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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Η εργασία αποτελεί µία έρευνα αναφορικά µε το Χρήστο Πουρνάρα 

(1930-2003), σηµαντικό παραδοσιακό βιολιστή της ευρύτερης περιοχής 

του Νοµού Μαγνησίας. 

Στόχος της είναι να αναδείξει τη θέση του Χρ. Πουρνάρα στη 

µουσική παράδοση της Μαγνησίας, δεδοµένου ότι υπήρξε ένας ιδιαίτερα 

ενεργός µουσικός και επίσης σηµαντικός δάσκαλος της τέχνης του 

παραδοσιακού βιολιού. Επιµέρους στόχοι είναι να αναδείξει την 

παιδαγωγική που ακολουθούσε στην διδασκαλία του οργάνου και 

επιπλέον τις τεχνικές που χρησιµοποιούσε στο παίξιµό του για την 

ερµηνεία των τοπικών ιδιωµάτων.  

Η βιβλιογραφικές αναφορές για το συγκεκριµένο θέµα είναι πολύ 

περιορισµένες. Εξαιτίας αυτού, το µεγαλύτερο µέρος του υλικού, από το 

οποίο προέκυψε η εργασία, συγκεντρώθηκε µε τη µέθοδο της 

συνέντευξης από µαθητές και συνεργάτες του Χρ. Πουρνάρα. Οι 

µεταγραφές που αναφέρονται στο τέλος της εργασίας, κεφάλαιο 2, 

προέκυψαν από ηχογραφήσεις του CD «Τα τραγούδια του γάµου και 

των πανηγυριών στο Πήλιο» και µεταφέρθηκαν στο πεντάγραµµο µε 

χρήση του µουσικού προγράµµατος  Sibelius 4. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.1 Βιογραφικά στοιχεία 

Ο Χρ. Πουρνάρας γεννήθηκε το 1930 στις Γλαφυρές Βόλου ή 

Κάπουρνα του Νοµού Μαγνησίας, από τον Ακρίβο και την Ουρανία, µια 

φτωχική οικογένεια. Το 1947 και κατά τη διάρκεια του εµφύλιου 

κατέβηκε στο Βόλο ως «ανταρτόπληκτος».1 Αν και δεν ανήκε τυπικά σε 

κάποια πολιτική παράταξη, εντούτοις  είχε αντικαθεστωτική στάση2. Το  

1959 παντρεύτηκε την Αναστασία Αγιώτη που επίσης καταγόταν από τις 

Γλαφυρές και µαζί εγκαταστάθηκαν στην Νέα Ιωνία Μαγνησίας στην 

οδό ∆αβάκη 59. Το 1960 απέκτησαν ένα αγόρι, τον Ακρίβο ή Βούλη, το 

οποίο παρουσίασε προβλήµατα τετραπληγίας.  

Γι’ αυτό το λόγο, στα 1973 αποφάσισαν να µεταναστεύσουν στον 

Καναδά προκειµένου να αναζητήσουν µια αποτελεσµατική θεραπεία. 

Τελικά η µετανάστευση της οικογένειας ακυρώθηκε, δεδοµένου ότι 

υπήρξαν τυπικά κωλύµατα παραµονής, µε αποτέλεσµα να διαµείνει στον 

Καναδά για ένα διάστηµα τριών µηνών, διάστηµα που χρειάστηκε για 

την θεραπεία του Ακρίβου. Εκτός από τα κωλύµατα παραµονής, η 

θεραπεία δεν είχε επιτυχία3, µε αποτέλεσµα να επιστρέψουν στην 

Ελλάδα. Παρόλα αυτά, ο Χρ. Πουρνάρας δέχθηκε πρόταση να 

παραµείνει στον Καναδά ως µουσικός, µετά από µια εµφάνισή του µε 

ορχήστρα σε ελληνικό µαγαζί, γεγονός που δεν εκµεταλλεύτηκε4. 

Από το 1974, παράλληλα µε τις εµφανίσεις του ως παραδοσιακός 

βιολιστής, εργαζόταν τα πρωινά στο βιβλιοδετείο που είχαν στη Ν. 

Ιωνία Μαγνησίας τα αδέλφια της γυναίκας του, Αθανάσιος και 

                                                 
1 Καλαντζής Χρήστος : Μαγνήτων Μέλος - Μουσικοί της Μαγνησίας σελ.17, Βόλος 1997 
2 Από συνέντευξη του Αποστόλη Κακαλιάγκου ή Γλαφυριώτη στο γράφοντα 
3 Από συνέντευξη της Αναστασίας Πουρνάρα στο γράφοντα 
4 Από συνέντευξη του ∆ηµοσθένη Παπούλια στο γράφοντα 
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Κωνσταντίνος Αγιώτης. Το βιβλιοδετείο στεγαζόταν αρχικά στη 

συµβολή των οδών ∆αβάκη και Χίου, και στη συνέχεια Ελλησπόντου µε 

Χαλκηδόνος. Το δεύτερο αυτό επάγγελµα δεν το έκανε από χρηµατική 

ανάγκη αλλά ως µοναδικό τρόπο ασφάλισης, µιας και το επάγγελµα του 

ως µουσικός δεν του την προσέφερε.  

Πέθανε κυριολεκτικά πάνω στο πάλκο, ξηµερώµατα 

Πρωτοχρονιάς του 2003, στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας. (στο Πήλιο)5  

 

1.2 Το ξεκίνηµά του στη µουσική 

Ο Χρ. Πουρνάρας ασχολήθηκε µε το παραδοσιακό βιολί από µικρό 

παιδί µε τόσο ενθουσιασµό που, ακόµη κι όταν τον µάλωνε ο πατέρας 

του, συνέχιζε να παίζει κρυµµένος  κάτω από την κουβέρτα.6 Η πρώτη 

µαρτυρία για τη συµµετοχή του σε γάµο είναι το 1945, που έπαιξε βιολί 

στο γάµο της αδελφής της, άγνωστής του τότε, µέλλουσας γυναίκας 

του.7 

Όταν κατέβηκε στο Βόλο, µαθήτευσε κοντά στο Θανάση 

Κολιτσάρα και κυρίως κοντά στο Σπύρο Λιθαδιώτη, µε τον οποίο έκανε 

µαθήµατα για περίπου δύο µήνες. ∆ε χρειάστηκε περισσότερα µαθήµατα 

γιατί είχε «πολύ καλό αυτί»8 και εξελισσόταν συνέχεια µέσω της 

ατοµικής προσπάθειας αλλά και των συνεργασιών του. Με τον τρόπο 

αυτό, το ρεπερτόριό του σταδιακά εµπλουτίστηκε, εκτός από 

Πηλιορείτικα, και µε κοµµάτια άλλων µουσικών ιδιωµάτων της 

ευρύτερης περιοχής του Νοµού Μαγνησίας. Επίσης είχε µεγάλο 

                                                 
5 Καλαντζής Χρήστος  Ένθετο του CD: Παραδοσιακή µουσική και τραγούδια. Ηχογραφήσεις αρχείου 
Ρ.Σ Βόλου σελ. 34, Βόλος 2004 
6 Από συνέντευξη της Μαρίας ∆εµελή στο γράφοντα 
7 Από συνέντευξη της Αναστασίας Πουρνάρα στο γράφοντα 
8 Από συνέντευξη του Αποστόλη Κακαλιάγκου ή Γλαφυριώτη στο γράφοντα 
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ρεπερτόριο από Ευρωπαϊκά κοµµάτια (ταγκό, βαλς), τα οποία παίζονταν 

