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Ερμιονίτικοι
Σκοποί
Η Ερμιόνη του χθές,
τραγουδισμένη σήμερα
Παραγωγή
Χορευτική Ομάδα Ερμιόνης
Γενική επιμέλεια δίσκου:
Κωστής Σκούρτης
Λαογραφική έρευνα:
Βιβή Δ. Σκούρτη, Πάνος Σκουτέρης, Γιάννης
Σπετσιώτης
Μουσική επιμέλεια:
«Πεντάηχον»
Ψηφιοποίηση πίνακα:
Ρίνα Λουμουσιώτη
Τραγούδι:
Αγγελική Παρδάλη, Βιβή Σκούρτη,
Δημήτρης Σκούρτης (Πάπιας), Πάνος
Σκουτέρης, Παναγιώτης Σταθάκης, Χάρης
Λύγκος, Φάνης Ζαχόπουλος.
Soundtrap: Δημήτρης Τουρός
3/ηχό studio: Νίκος Σταυρόπουλος
Χορηγοί:
Μαράικε Ηλίου ντε Κόνινγκ, Δήμητρα
Χείλαρη, οικογένεια Σταματίου.

Όταν το τραγουδιστικό παρόν συναντά το παρελθόν
Σε μια εποχή που δοκιμάζει τα όρια της εν

Ονειρεύτηκε,

μέσω

ιδέα του, έχοντας το γενικό πρόσταγμα και

πανδημίας,

Ερμιόνης

η

Χορευτική

(Χ.Ο.ΕΡ.)

Ομάδα

αξιοποιώντας

τα

πολιτιστικά αγαθά του τόπου, έβαλε στο
επίκεντρο της μελέτης και της διάδοσης, τις
ντόπιες

μελωδίες

και

τα

τραγούδια,

σχεδίασε

και

υλοποίησε

την

την επιμέλεια του δίσκου. Μια προσφορά
ομολογουμένως ανεκτίμητη για τον τόπο.
Το ευλογημένο αντάμωμα, η δημιουργική
συνάντηση

ήρθε

με

τη

συνεργασία

του

αναδεικνύοντας το μουσικό μας παρελθόν

μουσικού

και

Τα μέλη του «ΠΕΝΤΑΗΧΟΝ», μια όμορφη

εξέδωσε

ένα

«Ερμιονίτικοι

διπλό

σκοποί»,

C.D.
με

με

τίτλο

υπότιτλο

«Η

Ερμιόνη του Χθες, τραγουδισμένη σήμερα».
Μουσικά

αποτυπώματα,

τραγούδια

με

συγκροτήματος

«ΠΕΝΤΑΗΧΟΝ».

ενθουσιώδης ομάδα, πέντε νέοι ταλαντούχοι,
που

ασχολούνται

μουσική

και

επαγγελματικά

έχουν

στο

με

ενεργητικό

τη
τους

λέξεις, αναμνήσεις, όνειρα, ελπίδες, καημούς

μουσικές σπουδές, με φλόγα στα μάτια και

της

που

στην ψυχή, με ταλέντο και εκφραστικότητα,

Μια

έδωσαν νέα υπόσταση στα τραγούδια, που

ψυχής

από

καταγράφηκαν

γυναικείες

φωνές

ερασιτεχνικά.

πρόσκληση και πρόκληση στη μνήμη. Ένας
πανάκριβος πλούτος, αληθινός θησαυρός!
Πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία!
Κάθε

καλή

δρόμους,

γραφή

μπορεί

εκτός

από

άνθισαν σαν λουλούδια την άνοιξη.
Τα τραγούδια ερμηνευμένα από καινούργια
στόματα

να

και

οι

παραδοσιακές

μελωδίες

ανοίξει

ξαναπαιγμένες, ζωντάνεψαν στα αυτιά μας

διανοητικούς,

ήχους και μελωδίες που έμεναν για χρόνια

συναισθηματικούς και πολιτιστικούς. Και η

σιωπηλές,

γραφή ήθελε να μιλήσει, να τραγουδηθεί και

προσφέροντας μια μοναδική απόλαυση.

