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Εισαγωγή 
     Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει μια πρώτη επαφή και αναφορά στον 

κύκλο τραγουδιών Μαγιοβότανα σε μουσική του Μανόλη Καλομοίρη και στίχους του 

Κωστή Παλαμά. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τη σύνθεση του Καλομοίρη, θα 

πρέπει να αναφερθούμε και σε διάφορες πηγές από τις οποίες εμπνεύστηκε ο  συνθέτης 

κατά την προσπάθεια μελοποίησης  του κύκλου.  

     Στο υποκεφάλαιο 1.1 λοιπόν θα δοθούν ορισμένα βιογραφικά στοιχεία του Μανόλη 

Καλομοίρη ξεκινώντας από τον τόπο γέννησης, από τις σπουδές τις οποίες 

πραγματοποίησε αλλά και κάποιες χώρες, στις οποίες ο συνθέτης παρέμεινε με 

αποτέλεσμα να γνωρίσει την μουσική τους και να ενσωματώσει κάποια στοιχεία της 

δικιάς τους μουσικής, στα δικά του έργα. Θα γίνει αναφορά επίσης σε κάποια 

σημαντικά έργα του.  

     Στο υποκεφάλαιο 1.2 θα αναφερθούν κάποια βιογραφικά στοιχεία του ποιητή των 

Μαγιοβοτάνων, του Κωστή Παλαμά. Μέρος του κεφαλαίου αυτού είναι να σημειωθούν 

κάποια σημαντικά έργα του ποιητή καθώς και η σχέση του Παλαμά με το κίνημα του 

δημοτικισμού.    

     Όπως προειπώθηκε, σημαντικό στοιχείο προκειμένου να κατανοήσουμε την 

πραγματικότητα των Μαγιοβότανων είναι η σχέση του συνθέτη με το δημοτικό 

τραγούδι. Αξίζει να σημειωθεί η σημαντική θέση, στην οποία θέτει ο ίδιος ο 

Καλομοίρης την ελληνική δημοτική μουσική και η σχέση που πρέπει να υπάρχει αλλά 

και η συνδεσιμότητα με την εθνική μουσική. Παραθέτονται όλα τα παραπάνω, καθώς 

και κάποιες προσωπικές απόψεις του για τη σύνδεση της δημοτικής με την εθνική 

μουσική.  

   Στο υποκεφάλαιο 1.1.2 πραγματοποιείται γενικότερη αναφορά στην Εθνική 

Μουσική. Παραθέτονται και σε αυτό το κεφάλαιο κάποια άρθρα του ιδίου, σχετικά με 

την σημαντικότητα της δημιουργίας μιας Ελληνικής Εθνικής Μουσικής αλλά και της 

αποσύνδεσης της ελληνικής μουσικής από τα ιταλικά στοιχεία της επτανησιακής 

σχολής ενώ στο υποκεφάλαιο1.1.3 πραγματοποιείται μια σύντομη αναφορά στην 

κατανομή των κλιμάκων ή τρόπων κατά τον Καλομοίρη. 
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     Στο επόμενο υποκεφάλαιο 1.2, γίνεται μια σύντομη βιογραφική αναφορά στον 

ποιητή των Μαγιοβοτάνων, Κωστή Παλαμά.  

     Το υποκεφάλαιο 1.3  πραγματεύεται τη σχέση του συνθέτη με τον ποιητή. Επίσης 

αναφέρονται κάποια στοιχεία και απόψεις οι οποίες έφερναν πιο κοντά τις δύο αυτές 

προσωπικότητες.  

     Το υποκεφάλαιο 1.4 της εργασίας αναφέρεται στον κύκλο τραγουδιών 

Μαγιοβότανα.. Συγκεκριμένα γίνεται μια λεπτομερή αναφορά, στα τραγούδια από τα 

οποία αποτελείται ο κύκλος, δίνοντας βαρύτητα σε στοιχεία, τα οποία διέπουν το έργο, 

τόσο μουσικά όσο και ποιητικά.  

    Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η μουσικοποιητική ανάλυση των τραγουδιών. Τέλος 

στο τρίτο κεφάλαιο, διεξάγονται τα συμπεράσματα από την παραπάνω μελέτη.   
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1.1 ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
 
     Ο Μανόλης Καλομοίρης υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες της 

Ελλάδας. Η μεγαλοσύνη του δεν φαίνεται μόνο στο μουσικοσυνθετικό του έργο, αλλά  

και στην προσπάθειά του να υποστηρίξει το κίνημα του δημοτικισμού, το οποίο είχε 

αποκτήσει εκτός από υποστηρικτές και μεγάλους αντιπάλους. Ο εθνικός συνθέτης, 

όπως συνηθίζεται να τον αποκαλούν οι Έλληνες, μέσα από τη διαδρομή του στη 

μουσική κατάφερε να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα της σύνθεσης. Όπως είναι γνωστό  ο 

Καλομοίρης υπήρξε ένας από τους ιδρυτές της Ελληνικής Εθνικής Σχολής. Στην 

προσπάθειά του αυτή δεν περιορίστηκε απλά στην προσωπική του μουσική δημιουργία, 

αλλά στηρίχτηκε στα ελληνικά δεδομένα μέσα από κλίμακες-τρόπους και θέματα 

παρμένα από την ελληνική παράδοση και το δημοτικό τραγούδι. Η προσπάθειά του 

ήταν απόλυτα συνειδητή.  

     Ο Καλομοίρης συνέβαλλε στην δημιουργία της εθνικής μουσικής σχολής μέσα από 

διάφορα άρθρα του τα οποία εξηγούσαν τους λόγους για τους ποίους θα πρέπει η 

Ελλάδα να αποκτήσει μια δικιά της μουσική χροιά η οποία να την καθιστά μοναδικό 

στο είδος της και απόλυτα διαφορετική από τις υπόλοιπες μουσικές σχολές που ήδη 

είχαν δημιουργηθεί στην Ευρώπη. Στα άρθρα αυτά τα οποία δημοσιεύονταν σε μουσικά 

περιοδικά ( Νουμάς), σε εφημερίδες καθώς και στις διάφορες δηλώσεις του στις πρώτες 

παρουσιάσεις των έργων του  υποστήριζε με πάθος την άποψη ότι η Ελλάδα πρέπει να 

αποκτήσει μια δικιά της μουσική σχολή η οποία να είναι προσαρμοσμένη  στη δική του 

δημοτική παράδοση καθώς η τελευταία αποτελεί γνήσια θα λέγαμε μουσική έκφραση 

του ελληνικού λαού. Ο ίδιος θεωρούσε ότι μέσα από την δημοτική μουσική, την 

παράδοση αλλά και τους ελληνικούς μύθους ο συνθέτης βρίσκει την πηγή έμπνευσης 

που θα τον ωθήσει στο δημιουργικό του έργο, το οποίο θα αποτελεί με την σειρά του 

μια μουσική έκφραση του ελληνικού λαού. (Ρεντζεπέρη, 2002:30-31) 

     Όπως ανέφερα και πιο πάνω η μεγάλη αυτή προσωπικότητα δεν αναδείχτηκε μόνο 

από το μουσικό του έργο αλλά και από την μεγάλη του συμβολή στην επικράτηση του 

δημοτικισμού. Ακόμα από την παραμονή του στο Χάρκοβο της Ρωσίας συνδέθηκε 

στενά με ορισμένες προσωπικότητες από το λογοτεχνικό χώρο, όπως είναι ο Παλαμάς, 

ο Ψυχάρης και άλλοι, καθώς και προσωπικότητες από τον πολιτικό χώρο, όπως ο 

Βενιζέλος,  οι οποίοι ήταν και αυτοί με την σειρά τους υποστηρικτές του δημοτικισμού. 
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Μαζί αντάλλαζαν απόψεις και πάλευαν για την καθιέρωση του δημοτικισμού. Ένας 

άλλος λόγος για τον οποίο ο Καλομοίρης συνδέθηκε με τους παραπάνω είναι ότι όπως 

και ο Καλομοίρης, έτσι και οι ποιητές  και πεζογράφοι έγραφαν σε δημοτική γλώσσα. 

Ακόμα τα θέματά τους είναι παρμένα από την ελληνική παράδοση και την ελληνική 

μυθολογία, γεγονός το οποίο τους συνδέει με τον Καλομοίρη καθώς μοιράζονται τις 

ίδιες απόψεις και τις ίδιες αγωνίες.  Όπως ο συνθέτης έτσι και οι προαναφερόμενοι 

υποστήριζαν τις απόψεις τους περί δημοτικισμού και μέσα από περιοδικά και 

εφημερίδες. Το τελευταίο όμως που θα έλεγα ότι συνδέει τους παραπάνω είναι η 

«συνεργασία» ή η έμπνευση που έδινε ο ένας στον άλλον μέσα από το αντικείμενο του 

καθένα. Λαμπρό παράδειγμά της παραπάνω άποψης αποτελεί και το έργο, με το οποίο 

θα ασχοληθώ στην παρούσα εργασία μου, τα Μαγιοβότανα, τα οποία είναι ένας κύκλος 

ποιημάτων του Παλαμά από το οποίο εμπνεύστηκε ο Καλομοίρης και δημιούργησε το 

θαυμάσιο αυτό μουσικό έργο.  

     Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του Καλομοίρη είναι και οι προσπάθειες 

του για την  ίδρυση το 1933 του Εθνικού Μελοδραματικού Ομίλου, για τη μουσική 

εκπαίδευση καθώς και για τη συλλογή και εναρμόνιση δημοτικών τραγουδιών, 

όπως συνέβαινε και με τους υπόλοιπους δημιουργούς της Ελληνικής Εθνικής 

Μουσικής.  

     Η μεγαλοφυΐα της σύνθεσης του Καλομοίρη, μέρος του οποίου είναι και τα 

Μαγιοβότανα, έγκειται στο γεγονός ότι ο συνθέτης καταφέρνει στις μουσικές του 

δημιουργίες να συνδυάζει με μοναδικό τρόπο στοιχεία που απέκτησε από την 

επαφή του με τη μουσική της Σμύρνης, από την  παραμονή του στη Βιέννη όπου 

γνώρισε από κοντά την μουσική του Βάγκνερ καθώς και από την παραμονή του στο 

Χάρκοβο της  Ρωσίας, κατά την διάρκεια της οποίας είχε την ευκαιρία να 

εξοικειωθεί με την εθνική μουσική των «πέντε». Μαζί με τα παραπάνω ο 

Καλομοίρης παντρεύει και τα δημοτικά στοιχεία της ελληνικής παράδοσης 

δημιουργώντας ένα προσωπικό ύφος βασισμένο στα προαναφερόμενα στοιχεία  που 

ο ίδιος να συνδυάζει με έναν μοναδικό τρόπο.        
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1.1.1 Μανόλη Καλομοίρη βιογραφικά στοιχεία   
 

     Ένας από τους δημιουργούς της Ελληνικής Εθνικής Σχολής, ο Μανόλης 

Καλομοίρης, γεννήθηκε στην Σμύρνη το 1883. Πατέρας του ήταν ο Γιάννης 

Καλομοίρης, γιατρός στο επάγγελμα, και μητέρα του η Μαρία Χαμουδοπούλου 

(Ο.Φράγκου-Ψυχοπαίδη, 1991:121-122). Ο πατέρας του πέθανε, όταν ο συνθέτης ήταν 

μόλις τεσσάρων ετών και την κηδεμονία του ανέλαβε ο αδελφός της μητέρας του, ο 

Μηνάς  Χαμουδόπουλος. Ο Θείος του είναι εκείνος, ο οποίος θα τον προτρέψει 

αργότερα να ασχοληθεί με τη μουσική.  

     Ο Καλομοίρης ξεκίνησε μαθήματα πιάνου στη Σμύρνη, ενώ αργότερα συνέχισε 

στην Κωνσταντινούπολη και την Αθήνα. Δάσκαλοί του υπήρξαν  ο Τιμόθεος 

Ξανθόπουλος και η Σοφία Ιωάννου Σπανούδη. Συνέχισε με σπουδές πιάνου, αρμονίας 

και αντίστιξης στο Ωδείο της Βιέννης όπου γνώρισε και παντρεύτηκε την συμφοιτήτριά 

του στο Ωδείο, Χαρίκλεια Παπαμόσχου. Μετά το τέλος των σπουδών του αποφασίζουν 

να μείνουν στο Χάρκοβο της Ρωσίας, όπου ο Καλομοίρης ανέλαβε θέση καθηγητή 

πιάνου στο Ωδείο Ομπολένσκυ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Κατά την παραμονή 

του εκεί γνώρισε από κοντά τη ρώσικη μουσική και τους συνθέτες της που θα τον 

επηρεάσουν στη μουσική του πορεία τα επόμενα χρόνια. Τότε ήταν που έγραψε και τα 

πρώτα του έργα (τραγούδια σε στίχους Παλαμά, Πάλλη, Μαλακάση, τη Ρωμαίικη 

Σουίτα, την τρίτη Μπαλάντα για πιάνο). Την εποχή αυτή ο Καλομοίρης γίνεται 

συνδρομητής στο περιοδικό «Νουμά;» του Ταγκόπουλου και ξεκινάει αλληλογραφία 

με τους δημοτικιστές της Ελλάδας εκφράζοντας μέσω του περιοδικού την ανάγκη 

δημιουργίας μιας Ελληνικής Εθνικής Σχολής (Ο.Φράγκου-Ψυχοπαίδι,1991:126-127).  

     Το 1908 γυρίζει στην Αθήνα. Γνωρίζεται με τον Ταγκόπουλο και τον Παλαμά. Ήδη 

από την παραμονή του στη Ρωσία είχε προξενήσει το ενδιαφέρον των Ελλήνων με τα 

έργα του αλλά και μέσω της αλληλογραφίας του. Στις 11 Ιουνίου του 1908 δίνεται η 

πρώτη συναυλία του συνθέτη (Μέγαρο Μουσικής,2002-2003:20). Η υποστήριξή του 

σους δημοτικιστές τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό σε ορισμένους ποιητές όπως ο 

Κ.Παλαμάς και ο Ψυχάρης που του αφιέρωναν ποιήματά τους. Παράλληλα 

εκδηλώνεται και η έντονη αντίθεση των υπερασπιστών της καθαρεύουσας που 

αποκαλούν την μουσική βραδιά του «Το μαλλιαρό κοντσέρτο» (Ο.Φράγκου-

Ψυχοπαίδη.Ο,1991:128). Μια άλλη άποψη παρουσιάζει ο Νουμάς.  Το όνομα του 

Καλομοίρη συνδέεται με εκείνο του «εθνικού συνθέτη», ενώ οι δημοτικιστές τον 
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υποστηρίζουν θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύουν το δικό τους αγώνα. Ο 

Καλομοίρης συνεχίζει τα δημοσιεύματα του στο Νουμά υποστηρίζοντας την 

δημιουργία της Εθνικής Σχολής και περιφρονεί τους Επτανήσιους συνθέτες, οι οποίοι 

γράφουν, όπως λέει ο ίδιος, ιταλική και όχι ελληνική μουσική.  

     Εγκαταστάθηκε οριστικά στην Αθήνα το 1910. Προσλήφθηκε στο Ωδείο Αθηνών το 

1911 ως καθηγητής πιάνου, αρμονίας, αντίστιξης, σύνθεσης και ιστορίας της μουσικής. 

Συνεχίζει το συνθετικό του έργο με την πρώτη του όπερα, ο Πρωτομάστορας, που 

ολοκληρώνεται το 1915. Το 1917 γίνεται η πρώτη παρουσίαση της δεύτερης όπερας, 

Το Δαχτυλίδι της μάνας, στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών. Αργότερα, το 1918, διορίζεται 

Γενικός Επιθεωρητής των Στρατιωτικών Μουσικών. Ιδρύει το 1933 τον Εθνικό 

Μελοδραματικό Όμιλο. Κατά τη μουσική του διαδρομή διορίστηκε γενικός διευθυντής 

της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπήρξε πρόεδρος της Εταιρίας Συνθετών, Συγγραφέων 

και Εκδοτών καθώς επίσης και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής 

Λυρικής Σκηνής. Το 1962 πεθαίνει στην Αθήνα, στις 3 Απριλίου, στο Στρατιωτικό 

Ναυτικό Νοσοκομείο ( Μέγαρο Μουσικής,20012-2003:6-15). 

 

 

 

 

 Η μουσική του σύνθεση επηρεάστηκε από : 

Πρώτον, το οικογενειακό του περιβάλλον στη Σμύρνη, όπου πρωτοακούει το 

ελληνικό δημοτικό τραγούδι. 

Δεύτερον, τις μουσικές του σπουδές στη Βιέννη και τη γνωριμία του με τη 

γερμανική μουσική, κι ιδιαίτερα το βαγκνερικό μουσικό δράμα. 

Τρίτον, τη διαμονή του στο Χάρκοβο, κατά την οποία γνωρίζει τη ρώσικη εθνική 

μουσική σχολή και 

Τέταρτον, τη προχώρηση του στο δημοτικισμό, που τον φέρνει σε επαφή με τις 

πνευματικές δυνάμεις της εποχής.  

(Φ.Ανωγειανάκης, 1960:581) 
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  1.1.2 Οι απόψεις του Μ.Καλομοίρη για την Εθνική Σχολή 
 
 

     Είναι αναγκαίο σε αυτό το σημείο να γίνει αναφορά στη δημιουργία της εθνικής 

μουσικής στην Ελλάδα προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα η θέση του Καλομοίρη 

στη σημαντική αυτή μουσική εξέλιξη. Για πρώτη φορά οι συνθέτες προσπαθούν να 

γράψουν ελληνική μουσική.  Κατά τον Καλομοίρη, στην εξέλιξη της διαμόρφωσης της 

εθνικής μουσικής δεν θα μπορούσε να βοηθήσει η μουσική των επτανήσιων συνθετών 

καθώς η γραφή τους ήταν βαθιά  επηρεασμένη από την Ιταλική μουσική. Αξίζει να 

σημειωθεί η πνευματική συνεισφορά των ποιητών όπως ο Παλαμάς και ο Σικελιανός, 

οι οποίοι ακολούθησαν παρόμοια οδό στην δημιουργία εθνικής ποίησης, καθώς και τα 

πρότυπα των άλλων εθνικών σχολών της Ευρώπης.  Έτσι λοιπόν οι πρώτοι Έλληνες 

συνθέτες που προσπάθησαν να γράψουν ελληνική μουσική στράφηκαν περισσότερο 

στη Δύση και τις Ευρωπαϊκές Εθνικές Σχολές. 

     Οι πρώτοι δημιουργοί της ελληνικής εθνικής μουσικής είναι οι: Διονύσιος 

Λαυράγκας, Γεώργιος Λαμπελέτ, Μάριος Βάρβογλης, Μανόλης Καλομοίρης και 

Αιμίλιος Ριάδης. Η δράση τους δεν περιορίζεται μόνο στο μουσικό κομμάτι αλλά 

σημαντική ήταν η συνεισφορά τους και σε άλλους τομείς όπως η μουσική εκπαίδευση, 

η συλλογή, η μελέτη και εναρμόνιση δημοτικών τραγουδιών, η δημιουργία ελληνικής 

μελοδραματικής κίνησης κτλ. Τα βασικά χαρακτηριστικά της εθνικής σχολής  είναι τα 

ακόλουθα: 

• Η μεγάλη ρυθμική ποικιλία, καθώς και η συχνή χρήση καινούργιων μέτρων: 

7/8, 5/8 κ.ά 

• Η ιδιότυπη αρμονική γλώσσα, εξέλιξη των νέων κλιμάκων (τρόπων) 

 

 (Φ.Ανωγειανάκης,1960:573,574) 

  

     Την άποψή του για τη δημιουργία ελληνικής εθνικής μουσικής εκφράζει ο 

Καλομοίρης  τον Ιούνιο του 1908 στο πρόγραμμα της πρώτης συναυλίας του στην 

Ελλάδα ανάμεσα στα οποία λέει: 

 

          Εδώ ανάγκη να σημειωθεί πως ο τεχνίτης που πρωτοπαρουσιάζεται 

σήμερις αποφέβγει να δανειστεί μελωδίες των δημοτικών μας  τραγουδιών 

στην εργασία του, μόνο που τα θέματά του σε μερικά του μεγάλα έργα και οι 
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μελωδίες του έχουν χτιστοί απάνου στο ρυθμό, τις κλίμακες και τον χαρακτήρα 

των δημοτικών μας τραγουδιών. Γιατί βρίσκει πως το συστηματικό δάνεισμα 

των Εθνικών μελωδιών πολύ λίγο βοηθάει στο ξετύλιγμα της Εθνικής 

Μουσικής. (…)Κι αυτό πρέπει να είναι σκοπός κάθε αληθινά Εθνικής 

μουσικής: να χτίσει το Παλάτι που θα θρονιάση η Εθνική Ψυχή. Τώρα αν γιο 

το χτίσιμο του παλατιού μεταχειρίστηκεν ο τεχνίτης και ξένο υλικό κοντά στο 

ντόπιο δε βλάπτει· φτάνει το παλάτι του να είνε θεμελιωμένο σε Ρωμέικη γης 

καμωμένο για να το πρωτοχαρούνε Ρωμέικα μάτια για να λογαριάζεται 

καθαροαίματο Ρωμέικο παλάτι.   

(Μ.Καλομοίρη,1998:145-146) 

 

 

 

 

1.1.3 Κατανομή κλιμάκων από τον Μ. Καλομοίρη  
 

   Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναφορά στην κατανομή των κλιμάκων από τον 

Καλομοίρη. στις τρεις οικογένειες που κατατάσσει ο ίδιος τις κλίμακες, σύμφωνα με το 

χαρακτήρα τους. Θα επισημανθούν ποιες ακριβώς κλίμακες βρίσκονται σε κάθε 

οικογένεια. Αξίζει στο σημείο αυτό να παρουσιαστούν τα λόγια του συνθέτη, 

προκειμένου να γίνει κατανοητός ο διαχωρισμός των κλιμάκων.   

 

 «…Ά. Εις την οικογένεια των ήχων που στερούνται προσαγωγέως.  Με άλλα 

λόγια πρόκειται δια ήχους των οποίων η 7η βαθμίς αντί να απέχει κατά 

ημιτόνιον από την τονική και ούτω να έλκεται από την τονική όπως ο σίδηρος 

από τον μαγνήτην, ευρίσκεται εις σχέσιν τόνου και κατ’αυτόν τον τρόπο η 7η 

βαθμίς αντί να έλκεται από την τονική οδηγεί απλώς προς αυτήν και καταλήγει 

χωρίς να δημιουργεί την σχέσιν δεσποζούσης τονικής όπως συμβαίνει εις την 

συνηθισμένην αρμονικήν  πτώσιν της κλασικής αρμονίας.  

