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Εισαγωγικό σηµείωµα
Η εργασία αυτή µελετά το ρόλο του ακορντεόν1 στο ελληνικό ταγκό την
περίοδο του µεσοπολέµου. Το ενδιαφέρον και η διάθεσή µου να µάθω όσα
περισσότερα γίνεται γι’ αυτήν την εποχή και αυτή τη µουσική ήταν το βασικό µου
κίνητρο για την ενασχόλησή µου µε αυτό το θέµα που προέκυψε από µία ιδέα που
µου έδωσε ο κ. Ράπτης (επιβλέπων καθηγητής της εργασίας), τον οποίο
ευχαριστώ για όλη του τη βοήθεια στην εκπόνηση αυτής της εργασίας. Επίσης, θα
ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Καλλιµοπούλου (συνεπιβλέπουσα καθηγήτρια της
εργασίας) για τις βιβλιογραφικές πηγές, στις οποίες µε παρέπεµψε. Στην έρευνά
µου για το ελληνικό ταγκό γνώρισα ανθρώπους, οι οποίοι µε βοήθησαν να
συλλέξω πληροφορίες και πολύτιµο υλικό. Μεταξύ αυτών θέλω να ευχαριστήσω
ιδιαιτέρως τον τραγουδιστή κ. Τάκη Νικολάου2 για την παραχώρηση του
αρχειακού υλικού του (πολλές πρωτότυπες παρτιτούρες τραγουδιών εκείνης της
εποχής).
Από τους συνθέτες που έγραψαν ταγκό την περίοδο του µεσοπολέµου
επέλεξα τέσσερις από τους πιο δηµοφιλείς και εστίασα σ' αυτούς την έρευνά µου.
Οι συνθέτες αυτοί είναι

οι Μιχάλης Σουγιούλ, Κώστας Γιαννίδης, Κλέων

Τριανταφύλλου (Αττίκ) και Θόδωρος Παπαδόπουλος. Οι τρεις πρώτοι ήταν
πιθανώς και οι πιο γνωστοί συνθέτες ελληνικού ελαφρού τραγουδιού την περίοδο
εκείνη, σύµφωνα µε τα όσα µου ανέφερε στη συνέντευξή του ο κ. Νικολάου,
1

Σύµφωνα µε την εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα [Ακορντεόν, Πάπυρος Λαρούς
Μπριτάννικα, (Τόµος 5, σ. 317-318), Αθήνα : Πάπυρος], η ονοµασία «ακορντεόν» πρωτοεµφανίστηκε
το 1829 σε προνόµιο ευρεσιτεχνίας του Cyrill Demian στη Βιέννη. Το ακορντεόν µε πληκτροφόρο
κλαβιέ, ανάλογο µε εκείνο του πιάνου, για το δεξί χέρι εµφανίστηκε τη δεκαετία του 1850. Η
προσθήκη του πληκτροφόρου αύξησε τη δηµοτικότητα του οργάνου, το οποίο διαδόθηκε γρήγορα
στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μετά το 1900 η αύξηση του αριθµού των «µπάσων» (πληκτρολόγιο
αριστερού χεριού) το επέβαλε σε όλους τους χώρους της χορευτικής ψυχαγωγίας (H.Luck: Die
Balginstrumente. Kamen, 1997, σ.31).
Ο πιο συνηθισµένος τύπος ακορντεόν έχει 120 «standard» µπάσα, τα οποία αποτελούνται από 6 σειρές
κουµπιών: 2 σειρές µε µονόφωνες µπάσες νότες (που είναι τοποθετηµένες σύµφωνα µε τον κύκλο των
πεµπτών), 1 σειρά µε µείζονες συγχορδίες, 1 µε ελάσσονες συγχορδίες, 1 µε µείζονες µε έβδοµη
συγχορδίες και 1 µε ελαττωµένες συγχορδίες (Accordion, The New Grove Dictionary of Music and
Musicians).
2
Προσωπική συνέντευξη, 2012.
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έχοντας δεκάδες γνωστά και δηµοφιλή τραγούδια ο καθένας στο ενεργητικό του.
Όσον αφορά τον τέταρτο συνθέτη, του οποίου τα έργα µελέτησα και ανέλυσα,
αυτό που µου κίνησε την προσοχή ήταν ο χαρακτηρισµός του από το Γ. Τσάµπρα
ως ο Έλληνας «βασιλιάς του ταγκό»3. Από τον κάθε συνθέτη έχω επιλέξει
τέσσερα κοµµάτια (ταγκό), µε σκοπό να αποσαφηνίσω το ρόλο του ακορντεόν σε
αυτά. Τα βασικά κριτήρια επιλογής των κοµµατιών είναι να έχουν γραφτεί κατά
τη διάρκεια του Μεσοπολέµου και να ακούγεται το ακορντεόν (όσο πιο καθαρά
γίνεται) σε αυτά.

Το ελαφρό τραγούδι στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα
Ο

όρος

«ελαφρά

µουσική»,

όπως

αναφέρει

ο

Λ.

Λιάβας4,

χρησιµοποιήθηκε για να χαρακτηρίσει µουσικά έργα ευχάριστου και χορευτικού
ύφους, τα οποία γράφτηκαν από προκλασσικούς και κλασσικούς συνθέτες της
σοβαρής µουσικής. Στην Ελλάδα το ελαφρό τραγούδι άνθισε και έγινε ιδιαίτερα
δηµοφιλές στα χρόνια του Μεσοπολέµου. Σύµφωνα µε τον Γ. Τσάµπρα5, ήδη από
τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, είχαν αναδειχθεί πολλοί δηµιουργοί στο
χώρο του ελαφρού τραγουδιού όπως ο Αττίκ, ο Χρήστος Χαιρόπουλος, ο Κώστας
Γιαννίδης, ο Θόδωρος Παπαδόπουλος κ.α. Επίσης, ο Γ. Σακαλλιέρος σηµειώνει
πως ο Σουγιούλ και ο Γιαννίδης είχαν τις µεγαλύτερες δισκογραφικές πωλήσεις6
και τις συχνότερες ραδιοφωνικές µεταδόσεις την περίοδο 1935-19487. Αναφορικά
µε τα χαρακτηριστικά του ελαφρού τραγουδιού, ο Κώστας Γιαννίδης σε
συνέντευξή του8 αναφέρει τα εξής: «Τα κύρια χαρακτηριστικά των έργων
3