συχνά εκείνη την περίοδο στην περιοχή (1950-1970).9 

 

1.3 Η επαγγελµατική του σχέση µε τη µουσική 

Την περίοδο που έζησε στο Βόλο, ασχολήθηκε επαγγελµατικά 

αποκλειστικά µε το βιολί, πηγαίνοντας σε πανηγύρια. Στα χρόνια του 

εµφυλίου πολέµου έπαιζε σε  κοντινά στο Βόλο χωριά, αφού πρώτα του 

επιτρεπόταν µε ειδική άδεια. Τα επόµενα χρόνια και µέχρι το τέλος της 

ζωής του συνέχισε να παίζει σε πανηγύρια και γάµους στην ευρύτερη 

περιοχή του νοµού Μαγνησίας. Τα Σάββατα, όταν δεν είχε γάµο ή 

πανηγύρι, έπαιζε στο µαγαζί του Σπύρου Μανώλη «Σκαλάκια» στο 

Βόλο από το 1967 µέχρι το 1974. Στη συνέχεια έπαιξε για λίγο καιρό 

στο µαγαζί «Ψάθα» και στο µαγαζί «∆ειλινά». 

Παράλληλα συνεργαζόταν µε χορευτικούς οµίλους και 

παραδοσιακές χορωδίες. Επίσης έπαιζε σε εκποµπές του ραδιοφωνικού 

σταθµού της Ε.Ρ.Α. Βόλου από την ίδρυσή του. Μάλιστα, συµµετείχε 

στο πρώτο συγκρότηµα παραδοσιακής µουσικής, που έπαιξε στο 

Ραδιοφωνικό Σταθµό Βόλου, το οποίο απαρτιζόταν από τους Κώστα 

Ζαχαρά (κλαρίνο), Χρήστο Πουρνάρα (βιολί), Γιάννη Τάµπαλη 

(λαούτο), Θεοχάρη Παντίδη (σαντούρι-τραγούδι)10. Επίσης παρέδιδε 

µαθήµατα παραδοσιακού βιολιού. 

 

 

 

 

 
                                                 
9 Από συνέντευξη του Αποστόλη Κακαλιάγκου ή Γλαφυριώτη στο γράφοντα 
10 Καλαντζής Χρήστος  Ένθετο του CD: Παραδοσιακή µουσική και τραγούδια. Ηχογραφήσεις 
αρχείου Ρ.Σ Βόλου σελ. 19, Βόλος 2004 
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1.4.1 Συνεργασίες 

Ο Χρ. Πουρνάρας συνεργάστηκε µε τους περισσότερους µουσικούς της 

ευρύτερης περιοχής του νοµού Μαγνησίας. Κλειστός, ήσυχος, δεν 

παινευόταν για τη δουλειά του11. Όταν συνεργαζόταν µε άπειρους 

µουσικούς τους αναδείκνυε και τους βοηθούσε. Κατά την εκτέλεση των 

κοµµατιών, έδινε την εντύπωση ενός ιδιαίτερα πεπειραµένου µουσικού.  

«Στις πρόβες διόρθωνε τα τυχόν λάθη  στις συγχορδίες µιας 

και γνώριζε πολύ καλά την αρµονία των κοµµατιών» (Ανδρέας 

Κατσιγιάννης, από συνέντευξη στο γράφοντα). 

«Ήταν πολύ συνεργάσιµος, καλοσυνάτος και µε χιούµορ. 

Ήταν χρυσός άνθρωπος» (Μαρία ∆εµελή, από συνέντευξη στο 

γράφοντα). 

Στις πρόβες ήταν ευπρόσδεκτος στις νέες ιδέες των συµπαικτών του για 

τον τρόπο εκτέλεσης των κοµµατιών. Βέβαια τις περισσότερες φορές, 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, έπαιζε µε τον δικό του ιδιωµατικό 

τρόπο, όπως οι περισσότεροι οργανοπαίχτες της γενιάς του.  

«Ο Χρ. Πουρνάρας, όπως και οι µουσικοί της γενιάς του, δεν 

έµπαιναν σε καλούπια» (Θανάσης ∆ραγάνης, από συνέντευξη στο 

γράφοντα).  

«Στις συναυλίες είχε πάντα µαζί του έναν ενισχυτή και κάτι 

σαν ποτενσιόµετρο πάνω στο βιολί µε αριθµούς από το 1-10. Μετά 

από συνεννόηση µε τον ηχολήπτη, είχε ρυθµίσει το ποτενσιόµετρο 

στο 1,5 και ο ηχολήπτης είχε τις ρυθµίσεις της κονσόλας του στο 

τέρµα. Μόλις όµως άρχισε η εκδήλωση, ο κυρ. Χρήστος ανέβασε το 

ποτενσιόµετρο στο 10 χωρίς να ειδοποιήσει τον ηχολήπτη, µε 

αποτέλεσµα να πάρει φωτιά ο ενισχυτής του µε την πρώτη δοξαριά» 

(Νεκτάριος ∆εµελής, από συνέντευξη στο γράφοντα).  
                                                 
11 Από συνέντευξη του ∆ηµοσθένη Παπούλια στο γράφοντα 
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Στα πλαίσια των γάµων και των πανηγυριών δεν υπήρχαν σταθερές 

συνεργασίες. Οι µουσικοί επιλέγονταν ανάλογα µε τις ανάγκες. 

Αντίθετα, σταθερές συνεργασίες διαµορφώνονταν στα πλαίσια της 

συνοδείας χορευτικών συλλόγων και παραδοσιακών χορωδιών.12 

Παρακάτω παρατίθενται µε χρονολογική σειρά οι σταθερές συνεργασίες 

του καθώς και οι µουσικοί µε τους οποίους κατά καιρούς συνεργάστηκε. 