΄Β. δεύτερον εις εκείνους που όχι μόνον έχον προσαγωγέα αλλά ακόμη και 

σχηματίζουν –οι περισσότεροι- και δεύτερον προσαγωγέα είτε προς την 

δεσπόζουσαν όξυνσιν της 3ης βαθμίδος, οπότε σχηματίζεται ο γνωστός μείζων-

ελλάσων όν συναντώμεν και εις την Δυτικήν μουσικήν. Κάποτε παρατηρείται 
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συνδεδεμένος και με την ύφεσιν της 2ας βαθμίδος, ότε σχηματίζει και ένα 

προσαγωγέα προς τα κάτω, που έλεται επίσης προς την τονικήν.       Η ΄Γ. 

οικογένεια αποτελείται από συγχώνευσιν των δύο αυτών  τρόπων. Εις τους 

τρόπους αυτούς, ενώ η 7η βαθμίς  εξακολουθεί να απέχει κατά τόνον από την 

τονικήν σχηματίζονται προσαγωγείς εις άλλας  βαθμίδας και έτσι έχομεν 

κλίμακας από μεικτά τετράχορδα των δύο προηγούμενων οικογενειών. .. 

…πάντως πρέπει να έχωμεν υπ’όψει μας ότι από τους τρόπους αυτούς οι πλέον 

ιδιότυποι και χαρακτηριστικοί της Ελληνικής μουσικής είμαι των οικογενειών 

Α και Γ. 

     οι τρόποι πάλιν της οικογένειας Β έχουν εν κοινόν γνώρισμα, το διάστημα 

της ηυξημένης δευτέρας…που.. προσδίδει εις την μελωδικήν των γραμμήν εβ 

χαρακτηριστικόν μελωδικόν άρωμα, το όποίο συγγενεύει πολύ με τους ήχους 

της τσιγγάνικης και εν γένει  της ανατολικής μουσικής…η μελωδική γραμμή 

των τρόπων της οικογένειας Γ παρουσιάζει αρμονικάς απόψεις με εξαιρετικό 

ενδιαφέρον. Από το εν μέρος κρατεί την χαρακτηριστικήν κατάληξιν τόνου 

εβδόμης τονικής, ενώ συγχρόνως περιλαμβάνει και τετράχορδα με ηθξημένην 

2αν και συνεπώς και σχετικόν προσαγωγέα επί άλλων βαθμίδων εκτός της 

τονικήν…»    (ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΕΡΠΕ,1990,σελ:55-57) 

 

Οικογένεια Ά 

 

 Κλίμακες με ελάσσονα χαρακτήρα    

α)                                                                                                      

 
 

     β) 

        
γ) 
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δ) 

  
 

Κλίμακα με μείζονα χαρακτήρα 

       
 

 

 

Οικογένεια ΄Β 

 

α) 

 
β) 

 
γ) 

 
 

δ) 
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Οικογένεια Γ΄ 

 

 

Συγχώνευση των δύο οικογενειών 

α) 

 
β) 

 
γ) 

 
δ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17

1.2 Κωστής  Παλαμάς, Βιογραφικά στοιχεία 
 

 

   Ο Κωστής Παλαμάς, ένας από τους κορυφαίους ποιητές της Ελλάδας, γνωστός όχι 

μόνο για τη συνεισφορά του στην ποίηση και την πεζογραφία αλλά και για τον αγώνα 

του στην επικράτηση του δημοτικισμού, γεννήθηκε στην Πάτρα το 1859. Η καταγωγή 

του ήταν από το Μεσολόγγι. Προερχόταν από μια οικογένεια λόγιων. Ο προπάππους 

του είχε ιδρύσει την γνωστή “ Παλαμιαία Σχολή ”, την οποία εξέλιξε ο Κωστής 

Παλαμάς ιδρύοντας ο ίδιος τη “Νέα Αθηναϊκή (ή Παλαμιαία) Σχολή”. Έχασε από την 

ηλικία των έξι ετών και τους δύο γονείς του και την κηδεμονία του αλλά και του 

μεγαλύτερου από τα τρία παιδιά της οικογένειας ανέλαβε ο θείος του Δημήτρης 

Παλαμάς. Η παραμονή του στο περιβάλλον  αυτό τον επηρέασε βαθύτατα και 

δυσάρεστα συναισθηματικά. Το γεγονός αυτό διαφαίνεται στα ποιήματα της παιδικής 

του ηλικίας.  

    Αφού αποφοίτησε από το γυμνάσιο εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου γράφτηκε στη 

Νομική Σχολή. Δεν ολοκλήρωσε ποτέ τις σπουδές του καθώς αφιερώθηκε στη 

λογοτεχνία. Εκείνη την περίοδο άρχισε να δημοσιεύει σε εφημερίδες και περιοδικά 

διάφορα ποιήματά του. Συμμετείχε το 1876 στο Βουτσιναίο ποιητικό διαγωνισμό με τη 

συλλογή «Ερώτων Έπη», σε καθαρεύουσα, αλλά η συλλογή του αυτή απορρίφθηκε 

καθώς είχε σαφείς επιδράσεις από την Ά Αθηναϊκή Σχολή και δεν συνέπιπτε με τις 

απόψεις των παλαιών ποιητών. Το 1878 κατάφερε να εκδώσει το αυτοτελές ποίημα 

“Μισολόγγι”. Μαζί με τους δύο φίλους του, το Νίκο Καμπά και το Γεώργιο Δροσίνη, 

συνεργάζονται με τις πολιτικές- σατιρικές εφημερίδες “ Ραμπαγάς” και “Μη Χάνεσαι”, 

στα οποία δημοσίευαν μια διαφορετική ποιητική πρόταση, γεγονός που ενόχλησε τους 

παλαιότερους ποιητές.  

     Το 1886 εκδόθηκε η πρώτη του ποιητική συλλογή, η οποία ήταν σαφώς 

επηρεασμένη από τη Νέα Αθηναϊκή Σχολή, με τίτλο “Τραγούδια της Πατρίδας μου”. 

Παντρεύτηκε το 1887 με την Μαρία Βάλβη, με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά. Το 

1889 βραβεύτηκε στο Φιλαδέλφειο ποιητικό διαγωνισμό με τον «Ύμνο είς την Αθήνα», 

τον οποίο τον αφιέρωσε στην γυναίκα του. Σημαντικό βήμα για τον Κωστή Παλαμά 

ήταν η ανάθεση της στιχουργίας του Ύμνου των ολυμπιακών Αγώνων το 1896. Μια 

ακόμη σπουδαία ποιητική σύνθεση, επηρεασμένη από το θάνατο του γιου του σε 

παιδική ηλικία, ήταν «ο Τάφος», το 1898. Από το 1897 έως και το 1928 διετέλεσε 

γραμματέας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1928 δημοσίευσε και τις ποιητικές του 
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συλλογές: Ίαμβοι και Ανάπαιστοι (1897), Ασάλευτη Ζωή (1904), ο Δωδεκάλογος του 

Γύφτου (1907), η Φλογέρα του Βασιλιά (1910). Το 1918 του απονεμ το Εθνικό Αριστείο 

Γραμμάτων και Τεχνών. Υπήρξε μέλος της Ακαδημίας των Αθηνών, ενώ έγινε 

πρόεδρός της το 1930. 

     Πέθανε στις 27 Φεβρουαρίου του 1943 σε διάστημα σαράντα ημερών από το θάνατο 

της συζύγου του. Η κηδεία του έγινε στο Ά νεκροταφείο, συνοδεία των χιλιάδων 

ανθρώπων, οι οποίοι του έψαλαν τον Εθνικό Ύμνο. Η οικία του Κωστή Παλαμά 

σώζεται και σήμερα και πλέον στεγάζει το Ίδρυμα Κωστή Παλαμά.     

( Ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια, Βικιπαίδεια, ¨Κωστής Παλαμάς¨) 

 

 

 

 

1.3  Η σχέση του  Καλομοίρη με τον Παλαμά  
 
     Είναι ιδιαίτερα σημαντική η αναφορά στη σχέση του Μανόλη Καλομοίρη με τον 

Κωστή Παλαμά. Παραθέτοντας τους λόγους αλλά και τις αιτίες τις οποίες οδήγησαν 

στη στενή σχέση των δύο αυτών προσωπικοτήτων θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε 

καλύτερα την ύπαρξη του κύκλου τραγουδιών, στον οποίο  αναφέρεται αυτή η εργασία. 

Ο σημαντικότερος λόγος που οδήγησε σ’ αυτή τη βαθιά φιλία, υπήρξε η υποστήριξη 

του κινήματος του δημοτικισμού ( Ι.Μπελώνης,2002-2003:21). Ο Μανόλης 

Καλομοίρης ερχόμενος στην Ελλάδα άρχισε να συνθέτει μουσική που στηριζόταν 

ουσιαστικά  στην ελληνική παράδοση. Η σχέση των δύο δεν έγκειται μόνο στις κοινές 

απόψεις τους για το δημοτικισμό αλλά και  γενικότερα για τη θέση της τέχνης στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη. Συγκεκριμένα ο ίδιος ο Καλομοίρης εξηγεί στην ομιλία του 

το 1952 στη Λευκωσία για τη σχέση της μουσικής του με την ποίηση του Παλαμά: 

 

…στην μουσική ο Ριχάρδος Βάγκνερ, στα Εθνικά ιδανικά ο Ελευθέριος 

Βενιζέλος, στην ποίηση ο Κωστής Παλαμάς. Η τέχνη μου είναι τόσο 

συνυφασμένη με τη δική του, ώστε να είμαι βέβαιος πως χωρίς Αυτόν η μουσική 

μου δεν θα είχε πάρει ούτε το χαρακτήρα ούτε τον εθνικό ρυθμό που πήρε και 

θα έμενε μια οποιαδήποτε μουσική ενός Έλληνος συνθέτου που θα έγραφε μια 

κάποια ξενότροπη μουσική Γερμανικής ή Ιταλικής τεχνοτροπίας, όπως τόσοι 
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άλλοι πριν από αυτόν. Και κατά την γνώμη μου όχι μόνο η δική μου μουσική 

αλλά και των περισσοτέρων νεώτερων Ελλήνων μουσουργών η μουσική, και 

αυτών ακόμη που δεν στάθηκαν τόσο κοντά στην Παλαμικήν ιδέα, η δημιουργία 

θα έπαιρνε διαφορετικό δρόμο χωρίς τον Κωστή Παλαμά. Γιατί ένας μεγάλος 

ποιητής, όπως ο Παλαμάς, αχτινοβολάει τη θέρμη της δημιουργικής του πνοής 

όχι μόνο στο στενό κύκλο της ποίησης και των γραμμάτων, αλλά γενικότερα 

σ’όλους τους κλάδους της τέχνης και της διανόησης. Κι όπως ο Γκαίτε άθελά 

του ακόμη, και χωρίς να νιώθει τη βαθύτερην αξία της μουσικής του, εμπνέει 

ένα Μπετόβεν κι ένα Σούμπερτ, που γεφυρώνουνε την κλασική μουσική της 

πατρίδας του προς τη νεώτερή της εξέλιξη, έτσι κι η επίδραση του έργου του 

Παλαμά στο θεμελίωμα της νεοελληνικής μουσικής είναι, όπως πιστεύω, 

πρωταρχικής σημασίας για την όλη υπόσταση. Κι όχι γιατί πολλοί από τους 

συνθέτες μας έχουν γράψει πάνω σε στίχους του Ποιητή μερικές από τις 

καλύτερες μουσικές τους σελίδες, όσο κα κυρίως γιατί η όλη προσπάθεια της 

νέας Ελληνικής μουσικής δημιουργίας χρωστάει τα φτερά της, τα εθνικιστικά 

της ιδανικά, την όλη της ανάταση στην Παλαμικήν Ιδέα.  

…ξανοίγω μέσα μου ένα ολόκληρο μουσικό και ποιητικό κόσμο. Με βγάζει έξω 

από την κλασσική μουσική ανατροφή μου, από κάθε συμβατισμό. Όλο και 

αποδιώχνω την ψυχικήν επίδραση του Δυτικού πολιτισμού, προσπαθώντας να 

κρατάω μόνο τις τεχνικές του κατακτήσεις. Κι ύστερα από την προσωπική μου 

γνωριμία με τον Ποιητή, και με την πάροδο του χρόνου, νοιώθω το έργο όλο και 

πιο στενά ιδεολογικά συνυφασμένο με την Παλαμικήν Ιδέα, ακόμα κι όταν δεν 

εξαρτάται άμεσα με τους στίχους του.  

Μ’αυτά δε θέλω να πω πως είναι και τόσο εύκολος ο στίχος του Παλαμά για 

μελοποίηση. Δεν προσφέρεται όπως ο στίχος του Μαλακάση ή του Πορφύρα κι 

ακόμα πιο πολύ του Πάλλη σε μιαν απλή, εύκολη και αβίαστη μελωδία. Η 

μουσική στον Παλαμικό στίχο είναι θα’λέγα πιο πολύ αρμονία, καμιά φορά και 

πολυφωνία, συχνά ρυθμικός δυναμισμός, χρώμα, φόντο, παρά μελωδική 

εξωτερίκεψη τη μελωδία πρέπει να τη «βγάλει» ο συνθέτης, να τη διαιστανθεί 

μέσα από το συμφωνικό σύνολο της Παλαμικής ποιητικής σύνθεσης, και να της 

δώσει την πλαστική μορφή που θα τη μεταμορφώσει σ’ένα αδιάσπαστο σύνολο 

με το Λόγο. Αυτό εξηγεί και την αιτία, νομίζω, που πολλοί από τους 

μουσουργούς μας προτιμήσανε την Ορχήστρα, αντίς το καθιερωμένο πιάνο για 

φόντο στη μελοποίηση του Παλαμικού στίχου, και γενικά προσπαθήσανε συχνά 
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να ξεφύγουνε από την γνωστή φόρμουλα του απλού Lied με την αφελή και 

εύκολη μελωδική γραμμή. …σ’αντιστάθμισμα όμως της πνευματικής και 

ψυχικής έντασης, που πρέπει να καταβάλει ο συνθέτης για ν’αποδώσει τη 

βαθύτερην έννοια της Παλαμικής ποίησης, πόσος κόσμος καινούργιος από 

πρωτόφαντες αρμονίες κι από μελωδίες απόκοσμες θα τραγουδήσει στην καρδιά 

του μουσουργού, όταν ξέρει και μπορεί να τις ακούσει ν’αναδεύονται μέσα από 

τους  ρυθμούς και το βάθος των στίχων του Ποιητή.  

(Μ.Καλομοίρη, Ο Παλαμάς κι η μουσική, Ανατύπωση από το ΙΖ’ τόμο των 

Κυπριακών Γραμμάτων,1952) 

 

       Με αυτά τα λόγια λοιπόν ο ίδιος ο συνθέτης εξηγεί πόσο σημαντική είναι 

η ποίηση του Παλαμά όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για τους υπόλοιπους 

συνθέτες. Ακόμη εξηγεί για ποιους λόγους θα πρέπει και οι άλλοι συνθέτες να 

στηρίζονται στην Παλαμική Ιδέα. Ο Μανόλης Καλομοίρης δεν έπαψε να 

εκφράζει μέσα από άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά την εξέλιξη που είχε 

συντελέσει ο Κωστής Παλαμάς στην ποίηση αλλά και τη νεοελληνική 

μουσική δημιουργία. Την άποψή του αυτή εκφράζει και μέσω μιας στήλης 

στην εφημερίδα Έθνος 

 (Μ.Καλομοίρης,  Ο Παλαμάς και η μουσική, εφημερίδα Έθνος,19.04.1936) 

 

      

Η επίδραση του έργου του Παλαμά στη νεοελληνική μουσική δημιουργία είνε, 

κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά μεγάλη. …στη μουσική κίνηση για την 

δημιουργία μιας νεοελληνικής μουσικής ο Παλαμάς χάρισε κάτι από την 

αθάνατη πνοή του και σ’αυτήν οφείλεται, νομίζω, το πιο γερό, το πιο εξελίξιμο 

από τα στοιχεία της νεοελληνικής μουσικής. και το κάτι αυτό θα το βρούμε…, 

όχι μόνο στα τραγούδια των Ελλήνων συνθετών, αλλά και προπάντων στην όλη 

ψυχή των συνθέσεών τους και κυρίως στα συμφωνικά και μελοδραματικά τους 

έργα που συνειδητά ή ασυνείδητα με την προσπάθεια της δημιουργίας μιας 

νεοελληνικής μουσικής παίρνουν φως από το μεγάλο φως που εσκόρπισε ο 

Ποιητής στις νεοελληνικές γενιές με το μεγάλο πέρασμά του. 

 

     Όπως προαναφέρθηκε όμως, συνθέτης και ποιητής είχαν μια στενή φιλική σχέση 

λόγω του κοινού τους αγώνα για την επικράτηση του δημοτικισμού. Έτσι, όπως ο 
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Παλαμάς στα ποιήματά του ήταν επηρεασμένος από τον αγώνα αυτό και  έγραφε τα 

ποιήματά του βασιζόμενος στην ελληνική παράδοση και στη δημοτική γλώσσα, κατά 

τον ίδιο τρόπο ο Καλομοίρης έγραφε μουσική που είχε τα θεμέλιά της στην ελληνική 

παράδοση, βασιζόμενος σε ελληνικούς τρόπους, μέτρα και αρμονίες. Γι αυτόν το λόγο 

ο Μανόλης Καλομοίρης επέλεξε να συνθέσει πολλούς από τους στίχους του Κωστή 

Παλαμά, μεταξύ των οποίων και τη μελοποίηση του κύκλου τραγουδιών που μελετάται 

σ αυτήν την εργασία.  

 

 

 

 

1.4 Μανόλης Καλομοίρης, Μαγιοβότανα 
 
     Στο υποκεφάλαιο αυτό θα αναφερθούν βασικά στοιχεία σχετικά με τον κύκλο  τα 

Μαγιοβότανα (πότε γράφτηκαν, τι περιλαμβάνουν και άλλα). Επίσης θα γίνει μια 

σύντομη προσέγγιση της πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε την περίοδο που 

γράφτηκαν τα Μαγιοβότανα από τον Παλαμά καθώς και της επικρατούσας κατάστασης 

στον πολιτικό και μουσικό χώρο τη χρονική περίοδο που ο Μανόλης Καλομοίρης 

μελοποίησε τα ποιήματα αυτά του Κωστή Παλαμά. Με τον τρόπο αυτό θα αναδειχθεί  

η σπουδαιότητα αυτού του έργου το οποίο είναι το πρώτο το οποίο καθρεφτίζει τη νέα 

εθνική ελληνική μουσική. Περιλαμβάνει τα στοιχεία που θα πρέπει να έχει κάθε 

μουσική σύνθεση, για να συγκαταλέγεται  στη νεοελληνική μουσική πραγματικότητα.  

     Η  εποχή που γράφτηκε ο κύκλος ήταν ταραγμένος πολιτικά.  Συγκεκριμένα, η 

περίοδος 1910-1920 χαρακτηρίζεται από συνεχείς πολέμους, αλλαγές διεθνών και 

πολιτικών  δυνάμεων στην Ελλάδα καθώς και διεκδικήσεις συνόρων. Το 1911 ήταν η 

χρονιά, κατά την οποία γίνονται προσπάθειες δημιουργίας ενός σύγχρονου κράτους με 

τα φιλελεύθερα πρότυπα. Ένα άλλο μεγάλο πλήγμα που μεταξύ των άλλων συνέβαλλε  

και στην ύφεση κάθε λογοτεχνικής έκφρασης και μουσικής δημιουργίας ήταν ο 

Βαλκανικός Πόλεμος και ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Μεταξύ αυτών η Ελλάδα ήταν 

διχασμένη σε βενιζελική και βασιλική, μια περιπέτεια που κατέληξε με την επικράτηση 

του Βενιζέλου. Υποστηρικτής του Βενιζέλου υπήρξε και ο Καλομοίρης, ο οποίος 

συνέβαλλε στην αστική πνευματική άνθιση της Ελλάδας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 

του όχι μόνο με τα έργα του αλλά και με το καλλιτεχνικό και παιδαγωγικό του έργο 

(Ολυμπία Φράγκου:129). Την χρονιά που ολοκληρώθηκαν τα Μαγιοβότανα στην 
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επικαιρότητα πρωταγωνιστεί ο Πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος ενώ το έτος 1915 κατά το 

οποίο έγινε η πρώτη εκτέλεση του κύκλου  έγινε στον πολιτικό χώρο η ανατροπή του 

Βενιζέλου και επικράτηση της κυβέρνησης Γούναρη και Σκουλούδη (Μέγαρο 

Μουσικής, 2002-2003:8). 

      Όπως φαίνεται καθαρά από τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα αλλά και την 

Ευρώπη το χρονικό διάστημα αυτό υπήρξε ιδιαίτερα ταραγμένο. Δεν υπήρχαν πολλά 

μουσικά και καλλιτεχνικά δρώμενα στον ελλαδικό χώρο. Γι αυτό το λόγο η σημασία 

της μελοποίησης των Μαγιοβοτάνων είναι σπουδαία καθώς αποτελεί από τις ελάχιστες 

μουσικές συνθέσεις της εποχής αυτής. Τη σημαντική θέση της σύνθεσης επιβεβαιώνει 

και η κατάταξή της στα πρώτα έργα περιγραφής της ελληνικής εθνικής μουσικής.                                         

     Όσον αφορά την ποιητική υπόσταση του έργου πρέπει να αναφερθεί πως τα  

Μαγιοβότανα είναι το δεύτερο μέρος του ποιητικού κύκλου που έγραψε ο Κωστής 

Παλαμάς  με τίτλο «Ίαμβοι και Ανάπαιστοι». Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1897 στην 

Αθήνα, ενώ το έργο αυτό έγινε γνωστό στον Καλομοίρη μόλις το 1905, Αποτελεί το 

πρώτο έργο του Παλαμά που μελοποίησε ο συνθέτης, αν εξαιρέσουμε κάποια 

μεμονωμένα ποιήματα, και η περίοδος κατά την οποία ο Καλομοίρης καταπιάστηκε με 

τη σύνθεσή τους είναι από το 1918 έως το 1925. Οι παραπάνω χρονολογίες θεωρούνται 

ως εκείνες, κατά τις οποίες τελειοποιήθηκαν τα έργα. Ήδη όμως από το 1912 

βρίσκουμε χειρόγραφα του συνθέτη που πιστοποιούν ότι ο Καλομοίρης είχε ήδη 

αρχίσει το σχεδίασμα του κύκλου αυτού. Την περίοδο αυτή θα μελοποιήσει και το 

δεύτερο κύκλο τραγουδιών με τίτλο «Σ’αγαπώ», ενώ «Η φύσις κρύβει…» και 

«Ουρανία», τα οποία αποτελούν τα δύο υπόλοιπα μέρη θα μείνουν χωρίς μουσική 

επεξεργασία.  Αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο, κατά την οποία ο συνθέτης 

μελοποίησε τα Μαγιοβότανα, μεταφέρθηκαν μουσικά από τον ίδιο και άλλα έργα του 

Παλαμά, όπως είναι το έργο «Πολιτεία και Μοναξιά», καθώς και αποσπάσματα από τα 

«Δεκατετράστιχα» και «Πεντασύλλαβους» (Μ.Καλομοίρης 1991:7).  