Γιώργος Τσάµπρας (2005), Μιχάλης Σουγιούλ - ας ερχόσουν για λίγο (Άγκυρα) σ. 35.
Λάµπρος Λιάβας (2009), Το ελληνικό τραγούδι από το 1821 έως τη δεκαετία του 1950 (Εµπορική
Τράπεζα της Ελλάδος), σ. 167.
5
Τσάµπρας (2005:39).
6
Για τις δισκογραφικές εταιρείες εκείνης της εποχής ο Γ. Τσάµπρας (2005:38-39) αναφέρει πως από
τη δεκαετία του 1920 οι αγγλικές εταιρείες «Χις µάστερς βόις» και «Κολούµπια», οι γερµανικές
«Πόλιντορ», «Πάρλοφον» και «Ντέκα» και η γαλλική «Πατέ» αποκτούν εκπροσώπους στην Ελλάδα.
Τον Φεβρουάριο του 1930 θεµελιώνεται στη Ριζούπολη εργοστάσιο κατασκευής δίσκων της
«Κολούµπια».
7
Γιώργος Σακαλλιέρος (2010), Γιάννης Κωνσταντινίδης (1903-1984) Ζωή, έργο και συνθετικό ύφος
(University studio press) σ. 37.
8
Περιοδικό «Μουσική», Τεύχος 1, Μάιος 1959. Το απόσπασµα αυτής της συνέντευξης βρίσκεται στο
βιβλίο του Λιάβα [Λάµπρος Λιάβας (2009:167)].
4
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ελαφράς µουσικής όλων των εποχών, είναι η όσο το δυνατόν απλούστερη φόρµα,
η εύληπτη και γοητευτική µελωδία και κυρίως ο ρυθµός, ο οποίος βασίζεται κατά
κανόνα στον εκάστοτε χορό της µόδας».
Το ταγκό αρχίζει να αναπτύσσεται σαν είδος στις δεκαετίες του 1920 και
του 1930, είτε µε µεταγλωττίσεις ξένων επιτυχιών, είτε µε πρωτότυπες
συνθέσεις9. Σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και διάδοσή του, έχει ο Αργεντινός
µαέστρος και συνθέτης Εντουάρντο Μπιάνκο10, ο οποίος έδινε εκείνη την εποχή
παραστάσεις µε την ορχήστρα του σε όλη την Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην
Αθήνα το 193011. Τη δεκαετία του 1930 οι δηµοφιλέστερες φόρµες τραγουδιών
είναι το βαλς και το ταγκό, τόσο στα τραγούδια που γράφονται για επιθεωρήσεις,
όσο και γι’ αυτά που προορίζονται για τη δισκογραφία12.

Παρτιτούρες
Ο Γ. Τσάµπρας αναφέρει πως «οι παρτιτούρες εκείνη την εποχή ενδιέφεραν
το ίδιο ή και περισσότερο από το δίσκο»13. Αυτή η αναφορά αποτέλεσε το
κίνητρο ώστε να αναζητήσω τις πρωτότυπες παρτιτούρες των κοµµατιών που
ανέλυσα14. Ωστόσο, διαπίστωσα πως όλες οι παρτιτούρες ήταν γραµµένες σε
διαφορετική τονικότητα από αυτήν της πρωτότυπης ηχογράφησης. Αυτό µου
έκανε ιδιαίτερη εντύπωση διότι οι παρτιτούρες κυκλοφορούσαν µαζί µε το δίσκο.
Επιπλέον, σε όλες τις παρτιτούρες δεν αποτυπωνόταν η δοµή του κοµµατιού,
όπως αυτό ακουγόταν στην ηχογράφηση. Επίσης, δεν υπήρχαν γραµµένες οδηγίες
για την ενορχήστρωση του κοµµατιού. Πιο συγκεκριµένα, στις παρτιτούρες
αποτυπωνόταν το περίγραµµα του κάθε κοµµατιού (χωρίς να δίνονται αναλυτικές
9

Λιάβας (2009:202).
Η Α. Κουφού στη διδακτορική της διατριβή αναφέρει πως ο Εντουάρντο Μπιάνκο συνεργάστηκε τη
δεκαετία του 1930 µε πολλούς καλλιτέχνες εκείνης της εποχής (Αλέκος Σακελλάριος, Δανάη
Στρατηγοπούλου, Μιχάλης Σουγιούλ κ.ά. ) και επηρέασε την καλλιτεχνική σκηνή της Αθήνας. Επίσης,
αναφέρει πως ο ίδιος παρουσιάστηκε ως συνθέτης, µαέστρος και διασκευαστής ξένων επιτυχιών και
µαζί µε τους Σακελλάριο και Ευαγγελίδη συνέθεσαν είκοσι δύο τραγούδια για την οπερέτα
«Αρτζεντίνα», η οποία ανέβηκε στο θέατρο «Κεντρικόν» το 1937. (Κουφού Αγγελική, 2011, Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Η κουλτούρα του ταγκό στο µεσοπόλεµο (19221940): µια µουσικολογική και ανθρωπολογική προσέγγιση, σ.14).
11
Τσάµπρας (2005:33), ο ίδιος τον χαρακτηρίζει ως «Βασιλιά του ταγκό».
12
Σακαλλιέρος (2010:38).
13
Τσάµπρας (2005:40).
14
Τις πρώτες σελίδες από αυτές τις παρτιτούρες µου τις παραχώρησε η µουσική βιβλιοθήκη «Λίλιαν
Βουδούρη».
10
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πληροφορίες για την ενορχήστρωση ή τη δοµή του), ενώ και ο αριθµός των
µέτρων ήταν πολύ µικρότερος (δεν ήταν καταγεγραµµένα τα ορχηστρικά µέρη
και οι δεύτερες εµφανίσεις των κουπλέ ή ρεφρέν). Συνεπώς, για να κάνω τη
µουσικολογική ανάλυση των κοµµατιών, επέλεξα να γράψω ο ίδιος νέες
παρτιτούρες, ώστε να αποτυπώσω µε ακρίβεια τη δοµή του κάθε κοµµατιού, όπως
αυτό ακούγεται στην πρώτη του ηχογράφηση. Έγραψα τις παρτιτούρες σε
τέσσερα πεντάγραµµα µε την εξής µορφή: στο 1ο πεντάγραµµο κατέγραψα τη
µελωδία της φωνής, στο 2ο πεντάγραµµο τα µέρη που ακούγεται το ακορντεόν
και στο 3ο και 4ο πεντάγραµµο τα µέρη της υπόλοιπης ορχήστρας. Αποµόνωσα τα
µέρη του ακορντεόν σε ξεχωριστό πεντάγραµµο για να εστιάσω στο ρόλο του σε
σχέση µε την υπόλοιπη ορχήστρα. Η µεγάλη δυσκολία που συνάντησα όταν
ξεκίνησα αυτό το εγχείρηµα, ήταν η κακή ποιότητα των πρωτότυπων
ηχογραφήσεων.
Για τους παραπάνω λόγους, χρησιµοποίησα τις πρωτότυπες παρτιτούρες ως
πηγή πληροφόρησης για το στιχουργό, το συνθέτη και τη χρονολογία, κατά την
οποία κυκλοφόρησαν τα κοµµάτια.
Κλείνοντας την εισαγωγή, παραθέτω τους στίχους του τραγουδιού «Η εισβολή
του ταγκό» τους οποίους έγραψε ο Πωλ Μενεστρέλ15.
Ένας χορός µας ήρθε από την Αρτζεντίνα
που αναστατώνει τη ζωή µες στην Αθήνα.
Ένας χορός που µε το τέµπο το αργό του
τρελαίνει κόσµο στην Αµερική του Νότου.
Δεν είναι βαλς, δεν είναι πόλκα, ούτε µαζούρκα
και οι σεµνότυφοι τον βλέπουνε µε φούρκα.