 

Σταθερές συνεργασίες 

’50  Ζαχαράς Κώστας (κλαρίνο, σαξόφωνο) 

  Λιθαδιώτης Σπύρος (βιολί) 

  Τάµπαλης Γιάννης (λαούτο) 

 

’50 -’60 Συγκρότηµα του Γιώργου Ζήση (Γυφτογιώργου)    

  Ζήσης Γιώργος ή Γυφτογιώργης (κλαρίνο) 

Λιθαδιώτης Σταύρος (σαντούρι) 

  Μπουγατσάς Αποστόλης (κιθάρα)  

Νούκουτος Ρήγας (τραγούδι) 

  Φάµπας Αγγελής (τραγούδι) 

 

1967 -1974 Σκαλοπατάκια (Σκαλάκια) - 1975-1976   Ψάθα 

Παπούλιας ∆ήµος (λαούτο, κιθάρα, φωνή) 

 

1978 -1979 Χ.Ο.Β. (Χορευτικός Όµιλος Βόλου) 

Παντίδης Θεοχάρης (τραγούδι-σαντούρι-λαούτο-κιθάρα) 

Σαλπαδήµας Γιάννης  (λαούτο) 

Σακελλαρίου Απόστολος (κλαρίνο) ή 

Χατζηζήσης Αχιλλέας (κλαρίνο) 
                                                 
12 Από συνέντευξη του Θανάση ∆ραγάνη στο γράφοντα 
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1980 -1992 Ε.Ρ.Α. Βόλου 

Μπέλλος Γιώργος (λαούτο) 

Σακελλαρίου Απόστολος (κλαρίνο)  

Σαλπαδήµας Γιάννης  (λαούτο) 

Σοροβόλας ∆ηµήτρης (φωνή) 

 

1986 -1989 Πολιτιστικές εκδηλώσεις στις αυλές των σχολείων 

(καλοκαίρια) Αχειλάς Παναγιώτης (κανονάκι) 

 ∆ραγάνης Θανάσης (ούτι) 

 Θεολόγου Νίκος (κρουστά-φωνή) 

 

1990 -1995 Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής Ν.Ιωνίας 

Μαγνησίας 

Γεωργαλιός Ζήσης (κανονάκι) ή 

∆εµελής Γιώργος (κανονάκι) ή 

∆εµελής Νεκτάριος  (κανονάκι) 

Κατσάνου Κατερίνα (τουµπερλέκι) 

Μούτσελος Νίκος (κρουστά) 

Μπακαλέξη Μάρω (ακκορντεόν) 

Παναγιώτου Νίκος (ακκορντεόν) 

Τριανταφύλλου Κλέαρχος (τραγούδι) 

 

2000 -2001 ∆ειλινά 

  Σιδέρης Οδυσσέας (κλαρίνο, σαξόφωνο, λαούτο) 
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Περιστασιακές συνεργασίες 

Αβαράκης Κώστας (µπουζούκι, τραγούδι) 

Αµουτζοπούλου Νίτσα (τραγούδι, ζήλιες) 

Αναστασόπουλος Νίκος (κλαρίνο) 

Βαϊνόπουλος Αποστολάκης (µπαγλαµάς) 

Γκιόλµας Θανάσης (κλαρίνο-σαξόφωνο-κρουστά) 

Κακαλιάγκος ή Γλαφυριώτης Αποστόλης 

Καραδέµητρος Κώστας (λαούτο) 

Κατσαγιώργης Ορέστης (τραγούδι-ακκορντεόν) 

Κατσίκας Νάκης (ακκορντεόν) 

Κουσκουρίδας Σταύρος (κλαρίνο) 

Μαλλιάρας  Βάιος (κλαρίνο) 

Μπαντελάς Βαγγέλης (κλαρίνο) 

Παρθένης Νίκος (τραγούδι, κρουστά, µπαγλαµάς) 

Παύλου Θανάσης (τραγούδι-βιολί) 

Πόρναλης Μιχάλης (κιθάρα, τραγούδι) 

Πούλιος Θανάσης (τραγούδι-λαούτο) 

Σέρκος Θανάσης (κλαρίνο) 

Σιδεράς Βασίλης (λαούτο) 

Τροµάρας Βασίλης (κλαρίνο) 

Τσικώνης Γιάννης (κλαρίνο) 

Φλώρος Ηλίας (τουµπερλέκι) 

Χαλκιάς Παύλος (λαούτο) 

Χρονόπουλος Κώστας (κρουστά) 
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Παράλληλα συνόδευε το Λύκειο Ελληνίδων Βόλου σε εκδηλώσεις 

παραδοσιακών χορών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

«Το λύκειο Ελληνίδων προσλάµβανε τους µουσικούς από 

το “καφενείο των µουσικών” (που υπάρχει µέχρι σήµερα στη 

συνοικία Παλαιών Βόλου). Οι µουσικοί δεν ήξεραν τα τραγούδια 

των χορευτικών και έτσι τους τα τραγουδούσαµε για να τα 

µάθουν…Γίνονταν πρόβες µε ζωντανή µουσική µε συµφωνηθείσα 

µηνιαία αµοιβή» (Άσπα Καπουρνιώτη, από συνέντευξη στο 

γράφοντα).   

Επίσης συνόδευε το Χορευτικό Όµιλο Βόλου, τη Χορωδία του 

Ε.∆.Ρ.Α.Μ.Ε. (Σύλλογος Έρευνας, ∆ιάσωσης και Ριζικής 

Αποκατάστασης της Μουσικής των Ελλήνων) και συµµετείχε σε 

εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών Ν. Ιωνίας «Το 

Εγγλεζονήσι».  

 

1.4.2 Ηχογραφήσεις 

Η πρώτη δισκογραφική παρουσία του Χρ. Πουρνάρα εντοπίζεται την 

εποχή των 45 στροφών. Συγκεκριµένα, τη δεκαετία του ’60 συµµετέχει 

σε δυο δίσκους 45 στροφών. Ο πρώτος δίσκος, κυκλοφόρησε το 1960 

περίπου. Τα ακριβή του στοιχεία, δεν έγινε δυνατό να εντοπιστούν. Ο 

δεύτερος δίσκος µε τίτλο «Σκάρος - Μοιρολόι» κυκλοφόρησε το 1965 

περίπου.13 

Εκείνη την εποχή, ο µόνος τόπος ηχογράφησης στην Ελλάδα ήταν 

το στούντιο της Columbia στην Αθήνα. Λόγω της χρονοβόρας 

µετακίνησης και της πολυέξοδης παραµονής, η συµµέτοχη των 

παραδοσιακών οργανοπαικτών της επαρχίας σε ηχογραφήσεις, ήταν 

                                                 
13 Σύµφωνα µε το Χρήστο Καλαντζή, ο οποίος µου έδωσε τα στοιχεία των δίσκων, την εποχή των 45 
στροφών συµµετέχει µόνο σε αυτούς τους δύο δίσκους. 
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δυσεπίτευκτη. Ο Χρ. Πουρνάρας λογαριάζοντας και την ασθένεια του 

παιδιού του, δεν ήταν εύκολο να αποµακρυνθεί από την οικογένειά του 

για µεγάλο χρονικό διάστηµα, όπως απαιτούσε ένα τέτοιο ταξίδι.  