     Όπως προαναφέρθηκε, ο συνθέτης καταπιάστηκε με τη σύνθεση των τραγουδιών 

πολύ νωρίτερα από τις τελικές χρονολογίες που  παρατίθενται πιο πάνω. Τα 

περισσότερα τραγούδια μελοποιήθηκαν κατά το 1912 με 1913. Όπως είναι γνωστό 

όμως το πρώτο έργο με το οποίο ασχολήθηκε μουσικά ο Μανόλης Καλομοίρης κατά 

την παραμονή του στην Βιέννη ή την Σμύρνη το 1905 είναι «Η μαύρη Λάμια». Επίσης 

το τραγούδι «Η γριά Ζωή» φαίνεται ότι δουλεύτηκε και τελειοποιήθηκε  το έτος 1908 

στο Χάρκοβο της Ρωσίας. Το τελευταίο έργο, με το οποίο ασχολήθηκε ο συνθέτης, 

είναι το πρελούδιο που ολοκληρώθηκε το 1914, χρονολογία επομένως ολοκλήρωσης 
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όλου του κύκλου (Νίκος Μαλιάρας, Αφιέρωμα Μ. Καλομοίρης, 2002-2003:52). Ο 

κύκλος περιλαμβάνει 8 τραγούδια.: «Η γριά Ζωή», «Στέκει το βασιλόπουλο με το 

σπαθί στη βίγλα», «Η  μαύρη Λάμια», «Γυρνά κι’ορμά ο Μενέλαος», «Από ξένα 

βασίλεια», «Σπέρμα της Χάμκως» και «Καβάλλα  πάει ο Χάροντας». Ο κύκλος 

περιλαμβάνει επίσης και ένα πρελούδιο, το οποίο μαζί με το τραγούδι «Η γριά Ζωή» 

απαριθμούνται με το 1 στην αρίθμηση των τραγουδιών (Αύρα Θέρου, 1913:5).  

      Η πρώτη εκτέλεση έγινε στη μορφή για φωνή και πιάνο στις 18 Απριλίου του 1914 

στην Αίθουσα του Ωδείου Αθηνών  με σολίστ την Ειρήνη Σκέπερς και στο πιάνο τον 

ίδιο το συνθέτη. Ένα χρόνο αργότερα έγινε και η πρώτη παρουσίαση του κύκλου στην 

ολοκληρωμένη του μορφή για φωνή και ορχήστρα με την ίδια σολίστ και στη 

διεύθυνση της ορχήστρας και πάλι τον Καλομοίρη. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο 

αυτό ότι το έργο παραμένει ακόμα ανέκδοτο στην τελική του μορφή για φωνή και 

ορχήστρα. Υπάρχουν δύο εκδόσεις της μεταγραφής για φωνή και πιάνο χωρίς όμως να 

είναι γνωστό αν γράφτηκαν πριν, κατά την διάρκεια της γραφής της συμφωνικής 

μορφής ή μετά. Η πρώτη έκδοση έγινε στην Αθήνα το 1914 από τον εκδοτικό Οίκο 

«Μουσική» και η δεύτερη στο Παρίσι το 1927 από τον Οίκο Maurice Senart. Μια 

τελευταία έκδοση για φωνή και πιάνο του «Πρελούδιου» και «Η Γριά Ζωή» έγινε από 

το Μουσικό Οίκο Γαϊτάνου χωρίς να είναι γνωστή όμως η χρονολογία αυτής της 

έκδοσης. Επίσης υπάρχει CD του έργου, το οποίο όμως δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο 

και είναι: 

Μαγιοβότανα 

Ορχήστρα Tonkϋnstler της Βιέννης 

Τραγούδι: Δάφνη Ευαγγελάτου 

Διεύθυνση: Μιλτιάδης Καρύδης 

LYRA 0060,1991   

 

     Η θεματολογία των ποιημάτων περιλαμβάνει έναν κόσμο μαγικό, στον οποίο 

συνυπάρχουν μάγισσες, ξωτικά και πρόσωπα της λαϊκής μυθολογίας. Όλα αυτά 

καταφέρνει ο Κωστής Παλαμάς να τα παντρέψει με τον κόσμο των ηρώων όπως ο 

Μενέλαος και ο Διγενής. Έτσι, ο ποιητής εισάγει το κοινό σ ένα μαγικό όσο και οικείο 

κόσμο, παρμένο από την ελληνική παράδοση και μυθολογικές εικόνες. Μέσα στα 

ποιήματα βλέπει κανείς έρωτες θνητών με αερικά, φονικές λάμιες, ερωτικές 

αποπλανήσεις και τόσες άλλες εικόνες που συνθέτουν έναν τρομαχτικό και λυτρωτικό 

σε ορισμένες περιπτώσεις κόσμο. Γι αυτό το λόγο ο Καλομοίρης διάλεξε ακριβώς τα 
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ποιήματα αυτά για να τα μελοποιήσει και να τα “ντύσει” με την  μουσική του, 

εκφράζοντας στο έπακρο τον κόσμο που μας περιγράφει ο ποιητής (Νίκος Μαλιάρας, 

Αφιέρωμα Μ.Καλομοίρη, 2002-2003:52).  

     Όπως έχει αναφερθεί στο υποκεφάλαιο 1.3  η σχέση αλλά και η συνεργασία των δυο 

αυτών προσωπικοτήτων υπήρχε και λόγω των κοινών τους προθέσεων και  στοιχείων 

στο δημιουργικό τους έργο. Όπως δηλαδή ο Παλαμάς διάλεγε για θεματολογία του την 

ελληνική παράδοση-μυθολογία και τα έπλαθε στην ποίησή του συμβάλλοντας 

ουσιαστικά στη δημιουργία ενός νέου λογοτεχνικού και ποιητικού ρεύματος με 

ελληνικά στοιχεία, με τον ίδιο τρόπο και ο Καλομοίρης συνέβαλλε στη δημιουργία της 

Εθνικής Ελληνικής Σχολής (Νίκος Μαλιάρας, αφιέρωμα Μ.Καλομοίρη 2002-2003:21). 

Συγκεκριμένα, με το έργο αυτό ο συνθέτης παρουσιάζει με σαφήνεια τη νέα ελληνική 

μουσική όπως θα πρέπει να είναι, με στοιχεία της ελληνικής δημοτικής μουσικής και 

βασιζόμενη στους τρόπους και τις κλίμακες της ελληνικής παράδοσης (Αύρα Θέρου, 

1913:5).  

     Τα Μαγιοβότανα είναι γραμμένα για γυναικεία φωνή μεγάλης έκτασης και για 

ορχήστρα. Σε ορισμένα από αυτά θα λέγαμε ότι ταίριαζε περισσότερο μια αντρική 

φωνή παρά γυναικεία όπως είναι «Η Μαύρη Λάμια» και το «Καβάλα πάει ο 

Χάροντας». Για τον Καλομοίρη ο λόγος δεν αποτελεί σε πολλά τραγούδια παρά μόνο 

ένα παραπάνω όργανο στη σύνθεση της ορχήστρας. Πολλές φορές η εντύπωση που 

αποτυπώνει το μέρος της φωνής είναι συνοδευτικό ή ένα απλό recitativο το οποίο 

περισσότερο βοηθάει στη πλοκή παρά καθορίζει την συνέχεια. Η φωνή είναι εκείνη 

που διασαφηνίζει μια εικόνα στην οποία ο ακροατής έχει εισέλθει μέσω των 

εκπληκτικών μουσικών διαδρομών  και της ατμόσφαιρας που μας δημιουργεί η 

ορχήστρα.  

 Στον κύκλο τραγουδιών η συμφωνική ορχήστρα περιλαμβάνει τα εξής όργανα:         2 

φλάουτα, 2 όμποε (το δεύτερο εναλλάσσεται με αγγλικό κόρνο), 2 κλαρινέτα,          2 

φαγκότα, 4 κόρνα, 4 τρομπέτες, 3 τρομπόνια, 1 τούμπα, τύμπανα, κρουστά, 2 άρπες και 

έγχορδα. Όπως προαναφέρθηκε, το σπουδαιότερο ρόλο στα Μαγιοβότανα παίζει η 

ορχήστρα. Με μια ποικιλία χρωμάτων, συνδυασμό ελληνικών και ευρωπαϊκών 

στοιχείων, καταφέρνει ο συνθέτης να παρουσιάσει έναν ολόκληρο κόσμο σαν 

παραμύθι, οι εικόνες των οποίων ζωντανεύουν στον ακροατή μέσω της πλούσιας όσο 

και ατμοσφαιρικής μουσικής σύνθεσης. Έτσι, ο Καλομοίρης παίρνει ο ίδιος τη θέση 

του Ποιητή δημιουργώντας ποίηση μέσα από τη μουσική του, θέτοντας μ αυτόν τον 

τρόπο σε δεύτερο ρόλο τον λόγο (Αύρα Θέρου,1913:6). Ο ίδιος ο Παλαμάς γράφει για 
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τον Καλομοίρη τα εξής λόγια σε ένα σημείωμα του 1925, χρονιά της παρουσίασης στο 

αθηναϊκό κοινό του πρώτου μέρους των Ίαμβων και Ανάπαιστων: 

 

 

 

Το να αισθανθεί ο Καλομοίρης την ανάγκη μιας μελοποίησης 

συστηματικής επάνω σε στίχους μου, το πράγμα είναι και για την ιστορίαν 

ακόμη της νεοελληνικής λογοτεχνίας αρκετά σημαντικό. Ο Καλομοίρης δε 

σημειώνει σταθμό για τη μουσική μονάχα τέχνη προς δρόμους στερεότερα 

χαραγμένους, ανοιχτούς προς υψηλότερα ιδανικά της τέχνης. Η εμφάνισή 

του είναι μαζί κεφάλαιο από τα ζηλευτότερα της ιστορίας του 

δημοτικισμού.  

 

     Εκείνο που κάνει μοναδικό το έργο του Καλομοίρη είναι ο άμεσος τρόπος, με τον 

οποίο αισθάνεται την ποίηση του Παλαμά και την μεταποιεί σε μουσική. Ένα 

σημαντικό ρόλο στην παραπάνω διεργασία αποτελεί το μοτίβο το οποίο είναι τόσο 

ζωντανό και πλαστικό (Αύρα Θέρου,1913:6) και η επεξεργασία του τόσο μοναδική που 

μένουν ζωντανά στη σκέψη του ακροατή.  

     Μέσα από τη μουσική ο Καλομοίρης παντρεύει ένα φαινομενικά ασύνδετο κόσμο. 

Η ακρόαση όλου του κύκλου των Μαγιοβοτάνων με την σειρά σε εισάγει σε ένα κόσμο 

μαγικό που το κάθε τραγούδι φαίνεται να βρίσκει τη θέση του στην πλοκή του έργου.   
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2.Μουσικοποιηική Ανάλυση του Κύκλου 
 

 
2.1 ΠΡΕΛΟΥΔΙΟ 

 
     Ο κύκλος τραγουδιών σε στίχους του Κ.Παλαμά και  μουσική του Μ. Καλομοίρη 

ξεκίνα με ένα πρελούδιο το οποίο εισάγει τον ακροατή σε μαγικούς κόσμους. Ένα 

προφητικό πρελούδιο συνέθεσε ο Καλομοίρης, περιλαμβάνοντας μέσα του τα μοτίβα 

που θα χρησιμοποιήσει στα τραγούδια του. ο πρόλογος ξεκινά με το μοτίβο του Διγενή 

Ακρίτα (Αύρα Θέρου,1913,7-8). Αυτή τη φορά όμως το μοτίβο είναι σε πιο ήρεμο και 

πλατύ tempo, φέρνοντας στο μυαλό μια εικόνα μαγική και όχι το καλπασμό ων 

αλόγων, όπως στο τραγούδι «Ο Διγενής Ακρίτας». 

 

 
Παρ.1, μοτίβο Διγενή Ακρίτα, μέτρα 1-2 

 

Το μοτίβο αυτό έρχεται να συνοδέψει στο μέτρο 9 η εικόνα από ένα κόσμο μαγικό, με 

το μοτίβο από το τραγούδι «Η γριά ζωή» πλέκοντας μαζί μια μοναδική σύνθεση. 

 

 
Παρ.2, μοτίβο «Μια νεράιδα με γέννησε», μέτρο11 

 

     Και μαζί με τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί το μοτίβο της «Γριάς Ζωής», που 

«λέει το παραμύθι της, το αιώνιο παραμύθι…». Με αυτό τον πρόλογο ο Καλομοίρης 

συνδυάζει τους διαφορετικούς κόσμους, που περιλαμβάνουν τον κόσμο των ηρώων 

(Διγενής Ακρίτας),ένα  μαγικό κόσμο των νεράιδων και των ξωτικών και τον κόσμο 

της πραγματικότητας, όπου η Γριά ζωή αφηγείται το παραμύθι της. Θέλει ο συνθέτης 

να ενοποιήσει τα τραγούδια του σε ένα μεγάλο, που περικλείει μέσα του την μάχη 
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μεταξύ του μαγικού και του αληθινού. Πολλές φορές ο Παλαμάς παρουσιάζει τον 

πόλεμο ανάμεσα στον κόσμο της φαντασία και της πραγματικότητας.  

     Έπειτα από τα τραγούδια που παρουσιάζουν τις αδυναμίες των ανθρώπων, τα πάθη 

τους και τις κακοτυχίες της ζωής, έρχεται με το Διγενή Ακρίτα η συνειδητοποίηση ότι ο 

άνθρωπος πάντα βρίσκει τρόπους να βγαίνει, ακόμα και στο θάνατο, νικητής. Ο 

πρόλογος τελειώνει με μείζονες συγχορδίες, που θέλουν να τονώσουν το αίσθημα του 

ήρωα, που δεν παύει ποτέ να είναι νικητής Οι συγχορδίες αυτές δεν δηλώνουν καμία 

ανθρώπινη αδυναμία. Δεν υπάρχει καμία θλίψη και στεναχώρια  στη μελωδία του 

συνθέτη. Με αυτό τον τρόπο τελειώνει το πρελούδιο των Μαγιοβοτάνων.  
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2.2 ΜΙΑ ΝΕΡΑΙΔΑ Μ’ ΕΓΕΝΝΗΣΕ 

 
• Ποιητική ανάλυση 

 

 
  U       U    ―  U      U    ―  U     U 
Μια νεράιδα μ’εγεννησεν                               ανάπαιστος  8σύλλαβος                    
U  ―    U   ―     U  ―  U    
απο θνητό πατέρα,                                           ίαμβος 7σύλλαβος 
U   ―   U          ―     U   ―  U       ― 

ο νύχτα και ω παράδαρμα                               ίαμβος 8σύλλαβος 
    U      ―     U    ―   U  ―   U 

στον κόσμο εδώ πέρα!                                    ίαμβος 8σύλλαοβος  

 

 
U      ―  U   ―        U   ―  U   ― 

Οι ξωτικές οι ανάερες                                      ίαμβος 8σύλλαβος 
    U     ―   U    ―    U        ―       U 

στην όψη της σαρκός μου                               ίαμβος 7σύλλαβος  
  U     U  ―   U         U   ―   U   U 

με κοιτάζουν παράξενα                                   ανάπαιστος 8σύλλαβος 
   U     ―      U        ―     U      ―      U 

και φεύγουν απ’εμπρός μου.                           ίαμβος  7σύλλαβος 

 

 
  U         ―     U     ―        U   ―     U    ― 

Στοιχειό με λένε οι άνθρωποι                         ίαμβος 8σύλλαβος 
   U     U        ―     U      U      ―    U 

Και μακραίνουν με τρόμο                              ανάπαιστος 7σύλλαβος 
   U     ―    U    ―    U    ―       U     ― 

Και ξένος πάντα βρίσκομαι                            ίαμβος 8σύλλαβος 
  U      ―    U   ―    U      ―     U 

Στις ερημιάς τον δρόμο                                  ίαμβος 7σύλλαβος 
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   Το τραγούδι «Μια νεράιδα μ΄ εγέννησε» είναι το πρώτο του κύκλου. Αποτελείται από 

ίαμβους και ανάπαιστους ενώ οι στίχοι του σχηματίζουν ρίμα ανάμεσα στον δεύτερο 

και τον τέταρτο. Όπως θα διαπιστωθεί και στα ακόλουθα τραγούδια έτσι και στο «Μια 

νεράιδα μ’ εγέννησε»  οι στίχοι σχηματίζουν δεκαπεντασύλλαβο. 

 

     -Δομή: Η δομή του τραγουδιού είναι Α1-Β-Α2. Το Α1 εκτείνεται στα μέτρα 1-8. Το 

Β μέρος ξεκινάει στο μέτρο 8 και τελειώνει στο μέτρο 22. Το Α2 μέρος είναι τα μέτρα 

23-36. στο «Μια νεράιδα μ΄ εγέννησε» είναι αρκετά ξεκάθαρα τα μέρη στα οποία 

χωρίζεται το κομμάτι. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η αρμονία ανάμεσα στα μέτρα 

που εκτείνεται το κάθε μέρος. Το Α1 με το Α2 μοιάζουν μεταξύ ως προς τον ρυθμό και 

το tempo ενώ το Β μέρος ξεχωρίζει καθώς ο ρυθμός είναι πιο παιχνιδιάρικος και το 

tempo ελαφρώς πιο γρήγορο και ανάλαφρο. 

 

-Tempo: Το τραγούδι ξεκινάει με ένα αργό αλλά σταθερό tempo (Lento). Στο 

ξεκίνημα του ρεφρέν όμως, καθώς τα λόγια το απαιτούν, ο ρυθμός αλλάζει και γίνεται 

πιο παιχνιδιάρικος με το  piu mosso για να περιγράψει τα ξωτικά ενώ στο τελευταίο 

μέρος επανέρχεται το αρχικό tempo 1 για να περιγράψουν τα λόγια την τελευταία 

εικόνα ενός ανθρώπου που αισθάνεται μόνος του και ξένος από τον κόσμο.  Κατά τη 

διάρκεια του τραγουδιού δεν υπάρχουν μεγάλες αυξομειώσεις στην ένταση. Καθώς 

πρόκειται για ένα «λυπητερό», θα λέγαμε. Τραγούδι, καθ’ όλη τη διάρκεια κυριαρχεί το 

p με κάποιες μικρές αλλαγές στην ένταση, οι οποίες όμως, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες 

και απότομες. 

 

     -Μέτρο: Το  μέτρο στο «Μια νεράιδα μ’ εγέννησε» είναι τα 3/4. Το μέτρο αυτό δεν 

αλλάζει και  παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του τραγουδιού.   

 

 

-Μελωδία: ο Καλομοίρης ξεκινά το τραγούδι με τις συγχορδίες που ακούγονται στο 

ξεκίνημα.  Θα έλεγε κανείς ότι η μελωδία σ’ αυτό το πρώτο μέρος είναι πολύ λιτό και 

στην ορχήστρα αλλά και στην φωνή, όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα  
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Παρ.1 μέτρο (1-3) 

 

Αντίθετα το Β μέρος ενώ εισάγεται με συγχορδίες και όχι από το μοτίβο, παρ’ όλα αυτά 

το μοτίβο έρχεται πολύ γρήγορα και κάνει ευδιάκριτο την παρουσία του (παρ.2). 

Σημαντικό ρόλο παίζει και το πεντάλ στη B ελάσσονα. (παρ.3) 

 

 
Παρ.2 μέτρα (9-10) 

 

 
Παρ.3 μέτρο (11-12) 
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Και στο τρίτο μέρος, Α2 η μελωδική γραμμή δεν είναι ιδιαίτερα εμφανή και μόνο στην 

αρχή η ορχήστρα εισάγει ένα μοτίβο απλά και λιτό προκειμένου να περιγράψει η φωνή 

την τελευταία εικόνα.  

 

    
Παρ.4 μέτρο (22-23) 

 

- Ρυθμός: ο ρυθμός στο τραγούδι αυτό παραμένει σταθερό και αλλάζει μόνο όταν 

αλλάζουν τα μέρη. Αυτό που πρέπει να τονιστεί  είναι η χρήση διάφορων ομάδων 

ρυθμικών αξιών όπως τα πεντάηχα και τα τρίηχα που είναι πολυσύχναστα σε δημοτικά 

κομμάτια και είναι ένα στοιχείο που χρησιμοποιεί ο Καλομοίρης  προκειμένου να 

πετύχει την σύνδεση της μουσικής του με εκείνη του δημοτικού τραγουδιού και της 

ελληνικής παράδοσης. Οι ρυθμικές αξίες του τραγουδιού είναι απλές (Παρ1 μέτρο 1-3) 

και όχι πολύπλοκες. 

 

-Αρμονία: η αρμονία στο κομμάτι αυτό είναι ξεκάθαρη και απλή, με συχνές χρήσης 

της παράδοσης μέσα από αυξημένα διαστήματα 2ας, 3ης και 4ης. Το τραγούδι ξεκινά 

στη D ελάσσονα. Στο Β μέρος ο συνθέτης κάνει αλλαγή στη Bελάσσονα για να 

επιστρέψει και πάει στην αρχική του κλίμακα στο τρίτο μέρος. Στο παράδειγμα 5 ο 

Καλομοίρης χρησιμοποιεί περισσότερο τις κλίμακες από την Β οικογένεια και 

συγκεκριμένα την β’, όπως έχει παρατεθεί στο κεφάλαιο της ταξινόμησης των 

κλιμάκων από τον Καλομοίρη. 
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Παρ.6 μέτρα (4-5),  

 
Παρ.7 μέτρα (28-30),Κλίμακα χιτζάζ 

 

     -Συνοδεία- Ενορχήστρωση:στο τραγούδι αυτό η φωνή και ορχήστρα 

συνεργάζονται για να αποδώσουν το τελικό νόημα του κειμένου. Παρ’ όλα αυτά η 

ορχήστρα και σε ορισμένα σημεία είναι εκείνη που εισάγει τον ακροατή σε μια 

καινούργια ατμόσφαιρα, μέσα από την εισαγωγή νέων μοτίβων καθώς και επιλογή 

οργάνων που θυμίζουν μουσική της Ανατολής (εισαγωγή Β μέρος). Η ορχήστρα είναι 

αυτή που προετοιμάζει την ατμόσφαιρα και βοηθάει στην εξέλιξη της πλοκής. Η θέση 

της φωνής έρχεται πολλές φορές σε δεύτερο ρόλο καθώς αρκείται σε διαστήματα 

αυξημένα, χωρίς να έχει μια ουσιαστική μελωδική γραμμή.  