15

Πωλ Μενεστρέλ ήταν το ψευδώνυµο του Γιάννη Χυδήρογλου, στιχουργού και διασκευαστή ξένων
στίχων, που έδρασε την εποχή της άνθησης της «ελαφράς µουσικής». Είχε γράψει ή διασκευάσει
στίχους για τραγούδια που ακούγονταν σε κινηµατογραφικά και θεατρικά έργα, την εποχή της
ελληνικής πρόζας, της επιθεώρησης, του βαλς, του ταγκό και της σάµπας. Το ψευδώνυµό του ίσως να
το άντλησε από τη γαλλικής καταγωγής λέξη «µενεστρέλος», που σηµαίνει «µουσικός». Οι στίχοι
αυτοί υπάρχουν στο βιβλίο του Λιάβα (2009 :202).
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Είναι χορός που τους ορίζοντες ανοίγει
και τα ζευγάρια σµίγει στ’ αλήθεια τρυφερά.
Ένα ταγκό τον κόσµο πονηρεύει
και όποιος δεν χορεύει τους άλλους θα ζηλεύει.
Ένα ταγκό του έρωτα θεριεύει
και φέρνει µέσα στη ζωή µας τη χαρά.
Ταγκό το λεν, ταγκό είναι τ’ όνοµά του
και είναι αργά κι απλά τα βήµατά του.
Ο καβαλιέρος κρατά στην αγκαλιά του
τον έρωτά του, τον έρωτά του.
Ταγκό το λεν σ’ Ανατολή και Δύση
κι αληθινά µπορεί να µας µεθύσει,
να µας ζαλίσει και να µας νανουρίσει
µ’ ένα σκοπό που ψιθυρίζει σ’ αγαπώ.
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1. Μιχάλης Σουγιούλ
1.1 Ζωή και έργο του συνθέτη
Ο Μιχάλης Σουγιουλτζόγλου, όπως ήταν το πλήρες επίθετό του, γεννήθηκε
στο Αϊδίνι της Μ. Ασίας. Όσον αφορά τη χρονιά της γέννησης του, δίνονται δύο
πιθανές ηµεροµηνίες, σύµφωνα µε τον Γ. Τσάµπρα16, η 4η Νοεµβρίου του 1904 ή
του 1906. Λίγους µήνες πριν τη µικρασιατική καταστροφή (1922) η οικογένεια
Σουγιούλ εγκαταστάθηκε στη Αθήνα. Το καλοκαίρι του 1925 ο Μ. Σουγιούλ
σχηµάτισε την πρώτη του ορχήστρα (µε την επωνυµία «GOLD STAR BAND»), η
οποία αποτελούνταν από βιολί, φλάουτο, κρουστά και τον ίδιο στο πιάνο, για να
παίξει στο κέντρο «Αίγλη» στην Τρίπολη. Όταν επέστρεψε στην Αθήνα το 1926,
εµφανίστηκε σε διάφορα χορευτικά κέντρα («Πεντελικόν, «Ντελίς», «Καπρίς»,
κ.ά.), όπου εντυπωσίασε το κοινό µε τις ικανότητες του, παρόλο που ήταν
αυτοδίδακτος. Μεταξύ αυτών ήταν και οι διευθυντές του Ωδείου Αθηνών17.
Τη δεκαετία του 1930, γνωρίστηκε µε τον «βασιλιά του ταγκό» Εντουάρντο
Μπιάνκο18, ο οποίος αναζητούσε µουσικούς από την Αθήνα, προκειµένου να
πλαισιώσουν την ορχήστρα του στην περιοδεία που θα έκανε στην πρωτεύουσα.
Ο Σουγιούλ έπαιξε µπαντονεόν19 στην ορχήστρα του Μπιάνκο, δέχτηκε να
ενορχηστρώσει κοµµάτια του αλλά αρνήθηκε να τον ακολουθήσει στις διεθνείς
περιοδείες του αφού δεν ήθελε να φύγει από την Ελλάδα. Ο Έλληνας µαέστρος,
µε τον οποίο συνεργάστηκε περισσότερο, είναι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος µε την
ορχήστρα του οποίου έπαιξε και τις πρώτες δικές του συνθέσεις, που έγιναν
σύντοµα επιτυχίες.
16

