπ Σεξξώλ, Γ/λίο ηόηε, νλόκαηη Κξακβή
5
 

θαζώο ζπλέβε, θαίλεηαη, λα αθνύζεη ην ηξαγνύδη απηό θαη λα ηεο θάλεη αί-

ζζεζε κεγάιε θαη εληύπσζε ηξαλή θαη ζαλ εηδηθή Χνξνγξάθνο η’ άξπαμε 

θαη ην ρνξνέγξαςε. Με ηελ ζπλεξγαζία δε ηνπ αξίζηνπ επίζεο θαζεγεηνύ 

ηεο Μνπζηθήο θαη Ωδηθήο ηνπ απηνύ Γπκλαζίνπ Σεξξώλ Ησάλ. Βαΐνπ, ην 

εκεινπνίεζαλ αλαιόγσο θαη ην πξόζθεξαλ έηζη όπσο αθνύγεηαη ζήκεξα 

από όινπο ηνπο ξαδηνθσληθνύο ζηαζκνύο, σο ζρνιηθό ρνξεπηηθό ηξαγνύδη, 

γηα ζρνιηθάο επηδείμεηο θαη άιιαο ζρνιηθάο ενξηάο θαη ηειεηάο, πξνο όια ηα 

Γπκλάζηα θαη Σρνιεία ηνπ Ννκνύ, καδί κε ηα άιια δηθά ηεο εκπλεπζκέλα 

θαη εμαίξεηα ηξαγνύδηα θαη ρνξνγξαθήκαηα, σο κεηαμύ άιισλ θαη ην ππέ-

ξνρν  

Ω Σέξξαη καο πεξήθαλε 

Μεζ’ ηε Μαθεδνλία θ.ιπ. 

… 

Γηα ηελ αληηγξαθή 

Νίθνο Λ. Παζραινύδεο 

Σέξξεο 10.10.2016 

                                                           
5
 Πξόθεηηαη γηα ηελ Αλαζηαζία Κξακβή, Κύπξηα ζηελ θαηαγσγή. (Μνπζηθό Αξρείν 

Γηώξγνπ Κ. Αγγεηνπιάζηε). 