 

     -Μουσική απόδοση του κειμένου: το τραγούδι «Μια νεράιδα μ’ εγέννησε» είναι 

ένα κομμάτι χωρίς μεγάλες αλλαγές στο ρυθμό, το tempo και στις δυναμικές. Το ίδιο 

συμβαίνει και στη μουσική απόδοση του κειμένου καθώς δεν παρατηρείται κάποια 

σημαντική εξέλιξη στα λόγια τα οποία να παραπέμψουνε σε σημαντική μουσική 

απόδοση. Θα λέγαμε ωστόσο ότι η ορχήστρα είναι εκείνη που στηρίζει μελωδικά την 

φωνή δίνοντάς της κάθε φορά υπόσταση και στήριγμα για να συνεχίσει. Ένα ιδιαίτερο 

σημαντικό σημείο, που αξίζει να αναφερθεί, είναι η αρχή του Β μέρους όπου η 

ορχήστρα με το ρυθμικό tempo και το νέο μοτίβο (μέτρο 11-12) εισάγει τον ακροατή 

σε ένα  μαγικό κόσμο, ξωτικών και νεράιδων. Ακόμα, σε σημεία αυξημένης έντασης 

της φωνής, όπως είναι το μέτρο 4-6 καθώς και το Β μέρος, η ορχήστρα έχει πιο 

πολύπλοκες ρυθμικές αξίες. Αντίθετα στο Α2 μέρος, η ορχήστρα εισάγει ένα 

καινούργιο μοτίβο (μέτρο23-24) το οποίο γλυκαίνει την ατμόσφαιρα, υποδηλώνοντας 

ταυτόχρονα μια λυπητερή νότα στην κατάσταση που αφηγείται η φωνή, μέσα από την 
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εικόνα ενός ανθρώπου, ο οποίος βρίσκεται μόνος και εγκαταλειμμένος από ανθρώπους, 

καθώς τον θεωρούν στοιχειό της φύσης.     
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2.3 Η ΓΡΙΑ ΖΩΗ 
 

• Ποιητική ανάλυση 

 
U     ―    U      ―   U    ―      U        ― 

Η γριά Ζωή ακουµπώντας µε                        ίαμβος 8σύλλαβος 
U       ―    U  ―   U       ―    U 

χαϊδευτικά στα στήθη,                                   ίαμβος 7σύλλαβος 
   U        ―    U     ―   U   ―  U  ―  
µου λέει το παραµύθι της,                             ίαμβος 8σύλλαβος 
   U    ―   U    ―   U   ―   U 

το αιώνιο παραµύθι:                                      ίαμβος 7σύλλαβος 

 
U    ―   U     ―      U   ―    U  ― 

Βασιλοπούλα αγάπησε                         ίαμβος 8σύλλαβος 
  U    U     ―    U    U   ―  U 

 το ξανθό παλικάρι                                        ανάπαιστος 7σύλλαβος 
  U     ―    U     ―    U   ―   U   ― 

και ζούσε µε μονάκριβο                                ίαμβος 8σύλλαβος 
   U   ―  U     ―   U    ―   U                    
καηµό για να το πάρη.                                  ίαμβος 7σύλλαβος 

 
 U    ―    U      ―    U      ―      U      ― 

Αλλά µια µέρα ο Δράκοντας                        ίαμβος 8σύλλαβος 
   U     ―    U   ―    U   ―   U 

 της φύλαγε καρτέρι,                                    ίαμβος 7σύλλαβος 
  U     U      ―   U    U   ―   U    U  

και την άρπαξε κ' έφυγε.                             ανάπαιστος 8σύλλαβος 
   U       ―        U       ―       U      ―   U 

Πού πάει; Κανείς δεν ξέρει!                        ίαμβος 7σύλλαβος 

 

 

     Το τραγούδι «Η γριά ζωή» αποτελείται από ίαμβους και ανάπαιστους. Ρίμα 

σχηματίζεται ανάμεσα στον δεύτερο και τον τέταρτο στίχο ενώ οι υπόλοιποι είναι 

ελεύθεροι στίχοι. Ανά  δύο στίχους σχηματίζεται δεκαπεντασύλλαβος (8+7). 
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        -Δομή: Η δομή στη «Γριά ζωή» δεν είναι ξεκάθαρη. Ένας διαχωρισμός σε μέρη 

έχει ως εξής: Α1: μέτρα 1-22, Β: μέτρα 23-32) και το Γ:μέτρα 33-47. αξίζει να 

σημειωθεί ότι το Γ μέρος δεν είναι ξεκάθαρο δομικά, καθώς στο μέτρο 41-47 εισάγεται 

το μοτίβο του Α μέρους (μέτρο5-8). Το τελευταίο όμως αυτό μέρος, στο οποίο ο 

Καλομοίρης επανέρχεται στο αρχικό tempo, με το αρχικό μοτίβο είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό καθώς ο ακροατής ακούει και πάλι της αρχή του τραγουδιού 

 

  -Tempo: Το tempo στην «Γριά ζωή» δεν είναι συνεχώς το ίδιο.  Στο επόμενο μέρος, 

Β, το tempo γίνεται λίγο πιο γρήγορο με το Poco piu mosso. Ο συνθέτης ξεκινά με 

Moderato και p. Η δυναμική καθώς και το tempo παραμένουν σταθερά σε όλο το Α1 

(μέτρα 1-22) μέρος. To B μέρος ( μέτρα 23-32) δεν έχει σταθερό tempo αφού, καθώς τα 

λόγια το απαιτούν, το tempo αλλάζει και γίνεται σε ορισμένα σημεία έντασης πιο 

γρήγορο και η δυναμική πιο πλούσια αλλάζοντας από f σε p, για να έρθει το τελευταίο 

μέρος Γ (μέτρα 33-47), στο οποίο το tempo και η δυναμική αλλάζουν διαρκώς. Το Γ 

μέρος χαρακτηρίζεται από τις απότομες αλλαγές στο tempo καθώς μέσα στο ίδιο μέρος 

Γ το tempo από poco piu agitato αλλάζει στο μέτρο 42 και  επανέρχεται το αρχικό 

tempo 1. Επίσης, με την αλλαγή στο tempo επανέρχεται και η αρχική δυναμική με το 

mp για να καταλήξει σε pp στο τέλος. Συνολικά θα λέγαμε ότι «Η γριά ζωή» δεν έχει 

ένα σταθερό tempo και αλλάζει η δυναμική της, γεγονός που οφείλεται στο κείμενο, το 

οποίο εξιστορεί την ιστορία μιας Βασιλοπούλας η οποία αγαπούσε το ξανθό παλικάρι 

και συνεχίζεται με την αρπαγή της Βασιλοπούλας από τον Δράκοντα. Όπως φαίνεται, 

το κείμενο του τραγουδιού εξιστορεί διαφορετικές καταστάσεις, τις οποίες περιγράφει 

και υπηρετεί το tempo και οι αλλαγές στη δυναμική.  

 

     -Μέτρο: Το μέτρο του τραγουδιού είναι τα 3/4 και παραμένει σταθερό σε όλη τη 

διάρκεια του κομματιού.  

 

. 

 

     -Μελωδία: Το τραγούδι «Η γριά ζωή» έχει μια πολύ γλυκιά μελωδία. Το κομμάτι 

ξεκινάει με την ορχήστρα, η οποία εισάγει ένα μοτιβικό σχήμα, το οποίο συνοδεύει τ 

στη συνέχεια τα πνευστά που εισάγουν το αρχικό μοτίβο, όπως φαίνεται στο ακόλουθο 

παράδειγμα 1. 
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Παρ.1 μοτίβο 1, μέτρα 23-26 

 

     Αντίθετα η φωνή ακολουθεί διαφορετική μελωδική γραμμή που συνοδεύει η 

ορχήστρα με το αρχικό μοτίβο. Όλο το Α μέρος ακολουθεί μια ήπια μελωδική γραμμή 

που ταυτόχρονα είναι πολύ γλυκιά και συγκρατημένη, βασισμένη στα λόγια της φωνής. 

Το Β μέρος μοιάζει αρκετά με το Α τόσο ως προς την μελωδική γραμμή της φωνής, 

όσο και την αντίστοιχη συνοδεία της ορχήστρας. Σε αυτό το Β μέρος η φωνή είναι 

εκείνη που επαναλαμβάνει το αρχικό μοτίβο, ενώ η ορχήστρα συνοδεύει με το μοτιβικό 

σχήμα του μέτρου 3.Σημαντικό στοιχείο είναι η άνοδος της μελωδικής γραμμής 

σταδιακά. Η φωνή ξεκινά να εξιστορεί το παραμύθι της Βασιλοπούλας από τη χαμηλή 

μελωδική περιοχή. Σταδιακά η φωνή ανεβαίνει στο Γ μέρος, καθώς εξελίσσεται η 

ιστορία, για να καταλήξει στο ψιλό σολ του μέτρου 36, όπου κορυφώνεται η ιστορία με 

την αρπαγή της Βασιλοπούλας από τον Δράκοντα. Ταυτόχρονα με την φωνή, η 

ορχήστρα έχει μια σειρά από 16τα, όπου εκτελεί μια σειρά από μελωδική ανιούσα. 

Μετά από την εικόνα της αρπαγής επέρχεται η ηρεμία και η απορία που εκφράζει η 

φωνή μέσα από τα ερωτήματα «…που πάει..», «…κανείς δεν ξέρει…». Η ορχήστρα  

επαναλαμβάνει το αρχικό μοτίβο μια οκτάβα χαμηλότερα καθώς το τραγούδι τελειώνει. 

 

     -Ρυθμός: Μια σημαντική διαφοροποίηση φαίνεται ανάμεσα στα δύο πρώτα μέρη 

(Α, Β) και στο Γ μέρος, όσων αφορά το ρυθμό. Σε ήρεμους τόνους, και με απλές 

ρυθμικές αξίες κινούνται τα δύο πρώτα μέρα, σε αντίθεση με το Γ, στο οποίο οι 

ρυθμικές αξίες είναι πιο γρήγορες (μέτρο 33-36, 16τα). Στο δεύτερο μισό του 

τελευταίου μέρους (Γ), ο ρυθμός επανέρχεται στο tempo1 με τις ρυθμικές αξίες να 

επανέρχονται και πάλι στα τέταρτα και όγδοα. Ο Καλομοίρης με πολύ έξυπνο τρόπο 

μικραίνει τις ρυθμικές αξίες σε σημεία όπου η ιστορία είναι έντονη. Στη περίπτωση του 
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τραγουδιού «Η Γριά ζωή» ο συνθέτης παραθέτει μια σειρά από 16τα στο σημείο όπου η 

φωνή εξιστορεί την αρπαγή της Βασιλοπούλας. 

 

 
 

 
Παρ.3  Σειρά με 16τα, μέτρα 33-35   

 

     -Αρμονία: Ο Καλομοίρης επιλέγει να ξεκινήσει με μια συγχορδία ελάσσονα στη F 

ελάσσονα. Το μοτίβο που χρησιμοποιεί στο Α και Β μέρος έχουν μια πτωτική 

κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, στο 1-4 μέτρο, το μοτιβικό σχήμα που χρησιμοποιεί ο 

συνθέτης είναι οι συγχορδίες V-VI. Στα επόμενα μέτρα 5-7, όπου παραθέτεται το 

μοτίβο, οι συγχορδίες που έχουν επιλεγεί είναι οι V-I. Στα περισσότερα τραγούδια ο 

Καλομοίρης, επηρεαζόμενος από την μουσική του Wagner, δίνει την αίσθηση μιας 

συνεχείς και ατέρμονης μελωδικής γραμμής. Αυτό δεν συμβαίνει στο τραγούδι « Η 

γριά ζωή», καθώς ο συνθέτης παραθέτει διαρκώς συγχορδίες που δημιουργούν την 

αίσθηση της πτώσης. «Η γριά ζωή» ανήκει στην πρώτη ομάδα, κατά τον διαχωρισμό 

του Καλομοίρη, με τις κλίμακες με ελάσσονα χαρακτήρα, και πιο συγκεκριμένα στη γ’ 

κατά σειρά, όπως έχει παρατηθεί στο αντίστοιχο κεφάλαιο για τον διαχωρισμό των 

κλιμάκων από τον Καλομοίρη.  
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 -Συνοδεία- Ενορχήστρωση: Ορχήστρα και φωνή, στο τραγούδι αυτό έχουν μεταξύ 

τους μια ισορροπία όσων αφορά τη μελωδική γραμμή αλλά και τη θέση τους στο έργο. 

Ο συνθέτης επιλέγει το όμποε προκειμένου να εισάγει το μοτίβο (μέτρο 5-7) καθώς το 

συνοδεύει από τα έγχορδα . Καθ΄ όλη τη διάρκεια του τραγουδιού η ορχήστρα 

εναλλάσσεται μεταξύ του όμποε και των εγχόρδων. Σε μέρη που η φωνή αφηγείται την 

ιστορία της Βασιλοπούλας το όμποε επαναλαμβάνει ένα μοτιβικό σχήμα (μέτρο 13-17). 

 

     -Μουσική απόδοση του κειμένου: Με ένα γλαφυρό τρόπο ο Καλομοίρης 

παρουσιάζει την ιστορία της Βασιλοπούλας. Στην αρχή δημιουργεί με το απαλό 

ξεκίνημα των εγχόρδων την αίσθηση μιας γλυκιάς ιστορίας. Στο μέτρο 22, όπου η 

ιστορία αφηγείται την αγάπη της Βασιλοπούλας προς το ξανθό παλικάρι η μουσική 

κορυφώνεται. Η φωνή κινείται σε πιο ψιλές τονικές περιοχές ενώ η δυναμική αλλάζει 

από pp σε mf. Επίσης στο μέτρο 33 ( poco piu agitato) ο ρυθμός γίνεται πιο ταχύς, 

προκειμένου να περιγράψει την αρπαγή της Βασιλοπούλας. Μουσική και φωνή 

συνεργάζονται αρμονικά, ώστε να αποδώσουν την ατμόσφαιρα που θέλει να 

δημιουργήσει ο Κ.Παλαμάς. Με απίστευτη περιγραφικότητα ο Μανόλης Καλομοίρης 

περιγράφει στο τελευταίο κομμάτι του έργου (μέτρο 41-47) την ανησυχία, την 

απογοήτευση αλλά και την λύπηση που εκφράζεται από την φωνή στα  τελευταία 

λόγια, δείχνοντας πως η ιστορία δεν έχει αίσιο τέλος. Το καταφέρνει με την εισαγωγή 

του αρχικού μοτίβου για να δείξει με αυτό τον τρόπο ότι η ιστορία τελειώνει με τον ίδιο 

τρόπο που άρχισε, δηλαδή ότι ορισμένες ιστορίες τελειώνουν λυπητερά.    
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2.4 ΣΤΕΚΕΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 

 
• Ποιητική ανάλυση 
 

    U   ―   U     ―    U   ―   U   ― 

Στέκει το Βασιλόπουλο                             ίαμβος 8 σύλλαβος 
 U   ―    U     ―     U      ―    U                    
µε το σπαθί στη βίγλα,                              ίαμβος 7σύλλαβος 
  U     U    ―   U       U    ―    U     U  

για να πιάση την άγνωστη,                        ανάπαιστος 8σύλλαβος 
   U     ―   U   ―   U        ―    U   

την καταλύτρα Στρίγγλα.                          ίαμβος 7σύλλαβος 

 
  
   U         ―       U       ―   U     ―    U  ― 

Στων άστρων το τρεµόφεγγο                    ίαμβος 8σύλλαβος 
   U     U     ―   U        U     ―    U   
την ξανοίγει' είν' εκείνη!                          ανάπαιστος 7σύλλαβος 
   ―    U           U       ―      U    ―    U   ―  

 Σπλάχνα κρατάει παιδιάτικα,                  ίαμβος 8σύλλαβος 
  U     U    ―   U  U         ―   U 

και το αίµα τους πίνει.                             ανάπαιστος 7σύλλαβος 

 
 U     ―      U         ―    U            ―  U   ― 

Ωιµέ! κ' η Στρίγγλα η φόνισσα                ίαμβος 8σύλλαβος 
  U   ―  U  ―   U    ―     U 

ήταν η σαστικιά του,                                ίαμβος 7σύλλαβος 
 U      ―    U       ―     U            ―   U      ―  

η αγνή, η καλή, η πεντάµορφη.               ίαμβος 8σύλλαβος 
    U     U      ― U    U     ―  U  

Και σωριάζεται κάτου.                            ανάπαιστος 7σύλλαβος  

 

 

      Το τραγούδι «Στέκει το Βασιλόπουλο» αποτελείται από τρεις στροφές. Όλοι  οι 

στίχοι του  τραγουδιού «Στέκει το Βασιλόπουλο» σχηματίζουν ίαμβους και 
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ανάπαιστους, όπως και τα προηγούμενα έργα. Ανά δύο στίχους σχηματίζεται 

δεκαπεντασύλλαβος. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο πρώτος και ο τρίτος στίχος είναι 

ελεύθεροι ενώ αντίθετα ο δεύτερος και ο τέταρτος σχηματίζουν ρίμα και στις τρεις 

στροφές.  

 

         -Δομή: Η δομή του τραγουδιού δεν είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρη. Όπως έχει ειπωθεί, 

ο Καλομοίρης έχει επηρεαστεί βαθύτατα από την μουσική του Wagner. Έτσι τα 

τραγούδια του δίνουν την αίσθηση της ατέρμονης μουσικής, χωρίς πτώσεις και χωρίς 

ξεκάθαρο διαχωρισμό των μερών του. Στο τρίτο κομμάτι, «Στέκει το Βασιλόπουλο», τα 

μέρη που διαχωρίζεται το τραγούδι είναι Α1: μέτρο 1-14, Β: 15-30, Α2: 31-44).τα μέρη 

Α1 και Α2 μοιάζουν μεταξύ τους καθώς και στα δύο βασίζονται στο ίδιο μοτίβο (μέτρο 

1-4), οποίο επεξεργάζεται ο συνθέτης. Αντίθετα στο Β μέρος έχουμε εισαγωγή νέου 

μοτιβικού υλικού (μέτρο 15-16). Παράλληλα πρέπει να αναφερθεί ότι το Α2 μέρος 

παρουσιάζει στο εσωτερικό του μεγάλη ανομοιογένεια, που προέρχεται από την 

εξέλιξη στα λόγια. Παρά τη διαφοροποίηση της φωνής μελωδικά, η ορχήστρα 

επαναλαμβάνει το αρχικό μοτίβο (μέτρο 1-4). Το τρίτο μέρος τελειώνει με την 

ορχήστρα να εκτελεί για τελευταία φορά το μοτίβο.  

 

 -Tempo: Το τραγούδι «Στέκει το Βασιλόπουλο» είναι ένα κομμάτι στο οποίο το tempo 

αλλάζει διαρκώς προκειμένου να υπηρετήσει τα λόγια. Το έργο ξεκινά με Lento ma non 

troppo. Το tempo αυτό παραμένει το ίδιο μέχρι και την αλλαγή του ρυθμού στο μέτρο 

15 όπου γίνεται πιο παιχνιδιάρικο και με περισσότερο νεύρο με το  poco piu mosso. 

Στο μέτρο 21 το tempo αλλάζει δραματικά, γίνεται πιο γρήγορο και απαιτεί 

περισσότερη ένταση και πλοκή στη μουσική για να κορυφωθεί στο μέτρο 31 με το 

agitato molto, όπου η φωνή περιγράφει  την Στρίγλλα να πίνει το αίμα των παιδιών. 

Μετά από την παραπάνω, δραματική, εικόνα ακολουθεί μια ηρεμία στο tempo,στην 

οποία περιγράφεται ως καλή και γλυκιά. Σε εκείνο το σημείο ο συνθέτης επανέρχεται 

σε ένα ήρεμο tempo. Το tempo αυτό αλλάζει δραματικά και γίνεται πιο γρήγορο, για να 

περιγράψει την τελευταία εικόνα της Στρίγγλας που σωριάζεται κάτω (agitato). 

Συνολικά θα λέγαμε ότι το τραγούδι αυτό έχει συνεχώς διαβαθμίσεις στο tempo του. 

 

     -Μέτρο: το τρίτο αυτό τραγούδι έχει μέτρο τα 3/4. Ωστόσο η χρήση των τρίηχων 

στο μοτίβο (αρχή μέτρου 2)  καθώς και σε άλλα σημεία του έργου (μέτρο 31-34), δίνει 

στο μέτρο μια χροιά παραδοσιακή, γνώρισμα της μουσικής του Μ. Καλομοίρη.  
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     -Μελωδία: ο Μ.Καλομοίρης δίνει μεγάλη σημασία στη μελωδία. Ένα εξαιρετικό 

δείγμα αυτής της αφοσίωσης του τόσο στο κείμενο, όσο και στη μουσική αποτελεί το 

τραγούδι «Στέκει το Βασιλόπουλο». Η μελωδία είναι πολύ ξεκάθαρη. Ο συνθέτης 

επιλέγει να ξεκινήσει το τραγούδι με το μοτίβο (μέτρο 1-4), το οποίο κυριαρχεί 

μελωδικά σε όλο το πρώτο μέρος. 

 

 
Παρ.1 μοτίβο 1 

 

      Η ορχήστρα παίζει σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη του τραγουδιού μελωδικά. Η φωνή 

έχει και αυτή τη δική της θέση μελωδικά, καθώς επαναλαμβάνει το αρχικό μοτίβο, ενώ 

σε μέρη όπου η ιστορία γίνεται πιο έντονη η φωνή δεν κατέχει σημαντικό ρόλο στη 

μελωδία, η οποία περνάει  στην ορχήστρα. Η σπουδαία θέση της ορχήστρας 

φανερώνεται από την επιλογή του συνθέτη να ξεκινήσει και να τελειώσει το τραγούδι 

του με το μοτίβο, το οποίο εκτελείται από τα χάλκινα, χωρίς τη συμμετοχή της φωνής. 