Τσάµπρας (2005:19).
Γεώργιος Νάζος και Φιλοκτήτης Οικονοµίδης (Τσάµπρας 2005:32).
18
Έτσι αναφέρει τον Μπιάνκο ο Τσάµπρας (Τσάµπρας 2005:33).
19
Παραλλαγή του ακορντεόν, όργανο διπλού µηχανισµού µε σχήµα τετράγωνο και κουµπιά. Το
επινόησε ο Heinrich Band από το Κρέφιλντ της Γερµανίας και είναι το κύριο σολιστικό όργανο στις
ορχήστρες αργεντινών ταγκό [Ακορντεόν, Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, (Τόµος 5, σ. 317-318),
Αθήνα : Πάπυρος]. Τα πρώτα µοντέλα ήταν διατονικά και παρήγαγαν διαφορετική νότα στο άνοιγµα
και διαφορετική στο κλείσιµο της φυσούνας. Το πρώτο χρωµατικό µοντέλο δηµιουργήθηκε το 1921
και παρήγαγε ίδια νότα στο άνοιγµα και στο κλείσιµο της φυσούνας (Bandoneon, The New Grove
Dictionary of Music and Musicians).
17
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Στη δισκογραφία, γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1930, εµφανίζεται σε
δισκογραφικές ετικέτες η «ορχήστρα Μιχάλη Σουγιούλ», η οποία παίζει τόσο σε
ηχογραφήσεις Ελλήνων συνθετών όσο και σε ελληνικές µεταφορές ξένων
επιτυχιών. Η πρώτη δισκογραφική προσωπική επιτυχία του Σουγιούλ είναι το
ταγκό «Κάτι µε τραβάει κοντά σου» σε στίχους Μ. Γαϊτάνου και ερµηνεία Σοφίας
Βέµπο20.
Ο Μ. Σουγιούλ κυκλοφόρησε δισκογραφικά 258 τραγούδια του, σύµφωνα
µε στοιχεία της ΑΕΠΙ21. Σε αυτόν τον όγκο κοµµατιών συµπεριλαµβάνονται και
τραγούδια που έγραψε για 50 περίπου επιθεωρήσεις και οπερέτες καθώς και για
10 κινηµατογραφικές ταινίες. Παραθέτω παρακάτω ορισµένα από τα πιο γνωστά
κοµµάτια του συνθέτη: «Ζεχρά» (η µουσική του συγκεκριµένου κοµµατιού
χρησιµοποιήθηκε και στο κοµµάτι «Παιδιά της Ελλάδος παιδιά»), «Για µας
κελαηδούν τα πουλιά», «Ποια να ’σαι εσύ», «Του Γιάννου η φλογέρα», «Aσ’ τα
τα µαλλάκια σου ανακατωµένα», «Ας ερχόσουν για λίγο», «Το τραµ το
τελευταίο», «Άρχισαν τα όργανα», «Ο µήνας έχει εννιά» κ.α. Ο συνθέτης έφυγε
από τη ζωή τον Οκτώβριο του 1958 έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

20
21

Τσάµπρας (2005:41).
Τσάµπρας (2005:230-257).
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1.2 Ανάλυση κοµµατιών
1.2.1 Κάτι µε τραβά κοντά σου22!
Δοµή και ανάλυση του κοµµατιού
Ένα ταγκό γραµµένο το 1936 σε µουσική Μ. Σουγιούλ, στίχους Μ.
Γαϊτάνου και τραγουδισµένο σε πρώτη εκτέλεση από τη Σοφία Βέµπο.
Το κοµµάτι είναι ηχογραφηµένο στη Μι µείζονα και ξεκινάει µε µια
εισαγωγή τεσσάρων µέτρων. Ακολουθεί το κουπλέ του κοµµατιού (µέτρα 4-20),
το οποίο είναι γραµµένο στην οµώνυµη ελάσσονα και στο οποίο η χαβάγια και το
πιάνο παίζουν ανταποκρίσεις στη φωνή (µέτρα 7-8, 11-12, 15-16 και 19-20). Στο
µέτρο 20 το πιάνο παίζει ένα διατονικό κατέβασµα από την πέµπτη νότα της
κλίµακας στην τονική (µε οξυµένη την τρίτη νότα) επαναφέροντας το κοµµάτι
στη Μι µείζονα. Στο ρεφρέν του κοµµατιού (µέτρα 21-36) οι ανταποκρίσεις της
ορχήστρας ακούγονται στα µέτρα 22-24 και 26-35. Στη συνέχεια, στα µέτρα 3748 ακούγεται η µελωδία του ρεφρέν σε ορχηστρική µορφή. Από το µέτρο 49
µέχρι και το τέλος του κοµµατιού έχουµε µια ακριβή επανάληψη όσων
ακούστηκαν και ανέφερα ήδη παραπάνω. Στα µέτρα 82-84 γίνεται µια
επιβράδυνση που οδηγεί στο κλείσιµο του κοµµατιού. Αξιοσηµείωτο είναι πως η
τελευταία συγχορδία του κοµµατιού είναι η δεσπόζουσα και όχι η τονική.

Ο ρόλος του ακορντεόν
Το ακορντεόν ακούγεται για πρώτη φορά στο ρεφρέν του κοµµατιού και
παίζει ανταποκρίσεις στη φωνή (µέτρα 22-24, 26-29 και 32-35). Στο ορχηστρικό
ρεφρέν το ακορντεόν µοιράζεται τη βασική µελωδία µε την υπόλοιπη ορχήστρα.
Στα µέτρα 37-44 παίζει τη βασική µελωδία σε µορφή διαλόγου µε τα πνευστά (το

22

Η ορθογραφία και τα σηµεία στίξης στους τίτλους των κοµµατιών σηµειώνονται όπως αναφέρονται
στις πρωτότυπες παρτιτούρες της εποχής.
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ένα είναι τροµπέτα µε σουρντίνα ενώ το άλλο δεν ακούγεται καθαρά) και τη
χαβάγια, ενώ στα µέτρα 45-48 η βασική µελωδία ακούγεται από τα βιολιά και το
ακορντεόν παίζει µία ανταπόκριση σε τριακοστά δεύτερα (µέτρο 48). Στη
συνέχεια, ακούγεται ξανά το ακορντεόν στο δεύτερο ρεφρέν του κοµµατιού
(µέτρα 69-84) και παίζει τις ίδιες ανταποκρίσεις µε αυτές του πρώτου ρεφρέν
µέχρι και το κλείσιµο του κοµµατιού.
Στο συγκεκριµένο κοµµάτι το ακορντεόν ακούγεται να παίζει πάντα µόνο
του χωρίς να ντουµπλάρεται από κανένα άλλο όργανο. Επίσης, χαρακτηριστικό
είναι ότι όλες οι µελωδίες παίζονται σε τρίτες (µε εξαίρεση τις ανταποκρίσεις στα
µέτρα 24,48,72 οι οποίες ακούγονται µονόφωνες). Αναφορικά µε την άρθρωση
του οργάνου, όλες οι µελωδίες που παίζονται είναι legato και χωρίς ιδιαίτερους
τονισµούς. Τέλος το register του οργάνου που ακούγεται στην ηχογράφηση είναι
το 8’-8’’.