  «∆εν το κυνηγούσε» (Αποστόλης Κακαλιάγκος ή 

Γλαφυριώτης, από συνέντευξη στο γράφοντα). 

Παρόλο που ο Χρ. Πουρνάρας έπαιζε στην Ε.Ρ.Α. βόλου από το 

ξεκίνηµα της λειτουργίας της, δεν διασώθηκαν ηχογραφήσεις της 

περιόδου πριν το 1980, διότι κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του 

σταθµού δεν υπήρχαν µαγνητόφωνα και τα συγκροτήµατα έπαιζαν σε 

απευθείας µετάδοση. Ακόµα και όταν αποκτήθηκαν µαγνητόφωνα οι 

αρµόδιοι του σταθµού, λόγω έλλειψης επαρκούς αριθµού ταινιών, ήταν 

υποχρεωµένοι να χρησιµοποιούν διαρκώς τις ίδιες ταινίες σβήνοντας τις 

παλιές εγγραφές14. 

Το 1979 ξεκινά η δισκογραφική του παρουσία σε LP. Εµφανίζεται 

στο δίσκο «Τραγούδια της Θεσσαλίας, Μέρος 2ον» του Συλλόγου προς 

∆ιάδοσιν της Εθνικής Μουσικής του Σίµωνα Καρρά, ο οποίος τον 

επέλεξε λόγω της ιδιαίτερης γνώσης του και εµπειρίας στην ερµηνεία 

του τοπικού ιδιώµατος του. 

Το 1984 εµφανίζεται στο δίσκο «Στο Βόλο και στη Λάρισα, 

Ανφάν Γκατέ Ρεµπέτες - Αχιλλέας Ματζίρης» λόγω της φιλίας του µε 

τον Αχιλλέα Ματζίρη, που ήταν ο στιχουργός και συνθέτης του δίσκου. 

Επανεκδόθηκε σε cd το 2001 από το ∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου 

και διανεµήθηκε µαζί µε το πρώτο τεύχος περιοδικού του ∆ήµου Βόλου. 

Επίσης το 2001 ηχογράφησε το τραγούδι «Χορέψτε δυό µου 

µάτια» για τη συλλογή «Μαγνησία - Μουσικές παραδόσεις» που είναι η 

πρώτη ηχογράφηση του κοµµατιού αυτού στη Ελληνική δισκογραφία. 

Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικά η δισκογραφία του Χρ. Πουρνάρα. 
                                                 
14 Από συνέντευξη του Χρήστου Καλαντζή στο γράφοντα. 
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Έτος 

κυκλοφορίας 

Τίτλος Εταιρία 

Παραγωγής 

Αριθµός 

δίσκου 

Τύπος 

1960    45στρ. 

1965 Σκάρος - Μοιρολόι RCA VICTOR 2354 45στρ. 

1979 Τραγούδια Θεσσαλίας 

(Μέρος 2ον) 

C.G.C.G LTD. 43575/3125/79 LP 

1984 Στο Βόλο και στη Λάρισα 

Αχιλλέας Ματζίρης – Ανφάν 

Γκατέ Ρεµπέτες 

Astra Records  

Z1/Φ801-

834/816/84 

LP 

1995 Παραδοσιακά Τραγούδια Μ. 

Ασίας, Αν. Θράκης, 

Μακεδονίας µε τη Χορωδία 

Παραδοσιακού Τραγουδιού 

του ∆ήµου Ν. Ιωνίας 

Πολιτιστικός 

Οργανισµός 

∆ήµου Ν. 

Ιωνίας 

Μαγνησίας 

– MC 

2001 Στο Βόλο και στη Λάρισα 

Αχιλλέας Ματζίρης – Ανφάν 

Γκατέ Ρεµπέτες 

Βόλος ∆ίσκοι 31P6Yd2-00 CD 

2001 Μαγνησία Μουσικές 

Παραδόσεις 

Βόλος ∆ίσκοι 21P8GRI-01/ 

21P8GRJ-01 

2CD 

2001 Τραγούδια της Θεσσαλίας C.G.C.G LTD.  CD 

2003 

 

Τραγούδια του γάµου και των 

πανηγυριών στο Πήλιο 

Ανεξάρτητη 

Παραγωγή 

21P71fM-00 CD-MC 

2004 Παραδοσιακή µουσική και 

τραγούδια. Ηχογραφήσεις 

αρχείου Ρ.Σ Βόλου 

Ε.Ρ.Α. Βόλου P11-035770-1 CD 

2006 Το δηµοτικό τραγούδι στη 

Μαγνησία 

Ε.Ρ.Α. 

Ε.Κ.Π.Ο.Λ. 

P11-072670-1 

P11-072671-1 

2CD 
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1.5 Τρόπος παιξίµατος 

Έπαιζε πολύ απλά και λιτά και δεν έκανε υπερβολικά «γλιστρήµατα». 

Πρόσεχε περισσότερο τη ρυθµική αγωγή και δεν έκανε θεαµατικά 

γυρίσµατα, όπως συνηθιζόταν από άλλους δεξιοτέχνες µουσικούς, 

προβάλλοντας τον εαυτό του.15 Ενσωµάτωνε στο βιολί χαρακτηριστικά 

από το παίξιµο του κλαρίνου µαθαίνοντας δίπλα στο Γιώργο Ζήση ή 

Γυφτογιώργο µε τη διαδικασία της µίµησης. 

«Έπαιζε αυτά που του έδειχνε ο Γιώργος Ζήσης ή 

Γυφτογιώργος και  έκανε πλάκα στον Θανάση Κολιτσάρα που 

αναρωτιόταν από που τα έµαθε.» (Αποστόλης Κακαλιάγκος ή  

Γλαφυριώτης, από συνέντευξη στο γράφοντα).  

Σε αντίθεση µε τους κλασικούς βιολονίστες, στήριζε το βιολί στον 

καρπό, έπιανε το δοξάρι από πιο ψηλά, χωρίς να δίνει σηµασία στο 

σωστό κράτηµα του και δεν χρησιµοποιούσε γέφυρα. Ιδιαίτερη σηµασία 

έδινε στο αριστερό του χέρι16.  

Αντιλαµβανόταν τον εαυτό του ως µουσικό και γι’ αυτό βελτίωνε 

τις γνώσεις και την τεχνική του, ασκούνταν µόνος του και 

εξελισσόταν.17 

 

1.6 Τρόπος διδασκαλίας 

Ο Χρ. Πουρνάρας ήταν χαµηλών τόνων. Πολύ ήρεµος, υποµονετικός µε 

µεταδοτικότητα
18. Άνθρωπος πολυπράγµων, µε πολλές γνώσεις για την 

παραδοσιακή µουσική. Ήξερε να παίζει όλα τα όργανα (πιάνο, κλαρίνο, 

λαούτο)19.  