Ένα άλλο μοτίβο εισάγεται στην αρχή του δεύτερου μέρους από την ορχήστρα (μέτρο 

15-16). Όπως φαίνεται, στο Β μέρος κυριαρχεί και πάλι η ορχήστρα, βάζοντας τη φωνή 

σε δεύτερη μοίρα. 

 

 

     -Ρυθμός: στο τραγούδι «Στέκει το Βασιλόπουλο» διακρίνεται μια διαφοροποίηση 

των ρυθμικών αξιών, καθώς τα λόγια το απαιτούν. Το έργο ξεκινά με ρυθμικές αξίες 

των τετάρτων και όγδοων. Μεγάλη σημασία παίζει το τρίηχο (αρχή μέτρου 2), το οποίο  

όπως ειπώθηκε παραπάνω προσδίδει στο μοτίβο μια δημοτική-παραδοσιακή χροιά. 

Γίνεται μεγάλη χρήση των τρίηχων (μέτρο 5,17,18) απέναντι σε όγδοα, και των 
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τρίηχων σε μορφή τέταρτο- όγδοο ( μέτρο 15-16,19-20). Μια άλλη σημαντική μορφή 

ρυθμικής αξίας είναι τα πεντάηχα, τα οποία χρησιμοποιούνται στην εκτέλεση μέρους 

του μοτίβου (μέτρο 31-34). Προς το τέλος του τραγουδιού, καθώς η ιστορία 

εξελίσσεται και παίρνει δραματική πλοκή, οι ρυθμικές αξίες που επιλέγει ο Καλομοίρης 

είναι μικρότερες και πιο πυκνές (μέτρα 40-44). 

 

    -Αρμονία: Το τραγούδι «Στέκει το Βασιλόπουλο» βρίσκεται στη Ε ελάσσονα. Ενώ 

το πρώτο μέρος είναι ξεκάθαρο αρμονικά, στα επόμενα δύο μέρη (Β, Α2) η αρμονία 

αλλάζει διαρκώς. Ο Καλομοίρης χρησιμοποιεί πολλούς δρόμους της παραδοσιακής 

μουσικής, όπως φαίνεται από τα παρακάτω παραδείγματα. Το κομμάτι όμως 

κατατάσσεται, σύμφωνα με το διαχωρισμό τον κλιμάκων από τον συνθέτη, στην πρώτη 

οικογένεια, και πιο συγκεκριμένα στη γ’ κλίμακα.  

 

 

  
Παρ. 2.  μέτρο  17, πεντάχορδο Ράστ 

 

 
 

Παρ. 3. μέτρο 24, Νικρίζ 

 

     Μέσα στο κομμάτι γίνεται χρήση μερικών μεγάλων διαστημάτων, όπως στα μέτρα 

16-17,20-21. συνολικά θα λέγαμε ότι το τραγούδι αυτό βασίζεται μελωδικά αρχικά 

στην ορχήστρα.     

 

     -Συνοδεία- Ενορχήστρωση: πολύ σπουδαία θέση στη συνοδεία του τραγουδιού 

κατέχει η ορχήστρα και πιο συγκεκριμένα τα χάλκινα. Η μελωδία ακούγεται αρχικά 

από τα χάλκινα και στη συνέχεια εισέρχεται η φωνή να αφηγηθεί την ιστορία της 

Στρίγγλας. Η ορχήστρα κατέχει στο έργο αυτό βασική θέση καθώς βοηθάει στην 

εξέλιξη του έργου. Σε πολλά σημεία, όπου η φωνή έχει νότες μεγάλης αξίας, η 
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ορχήστρα συνοδεύει παίζοντας το μοτίβο ( μέτρο 21-22). Θα μπορούσε να ειπωθεί πως 

το έργο αυτό θα μπορούσε να σταθεί μόνο του, χωρίς τη συνοδεία της φωνής.  

 

     -Μουσική απόδοση του κειμένου: Το τραγούδι «Στέκει το Βασιλόπουλο» αποτελεί 

ένα εξαιρετικό δείγμα περιγραφικού μουσικού έργου. Με μαεστρία ο Καλομοίρης 

περιγράφει την εικόνα του Βασιλόπουλο, ο οποίος κρατάει το σπαθί του. Ο συνθέτης 

ξεκινά το τραγούδι με την ορχήστρα να περιγράφει (μοτίβο 1-4) μια εικόνα μάχης. 

Μετά από τα πρώτα λόγια της φωνής, η μουσική αλλάζει εντελώς στην αρχή του Β 

μέρους, προκειμένου να δώσει την εικόνα μιας μορφής, καθώς φανερώνεται από το 

φως των άστρων και του φεγγαριού. Η μουσική γίνεται πιο έντονη και η ενορχήστρωση 

πιο πυκνή όταν περιγράφεται η Στρίγγλα να κρατάει στα χέρια της παιδιάστικα 

σπλάχνα και να πίνει το αίμα τους.  

     Η ένταση κορυφώνεται και η μουσική γίνεται πιο έντονη στο μέτρο 31, όταν το 

Βασιλόπουλο αντιλαμβάνεται ότι η Στρίγγλα ήταν η αγαπημένη του. Η πιο σημαντική 

στιγμή του τραγουδιού είναι τα μέτρα 35-36. ο συνθέτης διαλέγει να εμφανίσει την 

κορώνα (35-36) προκειμένου να εκφράσει την απορία αλλά και την απόγνωση που 

αισθάνεται το Βασιλόπουλο. Μια απότομη αλλαγή του tempo, της μουσικής αλλά και 

της δυναμικής γίνεται στο τελευταίο όγδοο του μέτρου 36. Το dolce δείχνει την αγάπη 

που είχε κάποτε το Βασιλόπουλο προς την Στρίγγλα. Την γλυκύτητα αυτή ο 

Καλομοίρης την εκφράζει μέσα από τα έγχορδα, τα οποία παίζουν το μοτίβο σε p. 

Ταυτόχρονα η μουσική εκφράζει μια νότα απογοήτευσης για την τωρινή κατάσταση 

της Στρίγγλας. Στη τελευταία σκηνή η μουσική επανέρχεται στην αρχική της ένταση. 

Το Βασιλόπουλο σωριάζεται κάτω στην  εικόνα της Στρίγγλας. Το τραγούδι τελειώνει 

με το ίδιο μοτίβο που ξεκίνησε και τα χάλκινα επαναλαμβάνουν το αρχικό μοτίβο σε 

fff. 
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2.5 Η ΜΑΥΡΗ ΛΑΜΙΑ 
 

• Ποιητική ανάλυση 

 
U    ―   U     ―    U     ―         U    ― 

Η μαύρη Λάμια που έκλεισε                     ίαμβος 8σύλλαβος 
    U      U      ―     U       U        ―   U 

στην καρδιά της τον Άδη,                         ανάπαιστος 7σύλλαβος 
  U     U    ―  U   U    ―    U     U 

να κατέβω με πρόσταξε                           ανάπαιστος 8σύλλαβος 
  U       ―      U    ―    U  ―  U 

μέσ' στο ξερό πηγάδι,                                ίαμβος 15σύλλαβος 

 
  U     ―     U   ―   U     ―   U  ―  

νάβρω το δαχτυλίδι της                        ίαμβος 8σύλλαβος  
  U      ―   U         ―     U     ―    U   

που μέσα εκεί έχει πέσει                       ίαμβος 7σύλλαβος 
U    ―    U     ―    U    ―  U   ― 

μ' ένα διαμάντι λιόκαλο                           ίαμβος 8σύλλαβος 
 U       U    ―  U     U      ―    U 

καρφωμένο στη μέση.                             ανάπαιστος 7σύλλαβος 

 
  U     ―      U      ―       U     ―  U  ― 

Ψάχνω, δε βρίσκω τίποτε ...                 ίαμβος 8σύλλαβος  
 U   ―       U       ―   U    ―      U 

Ω νύχτα, ω τέρας πλάνο!                       ίαμβος 7σύλλαβος 
    U     ―    U   ―            U     ―   U   ― 

 Στα πόδια μου μιαν άβυσσο,                ίαμβος 8σύλλαβος 
  U      U     ―      U      U     ―   U 

και μια Λάμια αποπάνω.                       ανάπαιστος 7σύλλαβος 

      

     Όπως και τα άλλα τραγούδια, η Μαύρη Λάμια αποτελείται από ίαμβους και 

ανάπαιστους. Στους στίχους σχηματίζεται ρίμα μόνο ανάμεσα στον δεύτερο και 

τέταρτο στίχο, ενώ οι υπόλοιποι στίχοι είναι περισσότερο ελεύθεροι. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι οι στίχοι που χρησιμοποιεί ο Παλαμάς είναι ο δεκαπεντασύλλαβοι        ( 

8+7 συλλαβές) 
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       -Δομή :Το τραγούδι δεν είναι στροφικό. Η δομή του θα έλεγα ότι είναι το Α1-Β-

Α2 παρότι δεν είναι ιδιαίτερα σαφής. Μέρη: Α1 (1-21), Β (22-66), Α2 (67-78) . Το Α1 

μέρος είναι ιδιαίτερα ευδιάκριτο καθώς έχει ένα μοτίβο (1,2,3 μέτρο) και είναι 

διαφορετικό από το επόμενο το οποίο ξεκινά στο μέτρο 22 με πιο ήρεμο tempo (Poco 

piu calmo) ενώ στο τρίτο μέρος επανέρχεται το αρχικό μοτίβο. Το Α1 μέρος είναι 

αρκετά καθαρό από δομικής άποψης ενώ τα επόμενα μέρη του δεν είναι τόσο ξεκάθαρα 

Το επόμενο μέρος το οποίο εκτείνεται σε αρκετά μέτρα και αποτελεί το μεγαλύτερο 

μέρος του τραγουδιού είναι το Β. Το τελευταίο μέρος, το Α2 είναι αρκετά μικρό και 

καταλαμβάνει μόνο 16 μέτρα. Είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικό καθώς σ αυτό το 

τελευταίο μέρος ο συνθέτης επανέρχεται στην αρχική του κλίμακα και «κλείνει» το 

τραγούδι.  

 

   -Tempo:  Συνολικά η Μαύρη Λάμια δεν έχει ένα και σταθερό και μοναδικό tempο. 

Ξεκινάει ο συνθέτης με force e con passione, για να αλλάξει το κλίμα και την 

ατμόσφαιρα στο δεύτερο μέρος τελείως  με Poco piu calmo. Αυτό το tempo όμως δεν 

είναι και το μοναδικό στο Β μέρος. Καθώς η ατμόσφαιρα αλλάζει διαρκώς έχει σα 

συνέπεια την αλλαγή και στο tempo, το οποίο προσαρμόζεται στο κείμενο και στις 

καταστάσεις που μας διηγείται ο Παλαμάς. Χαρακτηριστικά, κατά την εναλλαγή από 

dolce  σε ff  το tempo γίνεται από πιο αργό σε πιο γρήγορο. Μέσα στο τραγούδι 

βρίσκουμε και  κορώνες που παίζουν με τη σειρά τους το δικό τους ρόλο στην συνέχεια 

του τραγουδιού. Και πριν το τέλος έρχεται με  το Α μοτίβο το αρχικό tempo, θέλοντας 

να μας πει με τον τρόπο αυτό ότι ίσως ο αγώνας του πρωταγωνιστή με τη λάμια δεν 

τελείωσε άδοξα. Το άδοξο τέλος δίνει με γραφικό τρόπο ο Καλομοίρης με τις 

τελευταίες του συγχορδίες, οι οποίες ακολουθούνται από ένα αργό αλλά σταθερό 

tempo. Έτσι, το tempo παίζει σημαντικό ρόλο κατά την εξέλιξη της υπόθεσης. 

 

     -Μέτρο: Το μέτρο του κομματιού αυτού είναι τα 2/4. Το μέτρο συνεχίζει να είναι το 

ίδιο έως και το τέλος του τραγουδιού.  

 

     -Μελωδία: Το αρχικό μοτίβο (1-3 μέτρα) δίνεται από την ορχήστρα με το ξεκίνημα 

του τραγουδιού. 
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μοτίβο Α 

 

 Αντίθετα η φωνή κινείται σε πιο ήπιους τόνους μελωδικά. Εάν εξαιρέσουμε το σημείο 

όπου η φωνή επαναλαμβάνει μετά από την ορχήστρα το δεύτερο μοτίβο, η μελωδική 

γραμμή της φωνής δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

 
μοτίβο Β 

 

Εκτός από το παραπάνω παράδειγμα, όπως προαναφέρθηκε, η φωνή δείχνει να είναι 

ένα παραπάνω όργανο στην ορχήστρα του Καλομοίρη, με στόχο περισσότερο να 

διασαφηνίσει την επικρατούσα κατάσταση μέσα στο κομμάτι παρά να συμμετέχει 

ενεργά στην εξέλιξη της μελωδικής γραμμής. 

     Αντίθετα η ορχήστρα σε όλη την διάρκεια μας κρατά με τη μελωδική της γραμμή 

στην ατμόσφαιρα του κειμένου. Με δραματική αλλαγή, σε ήρεμους τόνους, η μελωδία 

γίνεται πολύ γλυκιά. Η ορχήστρα με τις εναλλαγές της μελωδία της είναι εκείνη που 

μας προϊδεάζει, για το τι θα ακολουθήσει.  Στη φράση «Ω νύχτα, ω τέρας πλάνο…» 

(52-53 μέτρα)η φωνή κορυφώνεται με ένα διάστημα 6ης για να τονίσει με την αλλαγή 

της αυτή την διαφορετική εικόνα που εξιστορεί. 

 

     -Ρυθμός:  «Η μαύρη λάμια» είναι ένα τραγούδι με πολλές εναλλαγές στο ρυθμό  

λόγω των καταστάσεων που εξιστορεί. Εναλλαγές που αποσκοπούν στο ίδιο 

αποτέλεσμα, για να τονίσουν αυτές τις διαφοροποιήσεις των καταστάσεων που βιώνει ο 

ήρωας, γίνονται από τον Καλομοίρη και στις ρυθμικές αξίες τις οποίες ο ίδιος διαλέγει 

πολύ εύστροφα προκειμένου να πετύχει τον σκοπό αυτό.  
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     Στη «Μαύρη λάμια» κυριαρχούν σε μέρη που η ατμόσφαιρα είναι φορτισμένη τα 

16τα που συνοδεύονται στην κάτω γραμμή από τρίηχα, όπως φαίνεται και στο 

παρακάνω παράδειγμα. 

 

 
Επίσης όταν ξεκινά το Β μέρος υπάρχουν πολλά διαφορετικά ρυθμικά σχήματα και 

ρυθμικές αξίες όπως είναι τα τρίηχα μαζί με τα πεντάηχα όπως φαίνεται στα μέτρα 22-

30. 

 

     -Αρμονία: Το τραγούδι ξεκινά με το βασικό μοτίβο, το οποίο βρίσκεται στην ντο 

ελάσσονα. Οι συγχορδίες που χρησιμοποιεί ο Καλομοίρης είναι πολύ απλές, όταν η 

φωνή βρίσκεται σε ένα ήρεμο τόνο. Στην αρχή του Β μέρους επιλέγει αρπισμούς, για 

να εισάγει το Β μέρος και προκειμένου να τονίσει την ελαφρότητα της ατμόσφαιρας. 

Αμέσως μετά χρησιμοποιεί την Dim της Σι ελάσσονας. Ακόμα στο τραγούδι ο 

Καλομοίρης επιλέγει στοιχεία και κλίμακες από το δημοτικό τραγούδι προκειμένου να 

δώσει την απαιτούμενη χροιά και το προσωπικό του ύφος γραφής το οποίο, όπως 

έχουμε προαναφέρει βασίζεται στην ελληνική παράδοση. Συγκεκριμένα, το κομμάτι  το 

Α μοτίβο αλλά και άλλα σημεία βασίζονται στην χιτζάζ κλίμακα, τα διαστήματα της 

οποίας γίνονται κατανοητά από τα ακόλουθα παραδείγματα, το οποίο είναι παρμένο 

από την φράση «καρφωμένο στη μέση…». 

 
Παρ.1 μέτρο 33-35,τετράχορδα χιτζάζ 

 

Πέρα από το τετράχορδο χιτζάζ, στο οποίο βασίζεται μεγάλο μέρος του κομματιού, ο 

συνθέτης χρησιμοποιεί ενίοτε και άλλα τετράχορδα. Για παράδειγμα, τη φράση «  μες 

στο ξερό πηγάδι…», χρησιμοποιεί το τετράχορδο ουσάκ. 
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Παρ. 2 μέτρα 17-21, τετράχορδο ουσάκ 

 

Σε μέρη που η ατμόσφαιρα είναι φορτισμένη, σύμφωνα με το κείμενο, ο συνθέτης 

χρησιμοποιεί κλίμακα με  χρωματικά τετράχορδα. Τέτοια διαστήματα έχει και η 

χιτζασκιάρ, την οποία τη συναντάμε στη φράση «δε βρίσκω τίποτε…»  

 
Παρ. 3 μέτρα 42-44 

 

 

     -Συνοδεία-Ενορχήστρωση: Η θέση της ορχήστρας στο τραγούδι είναι ιδιαίτερα 

σημαντική καθώς από μόνη της θα μπορούσε να μας εξιστορήσει αυτά που 

συμβαίνουν. Η φωνή, όπως αναφέρθηκε, παίζει περισσότερο βοηθητικό ρόλο, 

συμπληρώνοντας την εικόνα που μας δημιουργεί η ορχήστρα. Ο συνθέτης διαλέγει τα 

έγχορδα να εισάγουν το μοτίβο Α του τραγουδιού. Το Β μέρος ( μέτρα 22-66) ξεκινά με 

μια άρπα που παίζει alpez (μέτρα 22-23) . Ουσιαστικά ο Καλομοίρης έχει χωρίσει την 

ορχήστρα σε δύο μέρη, σε χάλκινα και σε έγχορδα. Στο μέτρο 39 φαίνεται η μελωδική 

γραμμή των χάλκινων τα οποία παίζουν το μοτίβο καθώς τα έγχορδα κρατάνε το μπάσο 

με αρπισμούς σε μορφή πεντάλ. 

 

     -Μουσική απόδοση του κειμένου: Όπως έχει επισημανθεί,  το σπουδαιότερο ρόλο 

στη δημιουργία εικόνων παίζει η ορχήστρα που μέσα από τα μοτίβα της μας εισάγει 

στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Με εξαιρετική σαφήνεια ο Καλομοίρης, μέσω της 

ορχήστρας δημιουργεί, θα έλεγε κανείς, μια περιγραφική μουσική. Σε αυτό βοηθάει η 

σωστή επιλογή των κλιμάκων (δημοτικών δρόμων) που δημιουργούν την αίσθηση 

εικόνων. Ο συνθέτης χρησιμοποιεί, ουσάκ, χιτζάζ και χιτζασκιάρ, δρόμοι που 

περιέχουν το διάστημα 3ης ημιτονίου. Οι δρόμοι αυτοί τραγουδιούνται από τη φωνή, 

καθώς ο συνθέτης επικεντρώνει την προσοχή του στην ορχήστρα προκειμένου να 
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αποδώσει το κείμενο. Και το επιτυγχάνει μέσα από τη χρήση διαφορετικών ομάδων 

οργάνων, κλιμάκων, ρυθμού και tempo. Την απόδοση του κειμένου καταφέρνει να 

αποδώσει και μέσω της δυναμικής. Συγκεκριμένα στο Β μέρος η ορχήστρα ξεκινά με p 

αλλά καθώς βαδίζουμε προς την φράση «ψάχνω, δεν βρίσκω τίποτε…»έχουμε ένα 

άνοιγμα  για να καταλήξουμε σε f. Αμέσως όμως πέφτει η δυναμική στη συνέχεια από f 

σε p, γεγονός το οποίο συνεχίζεται έως το τέλος. Η φράση «στα πόδια μου μιαν 

άβυσσο…» είναι σε ppp, θέλοντας να δηλώσει με τον τρόπο αυτό ο συνθέτης την 

παραίτηση αλλά και την ψυχολογία του ήρωα στο αντίκρισμα της αβύσσου και αμέσως 

μετά έχουμε ένα άνοιγμα. Με αυτό το κρεσέντο ο Καλομοίρης μεταφέρει την εικόνα 

ενός απελπισμένου ανθρώπου (του ήρωα), καθώς η εικόνα της λάμιας σε συνδυασμό με 

την άβυσσο δείχνουν ένα δρόμο δίχως γυρισμό. Οι τελευταίες συγχορδίες 

υποδηλώνουν μια μάχη που καθώς φαίνεται ο ήρωας έχει χάσει.        
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2.6 ΓΥΡΝΑ ΚΙ ΟΡΜΑ Ο ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
 

• Ποιητική ανάλυση 
 
 
 U       _       U      _       U      _    U    _  

Γυρνά κι ορμά ο Μενέλαος                   ίαμβος 8σύλλαβος 
  U   _     U    _        U     _   U 

με το σπαθί στο χέρι                              ίαμβος 7σύλλαβος 
 U     _   U   _        U     _   U    _ 

το θάνατο στην άπιστην                           ίαμβος 8σύλλαβος 
 U _   U   _           U    _    U 

Ελένη να προσφέρη.                                ίαμβος 7σύλλαβος 

 
  U       U     _      U     U    _   U    U 

Αλλ' εκείνη ολογάληνη                         ανάπαιστος 8σύλλαβος 
    U   _        U       _   U    _   U 

 με τ' ανθισμένο χέρι                              ίαμβος 7σύλλαβος 
      U    _   U  _     U        _   U   _ 

το αντίχολο κι αντίλυτο                            ίαμβος 8σύλλαβος 
   U  _   U    _             U    _     U 

βοτάνι του προσφέρει.                              ίαμβος 7σύλλαβος 

 

 
    U     U      _       U        U    _  U    U 

Και το πίνει ο Μενέλαος,                      ανάπαιστος 8σύλλαβος   
 U       U         _         U      U       _   U   

και του πέφτει απ' το χέρι                     ίαμβος 7σύλλαβος 
    U     U   _     U     U      _   U   U 

 το σπαθί, κ' ένα φίλημα                       ανάπαιστος 8σύλλαβος 
     U       U    _   U      U       _   U 

 στην Ελένη προσφέρει.                       ανάπαιστος 7σύλλαβος 

  
 

     Το τραγούδι «Γυρνά κι ορμά ο Μενέλαος» σχηματίζει στους στίχους του ίαμβους 

και ανάπαιστους. Πιο συγκεκριμένα,  η πρώτη στροφή σχηματίζει μόνο ίαμβους 

7σύλλαβους και 8σύλλαβους, ενώ η τρίτη στροφή σχηματίζει μόνο ανάπαιστους. Ανά 

δύο στίχους δημιουργούνται δεκαπεντασύλλαβοι ενώ ο δεύτερος και τέταρτος στίχος 

σε όλες τις στροφές σχηματίζουν ρίμα. Οι υπόλοιπου είναι πιο ελεύθεροι. 
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Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι το γεγονός ότι στο ποίημα αυτό το ρίμα σχηματίζεται 

ανάμεσα στα ίδια ρήματα σε κάθε στροφή (χέρι- προσφέρει ) 

 

   

     - Δομή: Η δομή του τραγουδιού έχει ως εξής: Α μέρος ( 1-13), Β μέρος (14-29) και 

Γ μέρος (30-44). Διακρίνεται ότι το Β και  Γ μέρος μοιάζουν μεταξύ τους ως προς το 

tempo και την μελωδία αλλά και τη δυναμική η οποία είναι διαφορετική απ’ ότι είναι 

στα επόμενα δύο μέρη Β και Γ.  