1.2.2 Γιατί δακρύζεις ;
Δοµή και ανάλυση κοµµατιού
Το ταγκό αυτό γράφτηκε το 1937 σε στίχους και µουσική του Μ. Σουγιούλ.
Το τραγούδησε σε πρώτη εκτέλεση η Ελένη ντε Ροζέ.
Το κοµµάτι είναι γραµµένο στη Σολ µείζονα και στην εισαγωγή του
(µέτρα 1-17) ακούγεται η µελωδία του ρεφρέν. Στη συνέχεια, ξεκινάει το κουπλέ
του κοµµατιού (µέτρα 17-32), το οποίο είναι γραµµένο στην οµώνυµη ελάσσονα.
Στη µελωδία της φωνής ακούγονται ανταποκρίσεις στα µέτρα 20-21, 24-25, 28-29
και 32-33. Επίσης, ο ρυθµός έχει παύσεις (τριών χρόνων) στα µέτρα 21, 25, 29
και 32 (στο µέτρο 33 δεν ακούγεται κανένα όργανο να παίζει ρυθµό). Το ρεφρέν
του κοµµατιού (µέτρα 33-49) είναι γραµµένο στην αρχική τονικότητα (Σολ+). Σε
αυτό το σηµείο του κοµµατιού ακούγονται ανταποκρίσεις από την ορχήστρα στα
µέτρα 34-41 και 44-49. Ο ρυθµός του κοµµατιού έχει παύσεις και στο ρεφρέν στα
µέτρα 37, 41, 45 και 49 (παρόµοια µε παραπάνω).
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Στα µέτρα 49-64 επαναλαµβάνεται η µελωδία του κουπλέ εκτελεσµένη
από την ορχήστρα. Στην πορεία ακούγεται πάλι το ρεφρέν (µέτρα 65-80) µε τις
ίδιες παρατηρήσεις που σηµείωσα παραπάνω µε εξαίρεση την πρώτη
ανταπόκριση (αυτή που ακούστηκε στα µέτρα 36-37), η οποία παραλείπεται στο
δεύτερο ρεφρέν. Τέλος, ακούγεται το πρώτο µισό της µελωδίας του ρεφρέν από
την ορχήστρα (µέτρα 81-88). Το κοµµάτι κλείνει µε το δεύτερο µισό του ρεφρέν
να ακούγεται πάλι από τις φωνές (µέτρα 89-96). Στην κατάληξη του κοµµατιού
(µέτρα 95-97) οι φωνές αλλά και η ορχήστρα κάνουν ritenuto ενώ η τελευταία
συγχορδία του είναι η δεσπόζουσα.

Ο ρόλος του ακορντεόν
Σε αυτό το κοµµάτι το ακορντεόν ακούγεται από την εισαγωγή και την
ανταπόκριση των τριακοστών δευτέρων (µέτρα 4-5). Στη συνέχεια της εισαγωγής
παίζει και τη βασική µελωδία σε τρίτες στα µέτρα 9-12. Χαρακτηριστικές ήδη
από την εισαγωγή είναι οι πολλές αποτζιατούρες που ακούγονται αρχικά στο
δεύτερο χρόνο της ανταπόκρισης των µέτρων 4-5 (τονίζουν την πρώτη νότα από
τα τριακοστά δεύτερα) και στις µελωδίες των δεκάτων έκτων της µελωδίας (αρχές
µέτρων 9 και 11). Στο κουπλέ ακούγεται να παίζει µελωδικές ανταποκρίσεις στα
µέτρα 20-21 και 28-29 και δύο συγχορδίες µε έβδοµη στους δύο πρώτους χρόνους
του µέτρου 32. Στο ρεφρέν του κοµµατιού ακούγονται δύο µελωδικές
ανταποκρίσεις του στα µέτρα 36-37 και 40-41. Στο ορχηστρικό κουπλέ 49-64 το
ακορντεόν παίζει τη βασική µελωδία. Έπειτα, το ακορντεόν παίζει µία
ανταπόκριση (την ίδια µ αυτήν των µέτρων 4-5) στο δεύτερο ρεφρέν (µέτρα 7273). Τέλος, στο ορχηστρικό µέρος του ρεφρέν (µέτρα 81-89) παίζει αρχικά την
ίδια ανταπόκριση (µέτρα 84-85) και την κύρια µελωδία στη συνέχεια (µέτρα 8588). Από εκείνο το σηµείο και έπειτα δεν ακούγεται ξανά το ακορντεόν µέχρι και
το τέλος του κοµµατιού.
Συνολικά ο ρόλος του ακορντεόν µέσα στην υπόλοιπη ορχήστρα, αυτός
φαίνεται να είναι αρκετά σηµαντικός στο συγκεκριµένο κοµµάτι. Το ακορντεόν
ακούγεται να παίζει κύρια µελωδία στο δεύτερο µέρος της εισαγωγής, σε
ολόκληρο το ορχηστρικό κουπλέ και έχει κύριο ρόλο µαζί µε τα βιολιά στο
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ορχηστρικό ρεφρέν. Επίσης, σε όλο το κοµµάτι ακούγεται να παίζει
ανταποκρίσεις εναλλάξ µε το πιάνο. Ακούγεται πάντα µόνο του χωρίς να
ντουµπλάρεται από κάποιο άλλο όργανο της ορχήστρας, κάτι το οποίο
υπογραµµίζει το σολιστικό του ρόλο. Το register που χρησιµοποιείται είναι το 8’8’’. Στο κοµµάτι της άρθρωσης παρατηρείται ότι οι µελωδίες του παίζονται legato
µε εξαίρεση τα µέτρα 49-56 όπου παίζει έντονα staccato. Τέλος, το ακορντεόν
επαναλαµβάνει µία ανταπόκριση (αυτήν των µέτρων 4-5) πολλές φορές µέσα στο
κοµµάτι µε την ίδια πάντα αποτζιατούρα ( µία νότα λα πριν τον τρίτο χρόνο της
ανταπόκρισης).