 
                                                 
15 Από συνέντευξη του Στέφανου Γεωργίου στο γράφοντα  
16 Από συνέντευξη του Στέφανου Γεωργίου στο γράφοντα 
17 Από συνέντευξη του Γρηγόρη Σουλτάνη στο γράφοντα 
18 Από συνέντευξη της Μαρίας ∆εµελή στο γράφοντα  
19 Από συνέντευξη της Αναστασίας Πουρνάρα στο γράφοντα 
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«Ο Θανάσης Γκιόλµας από τον Χρ. Πουρνάρα έµαθε 

κλαρίνο. Εµένα µου έµαθε λαούτο. Αυτός µ’ έβγαλε στη δουλειά» 

(∆ηµοσθένης Παπούλιας, από συνέντευξη στο γράφοντα)  

Ήθελε να µεταδώσει την τέχνη του µε τον καλύτερο τρόπο στους 

µαθητές του. ∆ίδασκε όλα όσα γνώριζε χωρίς να κρατάει µυστικά και να 

φοβάται τον επαγγελµατικό ανταγωνισµό από τους µαθητές του.20 Είχε 

λίγους µαθητές από επιλογή του, για να µπορεί να τους ελέγχει. Το 

µάθηµα είχε διάρκεια περίπου µιας ώρας.  

Αν και γνώριζε µουσική σηµειογραφία (νότες), κλίµακες και 

τρόπους, δεν είχε παιδεία κλασικού βιολιστή. ∆ίδασκε χωρίς 

παρτιτούρες, χρησιµοποιώντας το βιωµατικό τρόπο διδασκαλίας. 

Στήριζε τη διδασκαλία του στις αισθήσεις, την οπτική και ακουστική 

αντίληψη, τη µνήµη και την προφορικότητα. Μέσω της µουσικής 

εκτέλεσης γινόταν και η εκµάθηση της θεωρίας.21 

 Το κάθε µάθηµά του δεν είχε συγκεκριµένη ύλη, αλλά 

προχωρούσε προοδευτικά από απλά σε πιο σύνθετα κοµµάτια. Η 

εκµάθηση κάθε κοµµατιού ξεκινούσε αρχικά µέσα από την µουσική του 

κλίµακα και στη συνέχεια περνούσε πιο ειδικά στον µουσικό του τρόπο 

(µακάµ).Ο Χρ. Πουρνάρας θεωρούσε ότι κάθε µουσικός τρόπος 

χρειάζεται µια ιδιαίτερη τεχνική για τη σωστή του απόδοση. 

 Την ώρα που ο µαθητής προσπαθούσε να µάθει το κοµµάτι, τον 

βοηθούσε παίζοντας συνοδευτικές συγχορδίες ή τη µελωδία σε διάφορες 

οκτάβες ή «κάνοντας δεύτερες» (φωνές). 

 Στη συνέχεια έπαιζε ο ίδιος µια µελωδία για να δώσει στο µαθητή 

την αίσθηση της κλίµακας ή του τρόπου και τον άφηνε να αυτοσχεδιάσει 

ελεύθερα χωρίς να του δώσει συγκεκριµένες οδηγίες.  

                                                 
20 Από συνέντευξη του Νεκτάριου ∆εµελή στο γράφοντα 
21 Από συνέντευξη του Γρηγόρη Σουλτάνη στο γράφοντα 
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Οι µαθητές του τον ηχογραφούσαν κατά τη διάρκεια του 

µαθήµατος, ώστε να γίνεται πιο κατανοητή και αναλυτική η παρουσία 

του κοµµατιού. Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, έπαιζε αρχικά το 

κοµµάτι σε πιο αργή ταχύτητα και στη συνέχεια τα µέρη του κοµµατιού 

(πάρτες)  ένα ένα ξεχωριστά22. 

Εκτός από τη διδασκαλία, θεωρούσε ότι µάθηµα είναι και η 

«ζωντανή» µουσική εκτέλεση κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες όπως γάµοι 

και πανηγύρια. Γι’ αυτό προωθούσε τους µαθητές του και τους 

προέτρεπε να τον ακολουθούν στις δουλειές του ή ακόµη και να 

πηγαίνουν µόνοι τους.23 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Από συνέντευξη του Στέφανου Γεωργίου στο γράφοντα 
23 Από συνέντευξη της Μαρίας ∆εµελή στο γράφοντα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
 

Ο Χρ. Πουρνάρας µέσα από τις συνεργασίες του µε τους περισσότερους 

µουσικούς της ευρύτερης περιοχής του Νοµού Μαγνησίας, ήρθε σε 

επαφή µε τα ποικίλα µουσικά ιδιώµατα της περιοχής. Αφοµοίωσε στο 

παίξιµο του τις επιρροές που δέχτηκε, µε αποτέλεσµα να παίζει 

εξαιρετικά όχι µόνο Πηλιορείτικα, αλλά και κοµµάτια άλλων µουσικών 

ιδιωµάτων. 

Με την παρακάτω αναφορά στα ιδιώµατα της ευρύτερης περιοχής 

του Νοµού Μαγνησίας, γίνεται µια προσπάθεια προσέγγισης του 

φάσµατος των επιρροών που δέχτηκε κατά τη διάρκεια των 

συνεργασιών του. 

 

2.1 Μουσικά ιδιώµατα 

Η γεωγραφία της εν λόγω περιοχής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

στη διαµόρφωση των διαφορετικών µουσικών ιδιωµάτων που υπήρξαν 

στην ευρύτερη περιοχή του Νοµού Μαγνησίας. Όπως είναι φυσικό, η 

νησιώτικη συστάδα των Βορίων Σποράδων και οι περιοχές των 

ανατολικών παραλίων του Πηλίου, παρουσιάζουν νησιώτικο µουσικό 

ιδίωµα. Παρότι υπάρχουν και ντόπιες µελωδίες σε ύφος όµως νησιώτικο, 

αυτοί που επικρατούν, είναι κυρίως οι κυκλαδίτικοι µαζί µε τους 

ευβοιώτικους σκοπούς και τραγούδια που εύκολα µεταφέρονται από 

τους ταξιδιώτες ναυτικούς των περιοχών αυτών. 