 

   -Tempo: Το tempo στο τραγούδι «Γυρνά κι ορμά ο Μενέλαος» είναι σε γενικές 

γραμμές αρκετά σταθερό. Το παρόν έργο είναι ένα κομμάτι χωρίς μεγάλες και 

απότομες αλλαγές στο tempo. Πιο συγκεκριμένα θα λέγαμε ότι στο πρώτο μέρος Α (1-

13) το tempo θυμίζει περισσότερο το ξεκίνημα μιας εκστρατείας, Con fuoco. Όλο το 

πρώτο μέρος κυλάει χωρίς αλλαγές στο tempo. Το Β μέρος ( 14-29) γίνεται πιο αργό με 

το Meno mosso e tranqillo. Με μια μικρή αλλαγή στο tempo, καθώς γίνεται ελαφρώς 

πιο αργό, ξεκινά το Γ μέρος (30-44). Στα τελευταία δύο μέτρα του τραγουδιού, το 

tempo γίνεται πιο αργό, προκειμένου να τελειώσει το έργο. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα 

μέρη Β και Γ μοιάζουν μεταξύ τους καθώς το απαιτούν τα λόγια.   

 

     -Μέτρο: Το μέτρο του κομματιού είναι τα 2/4. το μέτρο αυτό παραμένει σταθερό 

καθ’ όλη τη διάρκεια του τραγουδιού.  

      

 

     -Μελωδία: Η μελωδία στο τραγούδι αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Διακρίνεται στο 

Α μέρος το αρχικό μοτίβο (μέτρο 1-5), το οποία ακούγεται στη συνέχεια 

ολοκληρωμένο από τη φωνή στα μέτρα 5-9. Το μοτίβο αυτό κυριαρχεί σε όλο το πρώτο 

μέρος. 

 

 

 
Παρ.1 μοτίβο 1, μέτρα 5-9 
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      Στο δεύτερο μέρος υπάρχει το μοτίβο 2, το οποίο κυριαρχεί σε όλο το Β μέρος. Το 

μοτίβο αυτό εκτελείται μόνο από την ορχήστρα και όχι από την φωνή, η οποία 

τραγουδάει διαφορετική μελωδία. 

 

 
 

 
Παρ 2. μοτίβο 2, μέτρα 16-19 

 

     Σε αντίθεση με τα δύο πρώτα μέρη, το Γ μέρος δεν έχει κάποιο ξεκάθαρο μοτίβο, 

στο οποίο να βασίζεται η σύνθεση του. Γίνεται αντιληπτό ότι σε αυτό το Γ μέρος η 

φωνή έχει τη μελωδία. Αντίθετα η ορχήστρα αρκείται στην απλή συνοδεία της φωνής. 

Γενικά θα λέγαμε ότι φωνή και ορχήστρα, στο τραγούδι «Γυρνά κι ορμά ο Μενέλαος» 

ταιριάζουν αρμονικά, καθώς μοιράζονται εξίσου τη μελωδία.  

 

     -Ρυθμός: Οι ρυθμικές αξίες στο τραγούδι αυτό είναι απλές. Ένα ρυθμικό σχήμα, το 

οποίο εμφανίζεται σε όλο το Α μέρος φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα. Σημαντικό 

είναι ότι το ρυθμικό αυτό σχήμα, είναι μέρος του μοτίβου 1. 
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Παρ.4, ρυθμικό σχήμα 

 

     Επίσης συχνή είναι η χρήση δέκατων- έκτων  απέναντι σε τρίηχα (μέτρο 11-12). 

Σημαντική είναι η χρήση πεντάηχων (μέτρο 16-17), ρυθμικό σχήμα το οποίο αποτελεί 

μέρος του μοτίβου 2. τα πεντάηχα απέναντι σε δέκατα-έκτα κυριαρχούν σε όλο το Β 

μέρος, καθώς και τα 32ρα, τα οποία αποτελούν το β’ μέρους του μοτίβου. Στο Γ μέρος 

δεν παρατηρούνται αξιοσημείωτες ρυθμικές αξίες καθώς η ορχήστρα έχει περισσότερο 

συνοδευτικό χαρακτήρα.  

 

     -Αρμονία: Το κομμάτι είναι γραμμένο στην Ε μείζονα. Το Β μέρος ανήκει στην Β 

οικογένεια κλιμάκων και συγκεκριμένα στη β’. Όπως είναι εμφανές, ο συνθέτης 

χρησιμοποιεί στο τραγούδι αυτό διαστήματα αυξημένης 2ας, ένα διάστημα 

πολυσύχναστο στη δημοτική μουσική της Ελλάδας. Στο τρίτο μέρος του κομματιού ο 

Καλομοίρης κάνει περάσματα σε διάφορες κλίμακες και επεξεργάζεται με εξυπνάδα τις 

συγχορδίες. Στο μέτρο 34 κάνει ένα γρήγορο πέρασμα από τη B ελάσσονα για να 

καταλήξει στην αρχική του κλίμακα, τη Ε μείζονα.  

 

    -Συνοδεία- Ενορχήστρωση:  Ο Καλομοίρης επιλέγει να ακουστεί το μοτίβο αρχικά 

από τα χάλκινα ενώ στη συνέχεια ακούγεται το ίδιο μοτίβο1 από τη φωνή. Στο Β μέρος, 

ο συνθέτης επιλέγει το όμποε, προκειμένου να εκτελέσει μόνο του το μοτίβο 2, το 

οποίο ακούγεται δεύτερη φορά από σόλο βιολί. Όπως είναι φανερό, ο συνθέτης 

αποφασίζει να εκτελείται το μοτίβο από ένα όργανο κάθε φορά, και όχι από ομάδες 

οργάνων ή ολόκληρη την ορχήστρα. Στο Γ μέρος η μελωδία τραγουδιέται από την 

φωνή ενώ συνοδεύεται από την άρπα, η οποία παίζει συγχορδίες. Συνολικά θα λέγαμε 

ότι ο Καλομοίρης στο τραγούδι αυτό επέλεξε να είναι η ενορχήστρωση απλή και λιτή, 

προβάλλοντας,  με αυτό τον τρόπο, τη γλυκύτητα που προδίδουν τα λόγια.  



 54

 

     -Μουσική απόδοση του κειμένου:  Το δυναμικό ξεκίνημα του τραγουδιού 

προσδίδει ένα πολεμικό, όσο και σταθερό χαρακτήρα. Με τον τρόπο αυτό ο 

Καλομοίρης θέλει να δείξει την αποφασιστικότητα των πράξεων που Μενέλαου, ο 

οποίος ξεκινά με τη θέληση να σκοτώσει την  ωραία Ελένη. Το καταφέρνει με το 

μοτίβο το οποίο έχει σταθερό tempo. Αμέσως αλλάζει το tempo αλλά και η δυναμική 

του έργου στο Β μέρος. Το μοτίβο εκτελείται από σόλο όργανο, με σκοπό να δώσει την 

γλυκύτητα της ατμόσφαιρας την στιγμή που εμφανίζεται η Ελένη, ολογάληνη, να 

προσφέρει στο Μενέλαο το βοτάνι. Μαγεμένος από την ωραία Ελένη ο Μενέλαος πίνει 

το βοτάνι και δίνει ένα φιλί στην Ελένη. Την αλλαγή της ψυχικής κατάστασης του 

Μενέλαου καταφέρνει να αποσπάσει ο συνθέτης μέσα από την λιτή ενορχήστρωση και 

τη δυναμική, που παραμένει στο pp σε όλη τη διάρκεια του Γ μέρους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 55

2.7 ΑΠΟ ΞΕΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
 

• Ποιητική ανάλυση 

 
U   U   _    U     U   _   U  U 

Από ξένα βασίλεια                                 ανάπαιστος 8σύλλαβος 
  U    U     _      U     _   U    U 

κι από το Μεσαίωνα                              ανάπαιστος 7σύλλαβος 
  U   _      U   _     U     _   U   _ 

ήρθεν εδώ ο Ιμπέριος                               ίαμβος 8σύλλαβος 
   U        _     U     _     U      _    U 

κ' ήρθεν η Μαργαρώνα.                            ίαμβος7σύλλαβος 

 
    U        _    U     _      U      _   U     _ 

Ο ιππότης ο ανυπόταχτος                      ίαμβος 8σύλλαβος 
   U           _    U       _      U     _     U 

κ' η ωραία η πριγκηπέσσα                     ίαμβος 7σύλλαβος  
   U        _    U    _      U     _      U       _ 

μου χτύπησαν την πόρτα μου·                  ίαμβος 8σύλλαβος 
  U         U    _      U    U    _     U 

και τους έμπασα μέσα.                             ανάπαιστος 7σύλλαβος 

 
    U     U      _   U      U       _   U    U 

Και να λένε τους έμαθα                        ανάπαιστος 8σύλλαβος 
   U    U    _    U   U   _    U 

λόγια πύρινα πόσα! –                            ανάπαιστος 7σύλλαβος 
   U    U  _   U     U     _   U   U 

της αγάπης τα βάσανα                              ανάπαιστος 8σύλλαβος 
  U     U    _     U      U       _       U 

στη δική μου τη γλώσσα!                         ανάπαιστος 7σύλλαβος 

 

 

    

   Το τραγούδι «Από ξένα βασίλεια» αποτελείται από ίαμβους και ανάπαιστους, όπως 

συμβαίνει και στα άλλα έργα του κύκλου. Όπως είναι εμφανές, ανά δύο στίχοι 

δημιουργούνται δεκαπεντασύλλαβοι. Μια καινοτομία του ποιήματος «Από ξένα 

βασίλεια» του Κ. Παλαμά είναι το γεγονός ότι η πρώτη στροφή δεν σχηματίζει 



 56

ανάμεσα σε κανένα στίχο ρίμα, αλλά αποτελεί ελεύθερη ποιητική σύνθεση. Οι 

υπόλοιπες στροφές, υπηρετούν τους κανόνες που έχει θέσει ο Παλαμάς στα υπόλοιπα 

τραγούδια. Σχηματίζουν δηλαδή ο δεύτερος και τέταρτος στίχος ρίμα, ενώ ο πρώτος 

και τρίτος ελεύθερη ποιητική σύνθεση.  

 
  

   

      -Δομή: Το τραγούδι αυτό αποτελεί περισσότερο ελεύθερη σύνθεση, χωρίς να 

μπαίνει η δομή του σε συγκεκριμένα καλούπια. Διακρίνεται καθαρά η μορφή φούγκας, 

την οποία έχει αναπτύξει ο συνθέτης με μεγάλη μαεστρία. Σε γενικές γραμμές η και το 

Α1 μέρος (μέτρα 1- 22). Το πρώτο μέρος ξεχωρίζει από το Β καθώς στο μέτρο 22-23 

έχουμε ένα νέο μοτίβο. Το τρίτο μέρος  Α2  εκτείνεται στα μέτρα 42-62. δεν θα 

μπορούσε να μην ειπωθεί η επανέκθεση που ξεκινά στο μέτρο  54, εμφανίζοντας 

πανηγυρικά το μοτίβο 1.  

 

   -Tempo:  Το τραγούδι αυτό αποτελεί ένα τέλειο παράδειγμα της μουσικής σοφίας 

του Καλομοίρη. Το tempo είναι ευλύγιστο και προσαρμόσιμο, έτοιμο να υπηρετήσει 

κάθε επιθυμία του στίχου. Για τον λόγο αυτό το tempo αλλάζει διαρκώς. Ξεκινά το 

έργο με ένα σταθερό και γρήγορο ρυθμό (allegro), το οποίο αλλάζει στην αρχή της 

δεύτερης στροφής. Με τον τρόπο αυτό ο συνθέτης καταφέρνει να δείξει τη 

μεγαλοπρέπεια του ερχομού του ιππότη και της πριγκηπέσας. Μετά τη περιγραφή αυτή 

το tempo ξαναπαίρνει την αρχική του μορφή με το μοτίβο (μέτρο 1). Το tempo 

επιβραδύνεται δραματικά στο μέτρο 42 και 43 με το ritenuto poco pesante, για να 

παραμείνει για αρκετά μέτρα ακόμα το ίδιο αργό ( dolce e tranquillo), προκειμένου να 

περιγράψει τα λόγια της τελευταίας στροφής. Κλείνει με το ίδιο αποφασιστικό tempo 

που άρχισε, εκτελώντας το μοτίβο (μέτρο 1), στο οποίο επανέρχεται  το tempo 1 (μέτρο 

58).    

 

 

     -Μέτρο:  Το μέτρο στο έκτο κομμάτι του κύκλου είναι τα 3/4. το μέτρο παραμένει 

αμετάβλητο. 
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        -Μελωδία: Κυρίαρχη θέση στην μελωδική εξέλιξη του έργου αποτελεί το μοτίβο 

1. Καθώς το κομμάτι ακολουθεί τη δομή της φούγκας, το μοτίβο περνά από τη μια 

φωνή στην άλλη και ακούγεται σε κάθε μέρος του τραγουδιού. το μοτίβο 

επαναλαμβάνεται δυο φορές σε κάθε φωνή, πριν αρχίσει η αντιστικτική του 

επεξεργασία.  

 
Παρ.1 μοτίβο 1, μέτρο 1 

 

        Το μοτίβο εμφανίζεται αρχικά στη soprano, για να περάσει στη συνέχεια στον alto 

και έπειτα στις ανδρικές φωνές, ξεκινώντας από τον tenor και μετά στο baritone. Μετά 

την έκθεση του μοτίβου σε όλες τις φωνές μπαίνει η φωνή, η οποία όμως δεν έχει 

αξιόλογη μελωδική γραμμή. Το δεύτερο μέρος ξεκινά με το μοτίβο 2, το οποίο 

εμφανίζεται στο τέλος του μέτρο 22 και 23.  

 

 
Παρ.2, μοτίβο 2 

 

     Μέρος του μοτίβου χρησιμοποιεί και η φωνή στην αρχή της δεύτερης στροφής. Με 

μια άνοδο της φωνής στη νότα σολ# η φωνή θέλει να υποδηλώσει την γλυκύτητα της 

πριγκηπέσας.  

 

 
Παρ.3 ,μέτρο 26-28 

 

     Μετά από μια παύση στο μέτρο 42, ακολουθεί μια λυπητερή μελωδία, που 

προμηνύει τα λόγια της τελευταίας τροφής.  Οι συγχορδίες αυτές φαίνονται στο 

ακόλουθο παράδειγμα.   
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Παρ.4. ritenuto poco pesante, μέτρο 42-43 

 

     Το τραγούδι τελειώνει πανηγυρικά, καθώς ακούμε την ορχήστρα να επαναλαμβάνει 

την μελωδία του μοτίβου για τελευταία φορά. 

 

     -Ρυθμός: Το κομμάτι αυτό διακρίνεται από ένα πολύ σταθερό ρυθμό, αποτέλεσμα 

του μοτίβου. Οι ρυθμικές αξίες είναι τα όγδοα και δέκατα- έκτα (μοτίβο 1)αλλά και η 

αντιστικτική επεξεργασία του μοτίβου αρκείται στις ίδιες αξίες, προκειμένου να 

κρατήσει το σταθερό του χαρακτήρα. Στο δεύτερο μέρος οι ρυθμικές αξίες γίνονται πιο 

ενδιαφέρουσες, καθώς βλέπουμε μια σειρά από τρίηχα, απέναντι σε όγδοα και δέκατα- 

έκτα (μέτρο 22-23). Στα επόμενα μέτρα οι ρυθμικέ αξίες γίνονται πιο έντονες με τη 

σειρά από 32ρα (μέτρο 31,32,34). Σε σημεία που η πλοκή μειώνεται, το ίδιο συμβαίνει 

και στις αξίες ( μέτρο 41-45). Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το τραγούδι «Από ξένα 

βασίλεια» κρατάει σταθερές, χωρίς μεγάλες αποκλίσεις, ρυθμικές αξίες.  

 

     -Αρμονία: Το μοτίβο 1 βρίσκεται στην G μείζονα ενώ ο συνθέτης αποφασίζει να 

τελειώσει το πρώτο μέρος ακούγοντας το μοτίβο στη Α μείζονα. Το μοτίβο περνάει από 

διάφορες κλίμακες για να καταλήξει στο τέλος να ακουστεί στη G ελάσσονα, αντί για 

την G μείζονα, όπως συμβαίνει στις φούγκες να επιστρέφουν στην αρχική του 

τονικότητα. Στο μοτίβο (μέτρα 54) φαίνεται καθαρά επιρροή του Καλομοίρη από τη 

δημοτική ελληνική μουσική. η G ελάσσονα που χρησιμοποιεί στο σημείο αυτό, δεν 

αποτελεί κλίμακα της ευρωπαϊκής μουσικής, αλλά της παραδοσιακής, η οποία 

χρησιμοποιεί τα διαστήματα αυτά. Συγκεκριμένα η κλίμακα που χρησιμοποιείται στα 

μέτρα αυτά είναι η χιτζασκιάρ.  Στην ίδια κλίμακα τελειώνει το κομμάτι.  

 

     -Συνοδεία- Ενορχήστρωση: Η ομάδα των εγχόρδων ξεκινά να εκτελεί το μοτίβο 

στην αρχή του έργου. Σε όλο το πρώτο μέρος και ένα τμήμα του Β μέρους τα έγχορδα 

είναι τα κυρίαρχα μουσικά όργανα που ακούγονται. Στο μέτρο 27 αλλάζει η 

ενορχήστρωση και πλέον η άρπα είναι αυτή που συνοδεύει τη φωνή με τη γλυκιά της 

μελωδία. Τη σειρά τους παίρνουν τα τρομπόνια και τα φλάουτα, που με τη σειρά τους  
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επαναλαμβάνουν το βασικό μοτίβο. Μετά από την εκτέλεση του μοτίβου στο μέτρα 37-

40 με τη συμμετοχή ολόκληρης της ορχήστρας, η μουσική περιορίζεται στα τρομπόνια 

τα οποία εισάγουν με τη μελωδία τους το Γ μέρος. Στη τελευταία στροφή συντροφιά με 

τη φωνή κάνει το όμποε. Μετά το τέλος της φωνής το μοτίβο περνά αρχικά από την 

ομάδα των εγχόρδων, έπειτα από τα χάλκινα και πνευστά και στη συνέχεια το τέλος 

βρίσκει όλη την ορχήστρα να υπενθυμίζει το μοτίβο που κράτησε συντροφιά όλο το 

τραγούδι.  

 

    -Μουσική απόδοση του κειμένου: Έπειτα από τη ιστορία της ωραίας Ελένης και 

του Μενέλαου ο Παλαμάς εισέρχεται με το ποίημα «Από ξένα βασίλεια» στον κόσμο 

του Μεσαίωνα. Η φούγκα που πλέκει η ορχήστρα και η φωνή μαζί, υπηρετούν με 

τελειότητα την μεγαλοπρέπεια και τον ιπποτισμό του Μεσαίωνα. Η περιγραφική 

μουσική του Καλομοίρη κάνει τον ακροατή να φαντάζεται περίτεχνα φορέματα, 

κάστρα και την σχολαστικότητα της εποχής αυτής. Ο σταθερός ρυθμός και το tempo  

του βασικού μοτίβου φέρνουν στο μυαλό ιππότες  πάνω σε άλογα. Η πλατεία μουσική 

φράση στα λόγια «…ο ιππότης ο ανυπόταχτος, κι ωραία η πριγκηπέσα…» με τη 

γλυκύτητα της άρπας δηλώνουν την ομορφιά του ιππότη και της πριγκίπισσας.  η 

μουσική, μετά από ένα απότομα  σταμάτημα ( μέτρο 41), γίνεται ξαφνικά πιο μαλακή, 

δείχνοντας σαν να υποκλίνεται στον ιππότη και τη πριγκηπέσα. Στη φράση του Παλαμά 

«…της αγάπης τα βάσανα, στη δική μου τη γλώσσα…» βρίσκεται η πραγματική αξία 

της ελληνικής ποίησης. Ο ποιητής, θέλει στο σημείο αυτό να δείξει ότι τα λόγια της 

αγάπης και τα βάσανα μπορούν να ειπωθούν μόνο με την δική μας γλώσσα, την 

Ελληνική. Ο Καλομοίρης με τη σειρά του «ντύνει» τη φράση αυτή με το μοτίβο, το 

οποίο όμως παίζεται πλέον στην δημοτική κλίμακα με όλη τη μεγαλοπρέπεια της. Το 

τραγούδι τελειώνει με ένα σάλπισμα από την ορχήστρα, μεγαλόπρεπο και 

θριαμβευτικό.   
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2.8 ΣΠΕΡΜΑ ΤΗΣ ΧΑΜΚΩΣ 
 

• Ποιητική ανάλυση 
 

  U        _      U        _        U           _    U      _ 

Σπέρμα της Χάμκως, δέρνεσαι               ίαμβος 8σύλλαβος 
   U        _        U     _     U   _   U 

μεσ' στο λάγνο χαρέμι.                           ίαμβος 7σύλλαβος 
 U     _     U    _        U   _   U   _ 

Ύπνο ζητάς, όχι έρωτα,                           ίαμβος 8σύλλαβος 
  U     U       _      U     U    _      U   

μα κι ο ύπνος σε τρέμει.                         ανάπαιστος 7σύλλαβος 
  U    U   _  U    U     _      U      U   

 

Σε διβάνι χρυσόστρωτο                          ανάπαιστος 8σύλλαβος 
   U    U          _     U   U      _   U 

 γέρνεις πρόσωπο χιόνι.                          ανάπαιστος 7σύλλαβος 
  U    _     U    _     U        _     U     _ 

Αλλά το Σούλι το άπαρτο                       ίαμβος 8σύλλαβος 
  U      U        _      U      U      _     U 

σα βραχνάς σε πλακώνει.                       ανάπαιστος 7σύλλαβος 

 
  U    _        U     _        U       _    U      _ 

Μόνο σκυμμένη απάνω σου                    ίαμβος 8σύλλαβος 
  U     U      _    U         U     _      U   

σε χαϊδεύει η ακριβή σου,                       ανάπαιστος 7σύλλαβος 
    U      U    _     U        U    _    U   U 

σαν πουλί που θα σάλευε                        ανάπαιστος 8σύλλαβος 
     U     _    U       _      U   _       U 

στην άκρη μιας αβύσσου.                        ίαμβος 7σύλλαβος 

 

 

 

     Το  έβδομο τραγούδι του κύκλου Μαγιοβότανα αποτελείται από τρεις στροφές. 