να χορευτεί. Ο Κωστής Σκούρτης ένας νέος,
καλλιτεχνική

παρελθόν,

Το εξώφυλλο κοσμούν τα Μαντράκια (νότιο
λιμάνι της Ερμιόνης), φιλοτεχνημένα από τη

Χ.Ο.ΕΡ. , που «χτίζει» αθόρυβα και μεθοδικά

λαϊκή μας Ζωγράφο Ανθούλα Λαζαρίδου-

πέτρα-πέτρα

μουσικοχορευτικές

Δουρούκου. Η εικόνα λειτουργεί ενισχυτικά,

παραστάσεις του, κατάφερε να γεφυρώσει τις

μιλάει κατευθείαν στην καρδιά και φέρνει στο

μνήμες του χθες με το σήμερα, αξιοποιώντας

νου

τα πολιτιστικά αγαθά του τόπου του με

αναμνήσεις από γλέντια, παιχνίδια, δρώμενα.

τη

χοροδιδάσκαλος

στο

της

σκοπό

φύση,

κουρνιασμένες

τις

διάσωση,

τη

διάδοση

των

παλαιοτέρων,

θύμισες

και

της

Το διπλό CD περιλαμβάνει σκοπούς και

συλλογικής μνήμης και της τραγουδιστικής

τραγούδια που τραγουδούσαν στις γιορτές,

κουλτούρας.

στους γάμους, στα γλέντια, και συνδέονται
άμεσα με αφανείς μουσικούς του χωριού,
ντελάληδες της χαράς και των καημών, αλλά
και

καλλίφωνες

Τραγούδια

του

μερακλήδικες
τραπεζιού,

του

φωνές.
δρόμου,

καντάδες του έρωτα, του αρραβώνα, του
γλεντιού,

του

Καθοριστική

η

κύκλου,

του

συνεισφορά

του

χρόνου.
Γιάννη

Σπετσιώτη, που προλογίζει τον δίσκο, με τη
παραχώρηση

ηχογραφημένων

από

εκείνον

μελωδιών: Η «πατινάδα» που συνόδευε τον
κουμπάρο και τα «Μιλεούνια», που οι νέοι
οργανοπαίχτες τους έδωσαν και νέα πνοή.
Να σημειώσουμε τους χορηγούς που χωρίς
τη συνεισφορά τους, δεν θα ήταν δυνατό το
εγχείρημα:

Μαράικε

Ηλίου

ντε

Κόνινγκ,

Δήμητρα Χείλαρη, οικογένεια Σταματίου.

Τα τραγούδια
CD1

CD2

1.Με καράβι στα ταξίδια (Δίστιχα του
Γιάλα – Γιάλα)
2.Ανάμεσα Τσιρίγο (Δίστιχα του Γιάλα
– Γιάλα)
3.Δυό ήλιοι, δυο φεγγάρια (Δίστιχα του
Γιάλα – Γιάλα)
4.Αν είσαι κι αν δεν είσαι (Δίστιχα του
Γιάλα – Γιάλα)
5.Δυο χρόνια είμαι στο ναυτικό

1.Κοκκινοφορεμένη
2.Μιλεούνια(ορχηστρικό)
3.Ένα νέο παλληκάρι
4.Θα σας πω το μυστικό μου
5.Πάνω σε τρίκορφο βουνό

6.Πατινάδα του γάμου(ορχηστρικό)
7.Η πρώτη αρχή του έρωτος
8.Μάνα σγουρός βασιλικός
9.Πατινάδα των
κουμπάρων(ορχηστρικό)
10.Δίστιχα της Αποκριάς
11.Τρεις αδερφούλες είμαστε
12.Η χήρα
13.Χορταράκια απ’ το λιβάδι
14.Το γιαλό – γιαλό πηγαίνω

6.Πουλάκι είχα στο κλουβί
7.Μια κόρη ρόδα μάζευε
8.Σε ωραίο περιβόλι
9.Όταν ήμουν δέκα ετών κοράσι
10.Επιστρατεία
11.Σπυρί πιπέρι
12.Στης μαντζουράνας τον ανθό
13.Στον τόπο που σε πρωτοείδα
14.Κανελόριζα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ προτείνεται η αποστολή
mail στην ηλεκτρονική διέυθυνση
xoreutikiomadaermionis@yahoo.com