 Το νησιώτικο µουσικό ιδίωµα επηρεάζει και τα χωριά που 

βρίσκονται στις ορεινότερες περιοχές του Πηλίου. Εδώ συχνότερα 

συναντάµε ξενόφερτες µελωδίες και σκοπούς: τραγούδια µικρασιάτικα, 

ηπειρώτικα µέχρι και ευρωπαϊκά. Αυτό οφείλεται στις εµπορικές 

συναλλαγές των ευκατάστατων Πηλιορειτών µε τις εν λόγω περιοχές, 



 18 

αλλά και µε τους ηπειρώτες τεχνίτες οικοδόµους, οι οποίοι 

εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Πηλίου. Έτσι στην περιοχή αυτή 

εντοπίζονται «κανταδούλες», «µινοράκια-µατζοράκια µε σεκόντα» έως 

και συνθέσεις της λεγόµενης σήµερα κλασικής µουσικής, 

προσαρµοσµένες όµως στα τοπικά όργανα και τις προδιαγραφές των 

πανηγυριών της περιοχής. Παράλληλα υπάρχουν και οι ντόπιοι 

δηµιουργοί, οι οποίοι συνθέτουν και παίζουν δικές τους µελωδίες, 

καθιερώνοντας µία τοπική µουσική παράδοση. 

 ∆ιαφορετική παρουσιάζεται η µουσική κατάσταση στο βόρειο 

Πήλιο και τις περιοχές γύρω από τη λίµνη Κάρλα.  Περιοχές οι οποίες 

είναι γεωγραφικά αποµονωµένες από το αστικό κέντρο της Μαγνησίας. 

Οι κάτοικοι αυτών των ορεινών οικισµών, διατηρούν στενές επαφές µε 

τους Θεσσαλούς του κάµπου και παρότι δε στερούνται µελωδιών που 

παραπέµπουν στο νησιώτικο µουσικό ιδίωµα, επικρατέστερα είναι τα 

πάσης φύσεως στεριανά τραγούδια. Παρότι επικρατούν αυτά του 

εσωτερικού της Θεσσαλίας, δε λείπουν τα ηπειρώτικα, τα κλέφτικα, τα 

µωραΐτικα και µακεδονίτικα της βορειοδυτικής Ελλάδος.  

Η γεωγραφική αποµόνωση της περιοχής ευνόησε τη ντόπια 

µουσική δηµιουργία, η οποία, αν και επηρεασµένη από την καµπίσια και 

την εν γένει στεριανή παράδοση, διατήρησε ένα προσωπικό-τοπικό 

χαρακτήρα, που θα µπορούσε να ονοµαστεί «βουνίσιο» µουσικό ιδίωµα. 

Η µουσική ζωή του αστικού κέντρου της Μαγνησίας ελάχιστα επηρέασε 

την τοπική παράδοση. Εδώ βρίσκουν στέγη και µία σειρά µουσικών 

ιδιωµάτων ξένων προς την ελληνική παράδοση.  

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των µικρών κοινοτήτων-

αδελφοτήτων «εσωτερικώς αποδήµων Ελλήνων», οι οποίοι 

εγκαθίστανται στο Βόλο, φέρνοντας µαζί τους τη µουσική της ιδιαίτερης 

πατρίδας τους. Κριτικοί, Μωραΐτες, Ρουµελιώτες, Ηπειρώτες, 
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Μακεδόνες, Θρακιώτες, µία µικρή «ελληνικής προελεύσεως» 

πανσπερµία, των οποίων η µουσική παράδοση συνήθως προβάλλεται 

στην περιοχή µέσω συνεστιάσεων και άλλων εξειδικευµένων 

εκδηλώσεων. Άξιο να αναφερθεί, ότι στη διαµόρφωση της τοπικής 

παράδοσης συνέβαλαν και οι τσιγγάνοι οργανοπαίχτες και τραγουδιστές. 

 Τα πράγµατα στη µουσική ζωή της περιοχής επηρέασαν 

καταλυτικά οι Μικρασιάτες και οι άλλοι εξ’ ανατολών πρόσφυγες 

(Ρωµυλιώτες, Κωνσταντινουπολίτες, Πόντιοι, Καππαδόκες κλπ), οι 

οποίοι κατέκλυσαν το Βόλο και άλλες περιοχές της πεδινής κυρίως 

Μαγνησίας στις αρχές του 20ου αιώνα. Οι πρόσφυγες µετέφεραν και 

κατάφεραν να καθιερώσουν τη µουσική τους παράδοση. Συνεχίζουν δε 

µέχρι τις µέρες µας, να συµβάλλουν στη διάσωση και µετάδοση της 

µικρασιάτικης πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η αναφορά σ’ αυτή τη 

µουσική παράδοση καθιερώθηκε να αποκαλείται «µικρασιάτικο» 

µουσικό ιδίωµα.24 

 

2.2 Μεταγραφές 

Ο τρόπος παιξίµατος του Χρ. Πουρνάρα, αν και φαινόταν απλός 

συγκριτικά µε άλλους µουσικούς, ήταν κρυφά διανθισµένος από 

µικροδιαστήµατα, ποικίλµατα, εκφυγές, αποτζιατούρες, γλιστρήµατα, 

ιδιωµατικές τεχνικές οι οποίες είναι δύσκολο να αποδοθούν σε 

µεταγραφές δυτικής σηµειογραφίας. Επίσης διακρίνεται από έναν 

αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα, επίσης δύσκολο να αποδοθεί. Για τους 

παραπάνω λόγους, οι µεταγραφές που ακολουθούν αποδίδουν το βασικό 

σκελετό των κοµµατιών. 

                                                 
24 Καραγκούνης Κων/νος : Μαγνήτων Μέλος - Η ψαλτική τέχνη και η λαϊκή µουσική παράδοση στη 
Μαγνησία σελ. 7, Βόλος 1997 
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 Ο Χρ. Πουρνάρας δραστηριοποιήθηκε την ίδια περίοδο µε όλους 

τους παλιούς µουσικούς της περιοχής (που κατά κύριο λόγο 

αποτελούσαν την κοµπανία του Γιώργου Ζήση) και δούλεψε επί πολλά 

χρόνια µαζί τους. Γνώριζε λοιπόν από πρώτο χέρι τις µελωδίες που 

ακούγονταν στο Πήλιο και κατά κάποιον τρόπο είχε ειδικευτεί στα 

Πηλιορείτικα. 

Τα παραδοσιακά κοµµάτια που µεταγράφηκαν εµπεριέχονται στο 

CD «Τα τραγούδια του γάµου και των πανηγυριών στο Πήλιο», το µόνο 

αφ’ ενός που εµπεριέχει εξ’ ολοκλήρου Πηλιορείτικα κοµµάτια και αφ’ 

ετέρου που συµµετέχει ο Χρ. Πουρνάρας σε όλα τα τραγούδια25. 