Ίαμβοι και ανάπαιστοι δημιουργούνται ανά στίχο ενώ, όπως και στα προηγούμενα 

τραγούδια, δεκαπεντασύλλαβοι σχηματίζονται ανάμεσα σε δύο στίχους. Σε κάθε 
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στροφή ο πρώτο και τρίτος στίχος αποτελούν ελεύθερη ποίηση ενώ ο τρίτος και 

τέταρτος στίχος δημιουργούν ρίμα και στις τρεις στροφές του ποιήματος.  

 

      -Δομή: Το τραγούδι «Σπέρμα της Χάμκως», αντίθετα με τα άλλα έργα του κύκλου, 

περιλαμβάνει ένα πρελούδιου, το οποίο εκτείνεται σα μέτρα 1-αρχή 25. Θα ήταν λάθος 

όμως αν κατατάσσαμε το παρόν έργο σε μια καθαρή δομή. Παρ’ όλα αυτά διακρίνονται 

μέρη, τα οποία ξεχωρίζουν από τις αλλαγές στο tempo αλλά και τα μοτίβα τους. Έτσι 

το Α μέρος ξεκινά στο τέλος του μέτρου 25 έως και το μέτρο 34. Το Β μέρος βρίσκεται 

στα μέτρα 35-48 και το Γ μέρος στα μέτρα 49- 68. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι 

το Β και Γ μέρος παρουσιάζουν ομοιότητες στο tempo και τη δυναμική τους. Ο 

διαχωρισμός ωστόσο έχει γίνει καθώς το καθένα έχει διαφορετικό μοτίβο και καθώς το 

Γ μέρος δεν παρουσιάζει απότομες μεταβολές στο tempo και τη δυναμική, πράγμα που 

συμβαίνει στο Β μέρος.  

 

    -Tempo: Το τραγούδι «Σπέρμα της Χάμκως» ξεκινάει με ένα πρελούδιο, το 

tempo του οποίου είναι πλατύ και αργό (Lento). Στη μέση του πρελούδιου  (μέτρο 

17) το tempo αποκτά πιο σταθερό χαρακτήρα με το Poco piu mosso και pp ενώ η 

δυναμική του ανεβαίνει σταδιακά για να καταλήξει στο μέτρο 71 σε ff, δυναμική 

την οποία κρατάει μέχρι το τέλος της εισαγωγής (μέτρο 25). Μετά από την 

απότομη παύση της μουσικής, ακούγεται ένα μοτίβο ( μέτρο 25-26)σε ένα πολύ 

αργό tempo, το οποίο παραμένει σταθερό και κατά την είσοδο της φωνής. Το Β 

μέρος ξεκινά χωρίς απότομες αλλαγές στο tempo αλλά και στη δυναμική (Poco piu 

mosso, pp). Έπειτα από την πρώτη φράση της δεύτερης στροφής το tempo 

επιταχύνεται, η δυναμική αυξάνεται στα μέτρα 41-43 και παραμένει σταθερό αλλά 

δυναμικό μέχρι το μέτρο 47, στο οποίο γίνεται ξαφνική παύση του tempo . Το Γ 

μέρος ( μέτρο 49- 68) κινείται σε ήρεμους τόνους. Το tempo είναι αργό και ήρεμο 

με το Lento e molto tranquillo και η δυναμική ppp. Αφήνει παράλληλα μια 

ελευθερία στην έκφραση την οποία εκφράζουν τα λόγια. Θα μπορούσαμε να πούμε 

συνάμα ότι το τελευταίο μέρος του έργου δεν έχει απότομες αλλαγές στο tempo και 

τη δυναμική του.  

 
     -Μέτρο:  Μέτρο του κομματιού είναι τα 4/4. Το μέτρο δεν αλλάζει και παραμένει 

σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του τραγουδιού.  
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     -Μελωδία: Το πρελούδιο στο τραγούδι «Σπέρμα της Χάμκως» ξεκινά με μια πλατιά 

και γλυκιά μελωδική γραμμή. Ξεχωρίζει το καθαρό μοτίβο στα μέτρα 3-4.  

 
Παρ.1 μοτίβο1, πρελούδιο 

 

Μια ακόμα μελωδική γραμμή στο πρελούδιο φαίνεται στο μέτρο 17, όπου το μπάσο 

εισέρχεται στο δεύτερο μέρος του πρελούδιου, στο οποίο γίνεται η προετοιμασία για 

την είσοδο της φωνής.  

 

 
Παρ.2, μελωδική γραμμή μπάσο 

 

Μετά από μια επιτάχυνση στο tempo τα έγχορδα εκτελούν την πρώτη μουσική φράση 

της φωνής. Η μελωδική γραμμή φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα. 

 

 
Παρ.3, πρώτη φράση φωνής, μέτρο 25-26 

 

Το Α μέρος η φωνή είναι εκείνη που ξεχωρίζει με τη μελωδία της. Αντίθετα η 

ορχήστρα αρκείται να συνοδέψει τη φωνή με το μοτίβο 1, χωρίς να εισάγει νέα 

μελωδικά στοιχεία και χωρίς ιδιαίτερη μελωδική κίνηση. 
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Το Β μέρος ξεκινά με το μοτίβο 3, το οποίο θα συνοδέψει τη φωνή καθ’ όλη τη 

διάρκεια του Β μέρους. Παρ’ όλα αυτά η φωνή έχει μια αξιόλογη μελωδική γραμμή, 

ικανή να ξεχωρίσει στην αρχή της δεύτερης στροφής.  

 

 
Παρ.4. μοτίβο 3, μέτρο36 

 

Στη συνέχεια η μουσική γίνεται πιο επιτακτική, με τις μελωδικές φωνές της ορχήστρας 

και της φωνής να μπλέκονται αριστουργηματικά. Το Γ μέρος ξεκινά με arpez της άρπας 

(μέτρο 49-50). Αμέσως από την είσοδο της άρπας ακούγεται για πρώτη φορά το μοτίβο 

4 από τα έγχορδα. Το μοτίβο αυτό θα συνεχίσει να ακούγεται σε όλο το Β μέρος.   

 

 
Παρ5. μοτίβο 4, μέτρο 51 

 

Η μελωδία γλυκαίνει και γίνεται πιο πλατιά ενώ η ορχήστρα συνοδεύει τη φωνή, η 

οποία διαγράφει  διαφορετική μελωδική γραμμή. Το τέλος του έργου σημειώνεται από 

την ορχήστρα να πλέκει όμορφα τα μοτίβα 4 και 1.  

 

     -Ρυθμός: Ποικίλα ρυθμικά σχήματα διακατέχουν το τραγούδι αυτό. Τα τρίηχα 

έχουν τη τιμητική τους στο πρελούδιο, καθώς είναι μέρος του μοτίβου1. Στο ΄β μισό 

του πρελούδιου τα σχήματα παίρνουν τη μορφή των δέκατων –έκτων. Τα τρίηχα 

σημαντική θέση έχουν και στο Α μέρος, όπου ακούγονται στην πρώτη φράση της 

φωνής (Παρ.3). Μια ακόμη σπουδαία ρυθμική ομάδα είναι εκείνη των εξάηχων στο Γ 

μέρος (Παρ.5). Όπως διακρίνεται όλο το Γ μέρος αποτελείται από τα εξάηχα, που 

συνοδεύουν τη φωνή στις φράσεις της. Η μεγαλύτερη μαεστρία του συνθέτη είναι να 

μπλέκει με επιτυχία τα εξάηχα με τα τρίηχα και τα δέκατα- έκτα  (μοτίβο 1και 4,μέτρο 

64). 
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     -Αρμονία: Το έβδομο  τραγούδι του κύκλου, «Σπέρμα της Χάμκως», βρίσκεται στη 

G μείζονα.  Αξιοσημείωτη είναι η χρήση της πρώτης μεθ’ εβδόμης στην αρχή του 

έργου. Μετά από διάφορα περάσματα του μοτίβου η συνοδεία του μπάσου θυμίζει μια 

I-V στη Β ελάσσονα. Σημαντική είναι η χρήση των κλιμάκων με έντονο παραδοσιακό 

χαρακτήρα. Συγκεκριμένα στο τέλος του μέτρου 19, στο οποίο το μοτίβο παίζεται από 

την ορχήστρα, η κλίμακα που χρησιμοποιεί ο Καλομοίρης είναι από την οικογένεια Β η 

α’. Το Α μέρος ξεκινά με τη πρώτη μελωδική φράση της φωνής να βρίσκεται στη F 

ελάσσονα. Μια καθαρή κλίμακα χιτζαζσκιάρ, παρμένη από τη δημοτική μουσική 

χρησιμοποιεί ο συνθέτης στη φράση «…μες στο λαγνό χαρέμι…» . 

 

 
Παρ.6, χιτζαζσκιάρ, μέτρα 28-30 

 

Ανάλογους δρόμους της δημοτικής ελληνικής μουσικής χρησιμοποιεί ο Μ.Καλομοίρης 

και στη συνέχεια, στα μέτρα 33-34 και 47-48. 

 

 
Παρ.7, δρόμος χιτζάζ, 

 

     Στα επόμενα μέτρα, όπου αρχίζουν τα λόγια της δεύτερης στροφής ο συνθέτης 

χρησιμοποιεί μια κλίμακα της ευρωπαϊκής μουσικής (Β ελάσσονα). Μια ακόμα 

κλίμακα από την οικογένεια Β χρησιμοποιεί διαλέγει ο συνθέτης στο λόγια «…σαν 

πουλί που θα σάλευε στην άκρη μιας αβύσσου…» και πιο συγκεκριμένα τη τέταρτη 

κατά σειρά1 

 

 

                                                 
1 Η σειρά των κλιμάκων φαίνεται από προηγούμενο κεφάλαιο στο οποίο έχει αναφερθεί στη κατάταξη 
των κλιμάκων κατά τον Μ.Καλομοίρη 
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     -Συνοδεία–Ενορχήστρωση: Η πρώτη ομάδα οργάνων που επιλέγει ο Καλομοίρης 

να παίξει το μοτίβο είναι τα έγχορδα. Ενορχηστρικά το πρελούδιο εναλλάσσει τη 

βασική μελωδία ανάμεσα στα έγχορδα και τα πλευστά, όπως το όμποε που εκτελεί 

μόνο του το μοτίβο. Τα όργανα παίρνουν το καθένα με τη σειρά τους το μοτίβο 1 σε 

όλη τη διάρκεια του τραγουδιού. σε χαμηλό τονικό ύψος ακούγεται το μπάσσο να 

εκτελεί μια συνοδεία στα μέτρα 17-18. Σταδιακά μπαίνουν όλα τα όργανα της 

ορχήστρας για να φτάσει η κορύφωση στο μέτρο 24. Μετά την είσοδο της φωνής 

φαίνεται η ορχήστρα να τη συνοδεύει ,εκτελώντας σε πολλά σημεία το μοτίβο 1. Το Β 

μέρος αρχίζει με τα έγχορδα να εισάγουν το νέο μοτιβικό στοιχείο (μέτρο 36) 

συνοδεύοντας τη φωνή στα λόγια της δεύτερης στροφής, ακόμα και όταν η μουσική 

γίνεται πιο επιτακτική στα μέτρα 42-44.   

     Μια διαφορετική προσέγγιση της μελωδίας παρουσιάζει ο Καλομοίρης στο 

ξεκίνημα του Γ μέρους.  Η ενορχήστρωση αλλάζει ξαφνικά και ακούγεται πλέον η 

άρπα solo να εκτελεί arpez (μέτρα 49-50). Το μοτιβικό στοιχείο του μέτρου 51 παίζουν 

τα έγχορδα ενώ  η άρπα συνεχίζει το ίδιο μοτίβο. Στη συνέχεια εισέρχονται σταδιακά 

και τα πνευστά, χωρίς να φορτώνεται όμως η ενορχήστρωση σε αυτό το τελευταίο 

μέρος. Με την ίδια ομάδα οργάνων να παίζουν χαμηλά τελειώνει το τραγούδι.  

 

     -Μουσική απόδοση του κειμένου:   Η ιστορία που διαδραματίζεται στο τραγούδι 

αυτό αφορά έναν πασά, ο οποίος παρά τις μεγάλες του νίκες, νιώθει να τον κυριεύει η 

μοναξιά και δεν ησυχάζει που δεν μπόρεσε να κατακτήσει το Σούλι. Μέσα στην 

ατμόσφαιρα του χαρεμιού εισάγει τον ακροατή ο Καλομοίρης με το μακρύ πρελούδιο. 

Η πρώτη φράση της φωνής, αφού πρώτα αναγγέλλεται από τα έγχορδα είναι recitativo. 

Ο συνθέτης θέλει με τον τρόπο αυτό να τονίσει τα πρώτα λόγια του ποιήματος. Τα 

δεύτερα λόγια συνοδεύονται από μια απαλή και γλυκιά μελωδία η οποία κόβεται 

απότομα και τη θέση της παίρνει μια αύξηση της δυναμικότητας στη φράση «…αλλά 

το Σούλι το άπαρτο…». Η  πολύ προσεγμένη ποιητική απόδοση του συνθέτη 

διακρίνεται στη φράση «…σα βραχνάς σε πληγώνει…». Η μελωδία της φωνής στα 

λόγια αυτά, με τα διαστήματα αυξημένης δευτέρας, είναι πολύ λυπητερή Η αλλαγή 

αυτή στη δυναμική αλλά και οι συγχορδίες που γίνονται πολύπλοκές δηλώνουν  την 

ψυχική κατάσταση του πασά, που δεν μπόρεσε ακόμα να κυριεύσει το Σούλι.   

     Αλλάζει τελείως η μελωδία και η δυναμική στο Β μέρος. Η άρπα με τη γλυκιά 

συνοδεία προμηνύει τους επόμενους στίχους, στους οποίους ο πασάς μαλακώνει στη 

παρουσία της αγαπημένης του να γέρνει πλάι του να τον χαϊδεύει. Ακόμα και εκείνη 
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τρέμει τον Αλή. Στη τελευταία μουσική φράση της ορχήστρας τα έγχορδα με την τρίλια 

στις ψιλές φωνές παρομοιάζουν την ψυχή της αγαπημένης του πασά να χτυπά σαν 

«…πουλί στην άκρη μιας αβύσσου». Η τελευταία μελωδία δείχνει τον Αλή να έχει 

ημερέψει με τη παρουσία της ακριβής του.      
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2.9 Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΊΤΑΣ 
 

• Ποιητική ανάλυση 
 
 
  U     _     U      _      U       _    U       _ 

Καβάλλα πάει ο Χάροντας                     ίαμβος 8σύλλαβος  
 U     _   U  _        U       _    U 

το Διγενή στον Άδη,                                ίαμβος 7σύλλαβος 
    U          _       U   _               U           _     U      _ 

κι άλλους μαζί ... Κλαίει, δέρνεται          ίαμβος 8σύλλαβος 
   U         _   U  _     U     _   U 

τ' ανθρώπινο κοπάδι                                 ίαμβος 7σύλλαβος 

 
   U        _          U     _              U     _   U        _ 

Και τους κρατεί στου αλόγου του            ίαμβος 8σύλλαβος 
   U    _    U      _    U       _     U 

δεμένους τα καπούλια,                             ίαμβος 7σύλλαβος 
   U     _    U       _       U     _   U   _ 

της λεβεντιάς τον άνεμο,                          ίαμβος 8σύλλαβος 
   U    _    U       _       U         _      U  

της ομορφιάς την πούλια.                        ίαμβος 7σύλλαβος 

 
  U       _      U     _        U      _    U   _  

Και σα να μην τον πάτησε                       ίαμβος 8σύλλαβος 
    U         _     U       _    U   _  U 

στου Χάρου το ποδάρι,                            ίαμβος 7σύλλαβος 
   U       _    U     _      U       _   U   _  

ο Ακρίτας μόνο ατάραχα                         ίαμβος 8σύλλαβος 
   U    _         U      _    U      _     U 

κοιτάει τον καβαλλάρη!                           ίαμβος 7σύλλαβος 
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    U      _    U      _    U       _    U    _ 

Ο Ακρίτας είμαι, Χάροντα,                      ίαμβος 8σύλλαβος 
   U     U      _    U      U       _    U 

δεν περνώ με τα χρόνια.                           Ανάπαιστος 7σύλλαβος 
     U      _     U     _      U       _      U      _ 

Μ' άγγιξες και δε μ' ένοιωσες                  ίαμβος 8σύλλαβος 

   U      _     U     _       U      _   U            

στα μαρμαρένια αλώνια;                         ίαμβος 7σύλλαβος 

 
   U     U   _    U      U   _  U   U 

Είμ' εγώ η ακατάλυτη                             ανάπαιστος 8σύλλαβος 
  U    _     U        _    U   _    U 

ψυχή των Σαλαμίνων.                             ίαμβος 7σύλλαβος 
    U      U    _    U    U     _   U   U 

Στην Εφτάλοφην έφερα                          ανάπαιστος 8σύλλαβος 
 U      U    _     U       U   _      U 

το σπαθί των Ελλήνων.                           ανάπαιστος 7σύλλαβος 

  
  U     _  U    _         U       _    U     _ 

Δε χάνομαι στα Τάρταρα,                       ίαμβος 8σύλλαβος 
  U    _   U     _   U       _    U 

μονάχα ξαποσταίνω.                              ίαμβος 7σύλλαβος 
   U     U   _    U   U      _   U   U 

Στη ζωή ξαναφαίνομαι                          ανάπαιστος 8σύλλαβος       
   U    U    _     U    U     _    U 

και λαούς ανασταίνω! -                         ανάπαιστος 7σύλλαβος 

 

 

     Το τελευταίο τραγούδι «Ο Διγενής Ακρίτας» είναι το μεγαλύτερο ποίημα του 

Παλαμά στον κύκλο αυτό. Αποτελείται από έξι στροφές που περιγράφουν το ταξίδι του 

Διγενή Ακρίτα στον κάτω κόσμο. Αντίθετα από τα υπόλοιπα τραγούδια , το όγδοο, «Ο 

Διγενής Ακρίτας»,αποτελεί ένα ολόκληρο συμφωνικό ποίημα. Όπως και σε όλα τα 

τραγούδια στα Μαγιοβότανα, ανά δύο στίχους δημιουργείται δεκαπεντασύλλαβος. Ο 

πρώτο και τρίτος στίχος αντίστοιχα, σε κάθε στροφή, είναι ελεύθεροι ενώ ο δεύτερος 

και τέταρτος σχηματίζουν ρίμα. Όλοι οι στίχοι αποτελούνται από 7σύλλαβους και 

8σύλλαβους ίαμβους και ανάπαιστους.  
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        -Δομή: Η δομή του κομματιού αυτού είναι ελεύθερη. Τα προηγούμενα τραγούδια, 

αν και δεν είχαν ξεκάθαρη δομή, διακρίνονταν κάποια βασική δομική μορφή, γι αυτό 

τα χωρίζαμε σε μέρη. Το ίδιο δεν συμβαίνει στο έργο αυτό, το οποίο αποτελεί 

συμφωνικό ποίημα, γεγονός που δεν του επιτρέπει να διέπεται από συγκεκριμένη δομή. 

Ο Καλομοίρης είναι πιο ελεύθερος στο τραγούδι αυτό από δομικής άποψης. Δεν 

ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες αλλά προσπαθεί να συνθέσει πιο ελεύθερα τη δομή 

του τραγουδιού, προκειμένου να το προσαρμόσει στο κείμενο.  

 

  -Tempo: Μια διαφορετική αντιμετώπιση από τα άλλα τραγούδια φαίνεται να έχει ο 

Καλομοίρης. Σ’ αυτό συντελεί το γεγονός ότι το όγδοο κομμάτι αποτελεί συμφωνικό 

ποίημα. Το tempo λοιπόν προσαρμόζεται στη κάθε στροφή. Το έργο ξεκινά με Allegro. 

To tempo είναι σταθερό και επιβλητικό στο μοτίβο 1 (μέτρα 1-2) ενώ η δυναμική ff, το 

οποίο με το πέρασμα του μοτίβου από διάφορες φωνές αυξάνεται σε fff. Στο μέτρο 27 

το tempo αλλάζει και γίνεται πιο αργό με το Poco piu calmo για να πάρει το αρχικό 

tempo primo στο μέτρο 43, προκειμένου να περιγράψει τη δεύτερη στροφή. Η 

μεγαλύτερη αλλαγή γίνεται στο μέτρο 53. Το tempo αλλάζει δραματικά, και αποκτά 

αυτή τη φορά ένα ήρεμο αλλά και πιο πλατύ tempo,χωρίς τη σταθερότητα που 

απαιτούσε το μοτίβο 1. ‘Επειτα από μια σύντομη εγρήγορση στο μέτρο 59, στο οποίο 

ξανακούγεται το μοτίβο1, το tempo γίνεται ακόμα πιο αργό (μέτρο τέλος 62) όταν 

μπαίνει η φωνή στη πέμπτη στροφή. Το ίδιο tempo παραμένει και στην επόμενη και 

τελευταία στροφή, με το Maestoso στο μέτρο 72. Μετά την αποχώρηση της φωνής το 

tempo  παίρνει το αρχικό του tempo. Το μοτίβο ξανακούγεται, αυτή τη φορά πιο 

γρήγορο και πιο σταθερό από ποτέ.  