1.2.3 Η αγάπη δεν πουλιέται
Δοµή και ανάλυση κοµµατιού
Το κοµµάτι είναι γραµµένο το 1937 σε στίχους και µουσική του Μ.
Σουγιούλ και στην πρώτη εκτέλεση το ερµηνεύει η Αλίκη Ζωγράφου.
Είναι γραµµένο στην Ρε µείζονα και ξεκινάει µε µια εισαγωγή, (µέτρα 117) στην οποία ακούγεται η µελωδία του ρεφρέν. Με την είσοδο της φωνής για το
κουπλέ (µέτρα 17-33) το κοµµάτι οδηγείται στην οµώνυµη ελάσσονα. Η
ορχήστρα παίζει ανταποκρίσεις στα µέτρα 20-22, 24-26, 28-30 και 32-33. Στο
ρεφρέν του κοµµατιού (µέτρα 33-49) , το οποίο επανέρχεται στην αρχική
τονικότητα (Ρε+) δεν ακούγεται κάποια µελωδία από όργανο της ορχήστρας. Στη
συνέχεια, ακούγεται η µελωδία του κουπλέ (πάλι στην οµώνυµη ελάσσονα)
εκτελεσµένη από την ορχήστρα. Το κοµµάτι κλείνει µε το ρεφρέν (µέτρα 65-81)
µε ritenuto στα τρία τελευταία µέτρα (79-81) και κορώνα στην προτελευταία νότα
του µέτρου 80. Τέλος, η τελευταία συγχορδία του κοµµατιού είναι η δεσπόζουσά
του.
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Ο ρόλος του ακορντεόν
Το ακορντεόν ακούγεται από την εισαγωγή του κοµµατιού παίζοντας είτε
µαζί µε τα βιολιά στα µέτρα 1-3 και 5-7, είτε µόνο του στα µέτρα 3-5 και 7-9. Στα
σηµεία όπου παίζει ταυτόχρονα µε τα βιολιά ακούγονται πιο έντονοι οι τονισµοί
όλης της ορχήστρας ενώ όταν παίζει µόνο του η δυναµική είναι χαµηλότερη και
δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι τονισµοί. Στο κουπλέ του κοµµατιού το ακορντεόν παίζει
ανταποκρίσεις στη µελωδία της φωνής (µέτρα 20-22, 24-26 και 28-30). Στο
ρεφρέν ακούγεται καθαρά το ακορντεόν να παίζει ρυθµικά συγχορδίες
ταυτόχρονα µε την φωνή (µέτρα 33-41). Στη συνέχεια, επανέρχεται το κουπλέ σε
ορχηστρική µορφή µε το ακορντεόν να διατηρεί τον ίδιο ρόλο που είχε και
παραπάνω. Αναφορικά µε την άρθρωση του, οι µελωδίες που παίζει είναι staccato
και µε έντονους τονισµούς στην εισαγωγή όπου ντουµπλάρεται µε τα βιολιά, ενώ
όταν ακούγεται να παίζει µόνο του, ορισµένες νότες τις µελωδίας staccato και
άλλες legato (µέτρα 3-5 και 7-9). Οι ανταποκρίσεις που παίζει στο κουπλέ είναι
όλες legato ενώ οι συνοδευτικές συγχορδίες που παίζει στο ρεφρέν είναι staccato.
Οι συγχορδίες που ακούγονται δεν είναι ξεκάθαρο σε τι αναστροφή είναι.
Αξιοσηµείωτοι είναι δύο τονισµοί στις συγχορδίες του ρεφρέν στα µέτρα 33, 36
(στο πρώτο ρεφρέν) και 65, 68 (στο δεύτερο ρεφρέν). Οι τονισµοί στον τελευταίο
χρόνο (οι τονισµοί στην άρση και κυρίως στον τελευταίο χρόνο είναι
χαρακτηριστικό του ταγκό) των µέτρων 36 και 68 δίνουν έµφαση στην αλλαγή
της συγχορδίας για εκείνο τον χρόνο του µέτρου (η συγχορδία γίνεται ελάσσονα
ενώ στο υπόλοιπο µέτρο ήταν µείζονα). Το ακορντεόν και σε αυτό το κοµµάτι
ακούγεται να παίζει µόνο του τα µελωδικά µέρη µε εξαίρεση την αρχή της
εισαγωγής (µέτρα 1-3 και 5-7), όπου ντουµπλάρεται από τα βιολιά και παίζουν σε
δέκατες µεταξύ τους. Το register που ακούγεται είναι το 8’-8’’.
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1.2.4. Θα µιλήσουν τα χρόνια
Δοµή και ανάλυση κοµµατιού
Ένα ταγκό το οποίο γράφτηκε το 1938 σε στίχους Αιµ. Σαββίδη, µουσική
Μ. Σουγιούλ. Στην πρώτη εκτέλεση ερµηνεύει η Σοφία Βέµπο.
Το κοµµάτι είναι γραµµένο στη Φα δίεση ελάσσονα. Η εισαγωγή (µέτρα
1-8) είναι η µελωδία των οχτώ τελευταίων µέτρων του ρεφρέν ελαφρώς
παραλλαγµένη. Χαρακτηριστικό της εισαγωγής είναι πως ο ρυθµός έχει πολλές
παύσεις. Στα πρώτα δύο µέτρα ο ρυθµός ακολουθεί τη µελωδία των βιολιών,
στην ανταπόκριση του πιάνου δεν ακούγεται ρυθµική συνοδεία και στη µελωδία
του ακορντεόν ακούγονται ρυθµικά συγχορδίες µόνο στον πρώτο και τον
τελευταίο χρόνο του µέτρου.
Στο κουπλέ του κοµµατιού (µέτρα 9-24) ακούγονται ανταποκρίσεις από την
ορχήστρα (µέτρα 14-15, 22-23 και 24-25). Αξιοσηµείωτο είναι πως σε µεγάλο
µέρος του κουπλέ (µέτρα 9-14 και 17-22) τα βιολιά παίζουν ταυτόχρονα µε την
φωνή τη µελωδία της µία οκτάβα ψηλότερα από αυτήν. Η συνοδεία ταυτίζεται µε
τη φωνή στα µέτρα 9-10, 17-18 και 23 ενώ στο µέτρο 24 δεν υπάρχει κανένα
όργανο που να συνοδεύει ρυθµικά. Επίσης, η συνοδεία διακόπτεται στους δύο
τελευταίους χρόνους των µέτρων 14 και 22 ενώ στα µέτρα 15-16 ακούγονται
συγχορδίες µόνο στον πρώτο και τρίτο χρόνο του µέτρου. Στο ρεφρέν του
κοµµατιού (µέτρα 25-40) ακούγονται ανταποκρίσεις από την ορχήστρα (µέτρα
26-28, 30-32 και 34-36). Στο υπόλοιπο µέρος του ρεφρέν (37-40) δεν υπάρχει
κάποια ανταπόκριση στη φωνή αλλά ακούγεται µία µελωδία (διαφορετική από
την αρχή) από τα βιολιά ταυτόχρονα µε την φωνή. Η ρυθµική συνοδεία
ακολουθεί τις αξίες της µελωδίας της φωνής (µέτρα 25-26, 29-30 και 33-34), ενώ
παίζει κανονικά στις ανταποκρίσεις της ορχήστρας. Στα µέτρα 37-38 ακούγονται
συγχορδίες µόνο στον πρώτο και στον τελευταίο χρόνο τους (όπως παραπάνω).
Στα µέτρα 41-56 επαναλαµβάνεται η µελωδία από το κουπλέ του κοµµατιού
σε ορχηστρική µορφή. Αναφορικά µε τις ρυθµικές ιδιαιτερότητες του κουπλέ σε
αυτό το σηµείο ισχύουν όσα σηµείωσα παραπάνω. Μοναδική αλλαγή ανοδική
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είναι η κίνηση τριακοστών δευτέρων του πιάνου (µέτρα 48-49). Το κοµµάτι
ολοκληρώνεται µε την επανάληψη δύο φορές του ρεφρέν. Την πρώτη φορά
(µέτρα 57-72) η µελωδία ακούγεται από τη φωνή και ισχύουν όσα ανέφερα
παραπάνω για το ρεφρέν του κοµµατιού. Στη δεύτερη εµφάνιση του ρεφρέν
(µέτρα 73-88) η µελωδία παίζεται από την ορχήστρα µέχρι και το µέτρο 84. Στα
µέτρα 85-88 ακούγεται η φωνή να τραγουδάει το τέλος της µελωδίας του ρεφρέν
µε χαρακτηριστικές κορώνες στις τρεις τελευταίες νότες τις (µέτρα 87-88). Για
τον ρυθµό του κοµµατιού ισχύουν όσα ανέλυσα παραπάνω για το ρεφρέν του
κοµµατιού. Το κοµµάτι τελειώνει µε συγχορδία της δεσπόζουσας.