                                                 
25
Στα παραπάνω κοµµάτια χρησιµοποίησα το συγκεκριµένο συµβολισµό 8/8 για να φανεί ο ιδιαίτερος 
τονισµός τους σε 3/8,3/8,2/8 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Η έρευνα σχετικά µε το Χρήστο Πουρνάρα ανέδειξε, µέσα από πολλές 

συνεντεύξεις τόσο µε µαθητές του όσο και µε συνεργάτες του, την 

εξέχουσα θέση που κατέχει ανάµεσα στους παραδοσιακούς 

οργανοπαίχτες της ευρύτερης περιοχής του Νοµού Μαγνησίας. Υπήρξε 

ιδιαίτερα ενεργός µουσικός µε συµµετοχή σε πολλά µουσικά σχήµατα 

ποικίλων ιδιωµάτων και διαρκή παρουσία επί σειρά ετών, σε όλα σχεδόν 

τα δρώµενα που σχετίζονται µε την παράδοση. 

Παιδαγωγός µε όλη τη σηµασία της λέξης, ήξερε να εµπνέει τους 

µαθητές του και να τους διδάσκει µε απλότητα την πολυπλοκότητα των 

παραδοσιακών κοµµατιών, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα τη ψυχή και 

τη φαντασία τους αλλά και ενεργοποιώντας την ακοή και την µνήµη 

τους. 

Λάτρης µε ουσία της παράδοσης, µουσικός µε αυτογνωσία, δεν 

αρκέστηκε απλά να επαναλάβει τα όσα έµαθε, αλλά εξελίχθηκε µέσα 

από πολλή προσωπική µελέτη ώστε να αναδειχθεί σε σηµαντικό 

εκτελεστή αλλά και δάσκαλο. Αξιοποίησε τις γνώσεις του για να 

βελτιώσει την τεχνική παιξίµατος του βιολιού µε σκοπό την αρτιότερη 

απόδοση και έκφραση της µουσικότητας του παραδεδοµένου µουσικού 

υλικού, ώστε να θεωρείται δίκαια εξέχουσα µορφή στον τοµέα του. 

 

Ευχαριστώ πολύ όλες τις πηγές και ειδικά τους Καλαντζή 

Χρήστο, Γεωργίου Στέφανο, Σουλτάνη Γρηγόρη, Ζαρία Γιάννη για την 

πολύτιµη βοήθεια τους. Τον Κοτσµανίδη Βασίλη για την βοήθεια του 

στην επιµέλεια και τους γονείς µου για τη στήριξή τους. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Χρήστος Πουρνάρας 

 

 

 

Χορωδία παραδοσιακής µουσικής ∆ήµου Ν. Ιωνίας Μαγνησίας 
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Χρήστος Πουρνάρας (βιολι), Θανάσης Γκιόλµας (ντραµς),  

στο µικρόφωνο ο Γιώργος Ζήσης ή Γυφτογιώργος 

 

 

 

 

 
Κώστας Ζαχαράς (σαξόφωνο), Θανάσης Γκιόλµας (κλαρίνο), 

Χρήστος Πουρνάρας (βιολί), Αποστόλης Μπουγατσάς (κιθάρα) 
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Στο ραδιόφωνο: Χρήστος Πουρνάρας (βιολί), Γιώργος Ζήσης ή Γυφτογιώργης 

(σαξόφονο), Παύλος Χαλκιάς, Γιάννης Τάµπαλης   περίπου 1955 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γιώργος Ζήσης ή Γυφτογιώργης (κλαρίνο),  

Χρήστος Πουρνάρας (βιολί), Αποστόλης Μπουγατσάς (κιθάρα) 
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Γιώργος Ζήσης ή Γυφτογιώργης (κλαρίνο), Χρήστος Πουρνάρας (βιολί) 

 

 

 
Χρήστος Πουρνάρας, Γιώργος Ζήσης ή Γυφτογιώργης, ∆ηµήτρης Σοροβόλας,, (;) Λάζος 
περίπου 1955  
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Κώστας Ζαχαράς (κλαρίνο), Χρήστος Πουρνάρας (βιολί) 

 

 
Πρόβα στο Μούρεσι Πηλίου 

 

 
Χρήστος Πουρνάρας - Αχιλλέας Ματζίρης 
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Αποστόλης Κακαλιάγκος ή Γλαφυριώτης, Χρήστος Πουρνάρας, 

 Θεόδωρος ∆ερβενιώτης, Κώστας Ζαχαράς 

 

 

 
Χρήστος Πουρνάρας 
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Εξώφυλλα δισκογραφίας 

 

 

 
Σκάρος - Μοιρολόι  

45στρ.  RCA VICTOR  περ. 1965   
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Τραγούδια Θεσσαλίας - Μέρος 2ον  

LP   C.G.C.G LTD 1979 
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Στο Βόλο και στη Λάρισα   Αχιλλέας Ματζίρης - Ανφάν Γκατέ Ρεµπέτες  

LP  Astra Records  1984  
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Παραδοσιακά Τραγούδια Μ. Ασίας, Αν. Θράκης, Μακεδονίας µε τη Χορωδία 

Παραδοσιακού Τραγουδιού του ∆ήµου Ν. Ιωνίας   

MC Ανεξάρτητη Παραγωγή 1995 
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Στο Βόλο και στη Λάρισα Αχιλλέας Ματζίρης – Ανφάν Γκατέ Ρεµπέτες  
Επανέκδοση CD Ανεξάρτητη Παραγωγή 2001 
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Μαγνησία Μουσικές Παραδόσεις  

2CD Ανεξάρτητη Παραγωγή 2001 
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Τραγούδια του γάµου και των πανηγυριών στο Πήλιο  

CD Ανεξάρτητη Παραγωγή 2003 
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Παραδοσιακή µουσική και τραγούδια. Ηχογραφήσεις αρχείου Ρ.Σ. Βόλου 

CD Ανεξάρτητη Παραγωγή 2004 
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Το δηµοτικό τραγούδι στη Μαγνησία 

2CD Ανεξάρτητη Παραγωγή 2006 
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ΠΗΓΕΣ 

 

Συνεντεύξεις - πληροφορίες 

 

Αγιώτη – Πουρνάρα Αναστασία σύζυγος Χρ. Πουρνάρα 

Γεωργίου Στέφανος (βιολί) Φοιτητής Γεωπονικής, µαθητής του Χρ.  

Πουρνάρα 

∆ασκαλόπουλος Χρήστος (βιολί) µέλος της ορχήστρας  

«ΕΣΤΟΥ∆ΙΑΝΤΙΝΑ» Ν. Ιωνίας  µαθητής του Χρ. Πουρνάρα 

∆εµελή Μαρία (βιολί) Καθηγήτρια  στο Μουσικό Σχολείο Βόλου, 

µαθήτρια του Χρήστου Πουρνάρα 

∆εµελής Νεκτάριος (κανονάκι) - Καθηγητής Μουσικής στην 

Πρωτοβάθµια εκπ/ση και στο ∆ηµοτικό Ωδείο Ν. Ιωνίας Μαγνησίας -  

Υπεύθυνος Παραδοσιακής Χορωδίας και Ορχήστρας του ∆ηµοτικού 

Ωδείου Ν. Ιωνίας. 