 

     -Μέτρο: Ένα διαφορετικό, από τα υπόλοιπα τραγούδι, μέτρο έχει το κομμάτι αυτό. 

Το μέτρο είναι τα 7/8, τα οποία μετριούνται ως 3/8+4/8. Το παρών μέτρο παραμένει 

σταθερό. 

 

     -Μελωδία: Το τραγούδι ξεκινά με το βασικό μοτίβο, το οποίο ακούγεται στο μέτρο 

1, το οποίο περνά από φωνή σε φωνή. Η μελωδική αυτή γραμμή θα συνοδέψει τη φωνή 

σε όλη τη πρώτη στροφή. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μοτίβο αυτό συνοδεύει όλο το 

κομμάτι, πότε ακούγεται ολόκληρο και πότε κομματιασμένο να περνάς από διάφορες 

φωνές. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ότι το έργο αυτό αποτελεί το μοναδικό στο 
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κύκλο, το οποίο δεν μπορεί να ακουστεί  με συνοδεία πιάνο, καθώς ζημιώνεται αισθητά 

η ενορχήστρωση του και αλλοιώνεται το αποτέλεσμα.  

 

 
Παρ.1, μοτίβο 1, μέτρο1-2 

 

     Μια ακόμα σημαντική μελωδική γραμμή που συνοδεύει τη φωνή σε πολλά σημεία 

της πρώτης στροφής φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.  

 

 
Παρ.2, μελωδική γραμμή, μέτρο 17-18 

 

Η φωνή συνεχίζει να εξιστορεί χωρίς να της έχει δοθεί κάποια σημαντική μελωδική 

γραμμή. Η ορχήστρα αντίθετα τη συνοδεύει παίζοντας πολλές φορές το μοτίβο 1 ή τη 

μελωδική γραμμή ( Παρ 2). 

  Το μέτρο 53 αρχίζει με μια διαφορετική μελωδία να ακούγεται από τα έγχορδα και 

την άρπα (μέτρο 53-54). Η μελωδική γραμμή γίνεται πιο γλυκιά και η μελωδία πιο 

φαρδιά. Η συνέχεια συναντά και πάλι από το μοτίβο του τραγουδιού, που ακούγεται 

από την ορχήστρα σε διάφορες φωνές οργάνων.  

 

     -Ρυθμός: Στο τραγούδι αυτό υπάρχει ένα χαρακτηριστικό ρυθμικό σχήμα, εκείνο 

του μοτίβου, που αντιπροσωπεύει ολόκληρο το τραγούδι.  Το μέτρο 7/8 αφήνει στον 

συνθέτη μεγάλη ποικιλία ρυθμικών σχημάτων. Μια σειρά από 32ρα παρατάσσει ο 

Καλομοίρης στα μέτρα 41 και 42 καθώς τα συνδυάζει με το μοτίβο. Το ίδιο ρυθμικό 

σχήμα, με τα 32ρα να παρατάσσονται απέναντι από το μοτίβο επαναλαμβάνει ο 

συνθέτης και στο μέτρο 50. Έπειτα από την ένταση των ρυθμικών σχημάτων που 

προαναφέρθηκε η ένταση πέφτει και ο ρυθμός γίνεται πιο απλός. Τη θέση των 32ρων 

παίρνουν τα τρίηχα που ακούγονται από τα έγχορδα και την άρπα στα μέτρα 53-55. Τα 
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τρίηχα είναι εκείνα που συνοδεύουν τη φωνή έως το μέτρο 59, για να γίνει μια αλλαγή 

στο ρυθμό στο μέτρο 60 πριν επανέλθουν και πάλι τα τρίηχα έως το μέτρο 68. Το 

τραγούδι «Ο Διγενής Ακρίτας» τελειώνει με το ρυθμικό σχήμα με το οποίο ξεκίνησε το 

έργο.  

 

     -Αρμονία:  Πιο ελεύθερη αρμονία χρησιμοποιεί ο Μ.Καλομοίρης στο όγδοο, και 

τελευταίο τραγούδι του κύκλου. Το σημαντικότερο αρμονικό στοιχείο είναι το μοτίβο 

που βρίσκεται σε κλίμακα από τις οικογένειες του Καλομοίρη με έντονο παραδοσιακό 

στοιχείο. Το μοτίβο ανήκει στην α’ κλίμακα από την Β οικογένεια, κατά τον 

διαχωρισμό του ίδιου. Στο μοτίβο διακρίνεται το διάστημα αυξημένης δευτέρας σε 

συνδυασμό με τρίτης ελαττωμένο που προσδίδουν μια χροιά δημοτικού τραγουδιού.    

 

 
Παρ.3,διας.2ας αυξημένο και 3ης ελατ., μέτρο 1 

 

Δεν παρατηρούνται πτώσεις στο κομμάτι, γεγονός που δείχνει την επιρροή του 

Καλομοίρη από τον Wagner.  Έτσι το έργο αναπτύσσεται σε μια ελεύθερη μορφή . 

 

     - Συνοδεία- Ενορχήστρωση: Το τραγούδι αυτό είναι το μοναδικό του κύκλου, το 

οποίο δεν μπορεί να ακουστεί χωρίς συνοδεία ορχήστρας χωρίς να υποστεί σημαντική 

φθορά στο τελικό αποτέλεσμα. Όπως γίνεται κατανοητό, η θέση της ορχήστρας 

θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Το μοτίβο ακούγεται από τα χάλκινα στην αρχή του 

έργου, ενώ αντίθετα τα έγχορδα τη συνοδεύουν χωρίς να έχουν κάποιο μελωδικό 

σχήμα. Όταν μπαίνει η φωνή η ορχήστρα συνοδεύει με τα μελωδικά της σχήματα 

περνώντας τα μοτίβα της από τη μια φωνή στην άλλη. Στη δεύτερη στροφή η συνοδεία 

των εγχόρδων μιμείται μελωδίες της φωνής. Φαίνεται πως ο Καλομοίρης έχει επιλέξει 

τα χάλκινα να έχουν τη σημαντικότερη θέση στην εξέλιξη του κομματιού. Τα έγχορδα, 

αντίθετα με τα άλλα τραγούδια στα οποία είχαν μοτίβο και τη πρώτη θέση στην 

ορχήστρα, παρατηρείται ότι  παίρνουν δευτερεύον θέση. Ο Καλομοίρης τα 

χρησιμοποιεί προκειμένου, μέσα από τα ρυθμικά τους σχήματα, να γεμίσουν και να 
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βοηθήσουν τη φωνή στην ανάδειξη του κειμένου, δεν έχουν παρ’ όλα αυτά κάποιο 

ξεκάθαρο μοτίβο. Σε ορισμένα σημεία ηρεμίας (μέτρο 53-54) η φωνή συνοδεύεται από 

την άρπα σε όλη τη τέταρτη στροφή.  Στο τέλος του τραγουδιού, όπου ξανακούγεται το 

μοτίβο, τα χάλκινα έχουν τη κυρίαρχη θέση.  

 

     -Μουσική απόδοση του κειμένου: Με το μοτίβο να ακούγεται από τα χάλκινα, 

σταθερό, ορμητικό και μεγαλοπρεπές, ανοίγει το τελευταίο τραγούδι του κύκλου. Το 

μοτίβο αυτό θυμίζει το καλπασμό των αλόγων του Χάροντα που πάνε τον Διγενή στον 

Άδη. Οι μελωδίες που ακολουθούν τα λόγια της δεύτερης στροφής περιγράφουν το 

δρόμο που ακολουθούν ο Χάροντας με τον Διγενή  και την αδιαφορία του δευτέρου 

προς τον πρώτο. Το μοτίβο με την επιβλητικότητά της θυμίζει το χαρακτήρα του 

Διγενή, ενός ήρωα που δεν τον φοβίζει ακόμα και ο Χάροντας. Στο μέτρο η μελωδία 

γίνεται γλυκιά και το tempo πιο χαλαρό. Δεν έχει πλέον την σταθερότητα και την 

επιβλητικότητα του αρχικού μοτίβου (μέτρο 1). Ο Καλομοίρης με την αλλαγή αυτή 

θέλει να προδώσει μια ηρεμία αλλά και γλύκα στα λόγια του Διγενή. Η μουσικές 

φράσεις είναι πιο πλατιές και ενοποιημένες. Αμέσως μετά τη τέταρτη στροφή η 

μουσική ξαναπαίρνει την αρχική του ορμή μέχρι το σημείο που η φωνή ξεκινά τα λόγια 

της πέμπτης στροφής. Τότε η μουσική γλυκαίνει και πάλι. Τα λόγια του Διγενή 

ακούγονται ήρεμα και σταθερά. Χωρίς φόβο αντικρίζει ο ήρωας τον Χάροντα. Τα ψιλά 

τονικά ύψη (μέτρο 65-66) τονίζουν τα λόγια «…στην Εφτάλοφην έφερα το σπαθί των 

Ελλήνων…». Το tempo αλλάζει στην έκτη στροφή και τα λόγια αποδίδουν 

σταθερότητα και ηρεμία. Η τελευταία μουσική φράση της φωνής «…Στη ζωή 

ξαναφαίνομαι και λαούς ανασταίνω!» τελειώνει με μια πτώση της φωνής στη F 

ελάσσονα. Οι ψιλές νότες δίνουν μεγαλοπρέπεια στη φωνή.  

 

 
Παρ.4, μελωδική φράση φωνής, μέτρο75-79 

 

Το τραγούδι τελειώνει με το μεγαλοπρεπή σάλπισμα  των χάλκινων στα τελευταία 

μέτρα του  κομματιού. 
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3. Συμπεράσματα 
 

1. Ποιητική ανάλυση 

 

     Ο κύκλος τα Μαγιοβότανα περιλαμβάνει οχτώ ποιήματα του Κ. Παλαμά. Τα 

ποιήματα αυτά, όπως διαπιστώθηκε από την παραπάνω εργασία, έχουν μέτρο ίαμβους 

και ανάπαιστους. Ο αριθμός των συλλαβών τους ήταν : ο πρώτος και τρίτος στίχος 

κάθε στροφής 8σύλλαβος και ο δεύτερος και τέταρτος 7σύλλαβος. Ακόμη, η 

ομοιοκαταληξία υπήρχε μόνο στον δεύτερο και τέταρτο στίχο, ενώ ο πρώτος και ο 

τρίτος αποτελούσαν ελεύθερους στίχους. 

 

2. Μουσικοποιητική ανάλυση 

 

 Τempo: Η παραπάνω έρευνα φανέρωσε ότι το tempo στα τραγούδια του κύκλου 

δεν ήταν σταθερό. Στο κάθε έργο ξεχωριστά, το tempo διαμορφωνόταν από τα λόγια 

και την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο κομμάτι. Ο Καλομοίρης χρησιμοποιούσε 

γρήγορες και απότομες αλλαγές του tempo προκειμένου να πετύχει τις αλλαγές της 

ατμόσφαιρας. Οι αλλαγές αυτές γίνονται πιο έντονες στα τελευταία τραγούδια του 

κύκλου, όπου οι ψυχικές καταστάσεις διαμορφώνονται ελεύθερα και πιο συχνά.  Γενικά 

θα λέγαμε ότι το tempo προσαρμόζονταν στις καταστάσεις που περιέγραφε ο Παλαμάς 

στους στίχους του.  

 

 Μέτρο:  Γενικά ο Καλομοίρης χρησιμοποιεί απλό απλά μέτρα και όχι σύνθετα. 

Ανάμεσα στα υπόλοιπα υπήρχαν τα μέτρα 2/4, 3/4 και C (4/4). Παρ’ όλα αυτά στο 

πρελούδιο και στο όγδοο τραγούδι ο συνθέτης χρησιμοποιεί ένα σύνθετο  μέτρο, τα 7/4 

στο πρελούδιο και τα 7/8 στο «Διγενή Ακρίτα». Τα μέτρα αυτά τον βοήθησαν να 

προσδώσει ένα δημοτικό χαρακτήρα στα τραγούδια του.  

 

 Δομή: Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι τα Μαγιοβότανα δεν περιέχουν μια 

ξεκάθαρη δομή.  Στην παρούσα εργασία, έγινε μια προσπάθεια να δοθεί στα τραγούδια 

μια δομική μορφή, με σκοπό να γίνει πιο εύκολη η ανάλυση των έργων. Παρ’ ότι τα 

τραγούδια υπόκεινται στη δομή που έχει τη μορφή Α(1)-Β-Α(2),η δομή αυτή δεν είναι 

ξεκάθαρη. Στα τελευταία τραγούδια η δομή γίνεται ακόμα πιο δυσδιάκριτη. Ο 
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Καλομοίρης προσπαθεί να συνθέσει τα τραγούδια σε πιο ελεύθερη μορφή, χωρίς 

κάποια συγκεκριμένη δομή. Αυτό διαπιστώνεται από το όγδοο έργο,  το οποίο είναι 

ραμμένο σε ελεύθερη μορφή.  

 

 Μελωδία: Ένα σημαντικό στοιχείο της γραφής του Μ.Καλομοίρη είναι η μελωδία. 

Τα μοτίβα του είναι κατανοητά και παρουσιάζουν στο έπακρο την ατμόσφαιρα του 

κάθε τραγουδιού. είναι αυτά που εξιστορούν πρώτα την ιστορία που πρόκειται να 

αφηγηθεί αργότερα ο ποιητής, με τους στίχους του. Το κάθε τραγούδι γίνεται εύκολα 

αντιληπτό από το μοτίβο που το ακολουθεί και το χαρακτηρίζει. Όπως είναι εκείνο της 

«Γριάς Ζωής» (μέτρο 5-8), ή του Βασιλόπουλο στο τρίτο τραγούδι (μέτρο 1-4), ακόμα 

στη «Μαύρη Λάμια» το μοτίβο ( μέτρο 2-3)είναι χαρακτηριστικό του έργου. Το ίδιο 

συμβαίνει στα υπόλοιπα τραγούδια, στο «Γυρνά κι ορμά ο Μενέλαος» το μοτίβο  

(μέτρο 5-9) είναι αυτό που ξεκινά το κομμάτι, όπως και στο έκτο τραγούδι 

(μοτίβο,μέτρο 1) ή στο «Διγενή Ακρίτα», που το μοτίβο του (μέτρο1-2) αποτελεί και 

μοτίβο έναρξης στο πρελούδιο. Γενικά θα λέγαμε ότι ο Καλομοίρης έχει ως βάση 

σύνθεσης την μελωδία. Εκτός από το μοτίβο η ορχήστρα, περισσότερο από τη φωνή, 

έχει την κυρίαρχη θέση στη μελωδία.   

 

 Ρυθμός: Ο ρυθμός, ίδιος με το tempo, προσαρμοζόταν στις ανάγκες του κομματιού. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ένα μέσο, που τον συνδέει με την παραδοσιακή μουσική ήταν 

ο ρυθμός. Στον κύκλο τα Μαγιοβότανα αυτό είναι εμφανές σε πολλά σημεία. Τα 

ρυθμικά σχήματα που χρησιμοποιεί ο συνθέτης, είναι παρμένα από την δημοτική 

μουσική και προδίδουν το ρυθμό των δημοτικών τραγουδιών της Ελλάδας. Τέτοια 

ρυθμικά σχήματα είναι τα τρίηχα, τα πεντάηχα, τα εξάηχα κ.α. . Δεν ήταν όμως μόνο τα 

ρυθμικά σχήματα που έδιναν την αίσθηση της ελληνικής παράδοσης, αλλά και  ο 

συνδυασμός τους ή η συνοδεία τους με κάποια άλλα ρυθμικά σχήματα.  Πολλά μοτίβα 

,έμοιαζαν με παραδοσιακά ,  ενώ συχνό ήταν το φαινόμενο της συνοδείας τρίηχων, 

πεντάηχων και εξάηχων απέναντι σε άλλα πιο απλά ρυθμικά σχήματα.        

 

 Αρμονία: Στην αρμονία, όπως και στις άλλες παραμέτρους, ο Καλομοίρης είχε 

επηρεαστεί από την ελληνική παράδοση. Πολλές συγχορδίες του δεν περιείχαν τη 
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τρίτη2, γεγονός που δεν προσέδιδε ελάσσονα ή μείζονα χαρακτήρα. Ακόμα στα 

Μαγιοβότανα είναι εμφανής ο επηρεασμός του συνθέτη από τον Wagner. Ο συνθέτης 

δεν χρησιμοποιεί πτώσεις στα τραγούδια του, δίνοντας την αίσθηση της ατέρμονης 

μελωδίας.  Προκειμένου να ενώσει την μουσική του, με εκείνη της ελληνικής 

παράδοσης,  χρησιμοποιούσε πολλούς λαϊκούς δρόμους της δημοτικής, όπως χιτζάζ, 

ουσάκ, χιτζαζσκιάρ και νικρίζ.  Οι δρόμοι αυτοί παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με 

τις κλίμακες του Καλομοίρη. Διαστήματα δευτέρας αυξημένο συναντούσαμε σε όλα τα 

τραγούδια, δίνοντας τη χροιά της ελληνικής δημοτικής παράδοσης.  

 

 Συνοδεία- Ενορχήστρωση: Τη σπουδαιότερη θέση στα τραγούδια είχε η 

ορχήστρα. Ήταν εκείνη που ακούγονταν για πρώτη φορά το μοτίβο. Επίσης η ορχήστρα 

βοηθούσε στην εξέλιξη του τραγουδιού, καθώς είχε τ²�μελωδία. Ένα χαρακτηριστικό 

της γραφής του Καλομοίρη είναι ότι η φωνή, σε πολλά τραγούδια, δεν αποτελούσε 

παρά ένα επιπλέον όργανο της ορχήστρας που βοηθούσε στην εξέλιξη, δεν είχε όμως 

την κυρίαρχη θέση. Σε μέρη όπου η ατμόσφαιρα ήταν βεβαρημένη, ο συνθέτης 

χρησιμοποιούσε  ομάδες οργάνων, όπως είναι τα έγχορδα και χάλκινα ή τα πνευστά. 

Όταν το τραγούδι αποκτούσε μια ήρεμη ατμόσφαιρα ακούγονταν οι άρπες ή σόλο 

όμποε και βιολί να παίζουν τη μελωδία. Γενικά πρέπει να πούμε ότι ο Καλομοίρης 

γνώριζε καλά τα όργανα της ορχήστρας και τα χρησιμοποιούσε  κατάλληλα.  

 

 Μουσική απόδοση του κειμένου: Τα τραγούδια αυτά αποτελούν δείγμα γραφής 

του Καλομοίρη καθώς κατάφερε με μοναδικό τρόπο να αποδώσει τους στίχους του 

Παλαμά με τελειότητα. Τα τραγούδια χαρακτηρίζονται από τις απότομες αλλαγές στο 

tempo και στο ρυθμό, αλλά και στις κλίμακες, προκειμένου να περιγραφεί στο έπακρο 

μια εικόνα. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του Καλομοίρη είναι ότι όλα τα κομμάτια 

μπορούν να ακουστούν χωρίς τη παρουσία της φωνής, και παρ’ όλα αυτά να μη χάσουν 

το νόημά τους. Με γλαφυρότητα παρουσιάζεται σε κάθε τραγούδι η ατμόσφαιρα που 

βιώνει ο ήρωας. Οι δυναμικές αυξάνονται σε στιγμές έντασης και τα όργανα είναι 

περισσότερα. Αντίθετα σε στιγμές ηρεμίας, ακούγεται μια άρπα ή ένα σόλο όργανο να 

παίζει τη μελωδία ενώ η δυναμική πέφτει απότομα σε pp. Στην απόδοση του κειμένου 

βοηθά και το tempo που αλλάζει σύμφωνα με τις ανάγκες του κειμένου αλλά και οι 

κλίμακες που από μείζονες, γίνονται ελάσσονες, όταν παρουσιάζεται μια λυπητερή 
                                                 
2 Τρίτο φθόγγο ,επί της συγχορδίας. Η συγχορδίες αποτελούνταν από την πρώτη, την πέμπτη και την 
όγδοη.   
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εικόνα. Θα λέγαμε ότι ο Καλομοίρης μπόρεσε να εκφράσει με τη μουσική του αυτά που 

ήθελε ο Παλαμάς να πει με τους στίχους του.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιβλιογραφία 
 

1. Ανωγειανάκης Φ., Η μουσική στη νεώτερη Ελλάδα (προσθήκη στην ελληνική 

μετάφραση της ιστορίας της μουσικής του Κ. Nef), Αθήνα, εκδόσεις 

«Ν.Βότσης»,1985 



 77

2. Θέρου Α., Μουσικές Μελέτες, Παλαμά- Καλομοίρη, Ίαμβοι και Ανάπαιστοι, 

ανατύπωση από το περιοδικό Γράμματα, τόμος δεύτερος, 1913. 

3. Μαλιάρας Ν., Το Ελληνικό Δημοτικό τραγούδι στη μουσική του Μανόλη 

Καλομοίρη. Ελληνικές Μουσικολογικές εκδόσεις 

4. Φράγκου- Ψυχοπαίδη Ο., Η Εθνική Σχολή Μουσικής, προβλήματα ιδεολογίας. 

Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών. 

5. Τσερπέ Γ., Οι  Βραδινοί Θρύλοι του Μ.Καλομοίρη, ένας χαρακτηριστικός κύκλος 

τραγουδιών του για φωνή και πιάνο, 1990 

6. Ρεντζεπέρη Α., Η όπερα στην Ελλάδα,1991  

7. Μανόλης Κ., Η ζωή μου και η Τέχνη μου, έκδοση 1998 

8. Μυλωνάς Κώστας Ελληνική Μουσική, Ιστορικά ορόσημα, Εκδόσεις Νεφέλη 

9. Μέγαρο Μουσικής, Αφιέρωμα Μανόλης Καλομοίρης, 2002-2003 

10. Καλομοίρης Μ., Μαγιοβότανα – Ίαμβοι και Ανάπαιστοι, μέρος β΄, Σύλλογος 

Μ,Καλομοίρη.1991 

11. Καλομοίρης Μ., Ίαμβοι και Ανάπαιστοι ,έκδοση Maurice Senart, Παρίσι 1929  

12.  Έκδοση Φεστιβάλ «Μανόλη Καλομοίρη» σε συνεργασία με το Σύλλογο 

Μανόλη Καλομοίρη, 

13.  Λεύκωμα:Κωστής Παλαμάς, 60 χρόνια από τον θάνατό του, Εθνικό Κέντρο 

Βιβλίου, Αθήνα, 2003. 

14.  διάφορα άρθρα για τον Μανόλη Καλομοίρη από μουσικά περιοδικά, όπως το 

Νάμα  

15. πήγες από το internet      

 

 