Ο ρόλος του ακορντεόν
Το ακορντεόν ακούγεται για πρώτη φορά στην εισαγωγή στα µέτρα 5-6
όπου παίζει σε τρίτες και staccato (µε εξαίρεση τα δύο τελευταία δέκατα έκτα του
πέµπτου µέτρου τα οποία είναι δεµένα µεταξύ τους) ένα µέρος της µελωδίας της.
Στο µέτρο 24 ακούγεται να παίζει µία ανταπόκριση στη φωνή ντουµπλαρισµένο
µε ένα όργανο που δεν ακούγεται καθαρά τι είναι. Στο ρεφρέν στα µέτρα 30-32
παίζει ανταπόκριση στη φωνή πάλι ντουµπλαρισµένο από ένα όργανο που δεν
ακούγεται καθαρά τι είναι (διαφορετικό από το προηγούµενο). Στη συνέχεια του
ρεφρέν ακούγεται (όχι µε απόλυτη βεβαιότητα) να παίζει µαζί µε τη φωνή τη
µελωδία της στα µέτρα 33-34 και στα µέτρα 35-37 ακούγεται καθαρά να παίζει
συγχορδίες ρυθµικά. Στο ορχηστρικό κουπλέ, εκτός από τα σηµεία που ανέφερα
παραπάνω ότι παίζει µελωδίες, ακούγεται να παίζει ρυθµικά συγχορδίες στα
µέτρα 44-45 και 52-53 τονίζοντας την πρώτη συγχορδία από τις δύο κάθε φορά.
Ακολουθούν τα δύο ρεφρέν (πρώτο µε φωνή και δεύτερο ορχηστρικό) όπου στο
πρώτο επαναλαµβάνει όσα ανέφερα και λίγο παραπάνω και στο δεύτερο παίζει
µέρος της µελωδίας του ρεφρέν στα µέτρα 77-78 και την αντίστοιχη ανταπόκριση
στα µέτρα 78-80. Από κει και πέρα δεν ακούγεται άλλο µέχρι το τέλος του
κοµµατιού.
Το κύριο χαρακτηριστικό στο συγκεκριµένο κοµµάτι είναι ότι το ακορντεόν
ακούγεται σε όλα τα σηµεία (µε εξαίρεση τα µέτρα 5-6) ντουµπλαρισµένο από
άλλα όργανα. Εποµένως δεν είναι σολιστικός ο ρόλος του. Τα δύο όργανα που
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ντουµπλάρουν εναλλάξ το ακορντεόν δεν µπορεί να διευκρινιστεί τι είναι µιας και
δεν ακούγονται καθαρά στην ηχογράφηση. Υποθέτω, από την ηχογράφηση. ότι το
πρώτο όργανο που το ντουµπλάρει (π.χ. στην ανταπόκριση του µέτρου 24) είναι
πνευστό. Το δεύτερο όργανο που το ντουµπλάρει ( π.χ. στην ανταπόκριση των
µέτρων 30-32) ακούγεται σαν έγχορδο ή ακορντεόν. Όσον αφορά το register που
χρησιµοποιείται δεν µπορεί να ειπωθεί µε βεβαιότητα ποιό είναι, αν και µάλλον
ακούγεται να είναι το 16’-8’’. Δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο το
όργανο που ακούγεται να είναι µπαντονεόν. Τέλος, όσον αφορά την άρθρωση του
ακορντεόν, ακούγεται να παίζει staccato στην εισαγωγή, legato και χωρίς
τονισµούς στις ανταποκρίσεις του και staccato και µε έντονους τονισµούς στο
σηµείο όπου παίζει µέρος της µελωδίας της φωνής στο ορχηστρικό ρεφρέν
(µέτρα 77-78). Στις συγχορδίες στα µέτρα 35-37, 44-45 και 52-53 παίζει non
legato.
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2. Θεόδωρος Παπαδόπουλος
2.1 Ζωή και έργο του συνθέτη
Ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος κατάγεται από τη Μικρά Ασία. Για τον ακριβή
τόπο και την χρονολογία γέννησής του δεν υπάρχουν επιβεβαιωµένες
πληροφορίες. Σύµφωνα µε το Γ. Τσάµπρα γεννήθηκε το 189923. Οι πληροφορίες
που υπάρχουν για τον Έλληνα συνθέτη και µαέστρο αφορούν τη ζωή και τη
δράση του µετά τη Μικρασιατική καταστροφή, όταν και εγκαταστάθηκε στην
Ελλάδα.
Από τη δεκαετία του 1920 δηµιουργούσε ορχήστρες και έστηνε
προγράµµατα σε κοσµικά κέντρα της πρωτεύουσας. Αρχικά, ένα από τα πρώτα
του κοσµικά στέκια ήταν η «Στρέλνα» στην οδό Πατησίων και Στουρνάρα και
αργότερα η «Μονµάρτη» στην οδό Κοδριγκτώνος. Η «Μονµάρτη» υπήρξε για
µερικά χρόνια και η προσωπική του επιχείρηση. Σε αυτό το χώρο γνωρίστηκε και
µε το Μιχάλη Σουγιούλ, τον οποίον προσέλαβε στην ορχήστρα του. Εκείνη την
εποχή επίσης, έπαιζαν στην ορχήστρα του σηµαντικοί µουσικοί συνθέτες των
επόµενων δεκαετιών όπως ο Γιάννης Σπάρτακος και ο Τάκης Μωράκης. Ο ίδιος
ήταν βιολονίστας αλλά έπαιζε και µπαντονεόν στην ορχήστρα του, όπως φαίνεται
σε µία φωτογραφία από το βιβλίο του Γ. Τσάµπρα24.
Με το Σουγιούλ έγραψαν και έπαιξαν µαζί µερικά κοµµάτια («Μπέµπα»,
«Ποια να ’σαι εσύ» κ.ά.), τα οποία έγιναν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
επιτυχίες. Άλλα γνωστά του κοµµάτια είναι τα εξής: «Τι καϋµός, τι καϋµός (ν’
αγαπάς και να µην αγαπιέσαι)», «Το τελευταίο ταγκό», «Θα σε εκδικηθώ»,
«Γλυκά µου µάτια», «Ζαχαροπλάστης ήταν ο µπαµπάς σου» κ.ά. Επίσης, έγραψε
τη µουσική για την ταινία «Μια νύχτα στον παράδεισο». Ο συνθέτης έφυγε από
τη ζωή το 1964.
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Ο Γ. Τσάµπρας αναφέρει πως ο Θ. Παπαδόπουλος ήταν µεγαλύτερος από τον Σουγιούλ και
σύµφωνα µε πληροφορίες γεννήθηκε το 1899 (Τσάµπρας 2005: 35-36).
24
Τσάµπρας (2005:34).
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2.2 Ανάλυση κοµµατιών
2.2.1 Γιατί τρελλά να σ’ αγαπήσω
Δοµή και ανάλυση κοµµατιού
Ένα κοµµάτι σε στίχους και µουσική του Θεόδωρου Παπαδόπουλου το
οποίο γράφτηκε το 1935. Στην πρώτη εκτέλεση του κοµµατιού τραγούδησαν ο
Νίκος Γύζης και η Ζωή Βλαχοπούλου.
Το κοµµάτι είναι ηχογραφηµένο στη Σι ύφεση µείζονα. Στην εισαγωγή
ακούγεται η µελωδία του ρεφρέν του. Ακολουθεί το κουπλέ του κοµµατιού
(µέτρα 16-32), στη σχετική ελάσσονα (Σολ-), στο οποίο ακούγεται µία µελωδία
(από βιολί) που παίζει ταυτόχρονα µε τη φωνή (µέτρα 21-24). Υπάρχουν κι άλλα
σηµεία όπου η ορχήστρα παίζει ταυτόχρονα µε τη φωνή αλλά λόγω της κακής
ποιότητας της ηχογράφησης δεν ήταν ευδιάκριτες οι µελωδίες. Γι αυτό το λόγο
σηµείωσα µόνο αυτό το σηµείο στο οποίο ακούγεται καθαρά. Η ορχήστρα παίζει
µία ανταπόκριση (µέτρο 32) και στη συνέχεια ακούγεται το ρεφρέν του
κοµµατιού (µέτρα 32-48). Η ορχήστρα παίζει ανταποκρίσεις στα µέτρα 36 και 40.
Έπειτα, ακούγεται το κουπλέ του κοµµατιού σε ορχηστρική µορφή (µέτρα 48-64),
ακολουθεί το ρεφρέν ξανά (µέτρα 64-80) και το κοµµάτι ολοκληρώνεται. Από το
µέτρο 78 και ύστερα υπάρχει ritenuto ενώ στα µέτρα 79-80 η επιβράδυνση
εντείνεται µε τις κορώνες. Η τελευταία συγχορδία του κοµµατιού είναι η
δεσπόζουσα.