∆ιαµαντόπουλος Γιώργος  Ε.Ρ.Α. Βόλου -  Μαέστρος 

∆ιαµαντοπούλου Ξένια ∆ιακοσµήτρια - µέλος της Παραδοσιακής 

χορωδίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας 

∆ραγάνης Θανάσης (ούτι) κατασκευαστής µουσικών οργάνων, 

καθηγητής  Φυσικής 

∆ρυγιαννάκης Κώστας  Φυσικός – Καθηγητής Μουσικής Τεχνολογίας 

στο ∆ηµοτικό Ωδείο Βόλου 

Ζαγόρης Γιώργος ηχολήπτης 

Κακαλιάγκος ή Γλαφυριώτης Αποστόλης (τραγούδι) 

Καλαντζής Χρήστος φιλόλογος - νοµικός 

Καπουρνιώτη Άσπα Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Λυκείου 

Ελληνίδων Βόλου 



 47 

Καραγιάννη Αλεξάνδρα καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής - Υπεύθυνη του 

Χορευτικού Οµίλου Βόλου 

Καραδέµητρος Κώστας (λαούτο) 

Κατσιγιάννης Ανδρέας (σαντούρι πιάνο κρουστά) Μουσικός-Θεολόγος 

Καθηγητής  στο Μουσικό Σχολείο Βόλου. Ιδρυτικό µέλος και 

Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής της ορχήστρας «ΕΣΤΟΥ∆ΙΑΝΤΙΝΑ» Ν. 

Ιωνίας, Μέλος της Καλλιτεχνικής επιτροπής  για τα Μουσικά σχολεία 

του Υπουργείου Παιδείας. 

Κουσκουρίδας Σταύρος (κλαρίνο) - Καθηγητής  στο Μουσικό Σχολείο 

Βόλου, Ιδρυτικό µέλος της ορχήστρας «ΕΣΤΟΥ∆ΙΑΝΤΙΝΑ» Ν. Ιωνίας 

Μούτσελος Νίκος (κρουστά) καθηγητής  Φυσικής Αγωγής 

Μπαντελάς Βαγγέλης (κλαρίνο) - Καθηγητής  στο Μουσικό Σχολείο 

Βόλου 

Οικονόµου Θανάσης Θεολόγος - µέλος της Παραδοσιακής χορωδίας 

∆ήµου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας 

Παπούλιας ∆ήµοσθένης (τραγούδι, λαούτο) 

Σιδέρης Οδυσσέας (κλαρίνο) 

Σουλτάνης Γρηγόρης (βιολί, ούτι, λαούτο, πιάνο) Καθηγητής 

Μουσικής στην Πρωτοβάθµια εκπ/ση, Συνθέτης, καθηγητής Ανωτέρων 

Θεωρητικών 

 

 

 

 

Όλες οι συνεντεύξεις πάρθηκαν τη χρονική περίοδο Σεπτέµβριος 2009 - 

Φεβρουάριος 2010 
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Ηχητικές πηγές 

 

Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου Ν. Ιωνίας Μαγνησίας, ΜC:  

Παραδοσιακά τραγούδια Μ. Ασίας, Αν. Θράκης, Μακεδονίας µε τη 

Χορωδία Παραδοσιακού Τραγουδιού του ∆ήµου Ν. Ιωνίας, οργάνωση - 

επιµέλεια παραγωγής Μπακαλέξης Γιάννης, Βόλος 1995. 

∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκµηρίωσης ∆ήµου Βόλου, δύο CD:  

Μαγνησία. Μουσικές Παραδόσεις (Ηχογραφήσεις 1931 - 2001. 

Καλλιτεχνική και Γενική ∆/νση ∆ρυγιαννάκης Κωστής), Βόλος 2001. 

Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Ζαγοράς, CD: 

Τραγούδια του γάµου και των πανηγυριών στο Πήλιο (Μουσική επιµέλεια 

- παραγωγή ∆ερβενιώτης Θεόδωρος), Βόλος 2003  

Εταιρία Κοινωνικής Παρέµβασης και Πολιτισµού Ν. Α. Μαγνησίας 

(ΕΚΠΟΛ), CD: Παραδοσιακή µουσική και τραγούδια (Ηχογραφήσεις 

αρχείου Ραδιοφωνικού Σταθµού Βόλου - επιµέλεια Καλαντζή Χρήστου), 

Βόλος 2004 

Εταιρία Κοινωνικής Παρέµβασης και Πολιτισµού Ν. Α. Μαγνησίας 

(ΕΚΠΟΛ), δύο CD: Το δηµοτικό τραγούδι στη Μαγνησία ∆/νση 

Παραγωγής Αποστόλου ∆ηµήτρης, Βόλος 2006 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Βούλγαρης Ευγένιος - Βανταράκης Βασίλης, Το αστικό λαϊκό τραγούδι 

στην Ελλάδα του µεσοπολέµου-Σµυρναίικα και Πειραιώτικα ρεµπέτικα 

Εκδόσεις του Τµήµατος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ 

Ηπείρου/Εκδόσεις Fagotto, Αθήνα 2006 

∆ερβένιώτης Θανάσης Ένθετο CD Τραγούδια του γάµου και των 

πανηγυριών στο Πήλιο Βόλος 2003 

∆ρυγιαννάκης Κωστής Ένθετο CD Μαγνησία. Μουσικές Παραδόσεις 

Βόλος 2001 

Καλαντζής Χρήστος Ένθετο CD Παραδοσιακή µουσική και τραγούδια 

Βόλος 2004 

Καραγκούνης Κων/νος - Καλαντζής Χρήστος, Μαγνητών   Μέλος-

Μουσικές παραδόσεις της Μαγνησίας, Βόλος 1997 

Μπαλατσού Θεοπίστη, Μεταγραφές και µορφολογική ανάλυση 

δηµοτικών τραγουδιών στο κλαρίνο, διπλωµατική εργασία, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Ιούνιος 2000 

Λιάπης Κώστας Ένθετο CD Το δηµοτικό τραγούδι στη Μαγνησία Βόλος 

2006 

Μαυροειδής Μάριος, Οι µουσικοί τρόποι στην ανατολική µεσόγειο, 

Εκδόσεις Fagotto Αθήνα 1999 

 

∆ιαδικτυακοί τόποι 

 

http://www.studio52.gr/info_gr.asp?infoID=00000lq3#1 

http://www.rebetiko.gr/news.php?id=51 

http://arcofgreekmusic.blogspot.com/2008/02/blog-post.html 

http://soc-arksrv3.aegean.gr/music/ 