Ο ρόλος του ακορντεόν
Σε αυτό το κοµµάτι το ακορντεόν έχει µελωδικό και ρυθµικό ρόλο. Πιο
αναλυτικά, στην εισαγωγή συνοδεύει ρυθµικά εκτός από τα µέτρα 4 και 8 στα
οποία έχει µελωδικές απαντήσεις. Στο κουπλέ παίζει µαζί µε την υπόλοιπη
ορχήστρα ένα χρωµατικό κατέβασµα που οδηγεί στο ρεφρέν. Στη συνέχεια, στο
ρεφρέν του κοµµατιού παίζει τις ίδιες ανταποκρίσεις µε αυτές της εισαγωγής
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(µέτρα 36 και 40). Ακολουθεί το ορχηστρικό κουπλέ στο οποίο η µελωδία
µοιράζεται στο ακορντεόν και στην ορχήστρα (το ακορντεόν παίζει στα µέτρα 4850 και 60-62). Στο µέτρο 64 ακούγεται το ίδιο χρωµατικό κατέβασµα που οδηγεί
στο ρεφρέν, στο οποίο το ακορντεόν παίζει τις αντίστοιχες ανταποκρίσεις στα
µέτρα 68 και 72. Το κοµµάτι ολοκληρώνεται µε το ακορντεόν και την υπόλοιπη
ορχήστρα να παίζουν τη συγχορδία της δεσπόζουσας (µέτρο 80).
Οι µελωδίες του ακορντεόν είναι σολιστικές και στο µόνο σηµείο που
ντουµπλάρεται από την ορχήστρα είναι στις ανταποκρίσεις πριν τα ρεφρέν (µέτρα
32 και 64). Αξιοσηµείωτο είναι πως η µελωδία που παίζει στα µέτρα 48-50 είναι
η ίδια µε αυτήν των µέτρων 60-62, µε διαφορετική όµως άρθρωση. Την πρώτη
φορά το ακορντεόν παίζει non legato µε µερικές νότες staccato, ενώ στη δεύτερη
εµφάνιση της µελωδίας παίζει χαρακτηριστικά legato. Στις υπόλοιπες
ανταποκρίσεις έχει σηµεία legato (µέτρα 32, 64) αλλά και σηµεία staccato (δύο
τελευταίοι χρόνοι των µέτρων 4, 8, 36, 40, 68 και 72). Στα σηµεία της εισαγωγής
που ακούγεται συνοδεύει ρυθµικά, παίζει staccato. Τέλος, το register που
χρησιµοποιείται, είναι το 8’-8’’.

2.2.2

Τι καϋµός, τι καϋµός (ν’ αγαπάς και να µην
αγαπιέσαι)

Δοµή και ανάλυση κοµµατιού
Το κοµµάτι αυτό είναι σε στίχους και µουσική του Θ. Παπαδόπουλου και
γράφτηκε το 1936. Το πρωτοτραγούδησαν η Ελένη και η Λουντιάνα ντε Ροζέ.
Το κοµµάτι είναι ηχογραφηµένο στην Φα µείζονα. Μετά την εισαγωγή
(µέτρα 1-4) ακολουθεί το κουπλέ του κοµµατιού (µέτρα 5-20) στην οµώνυµη
ελάσσονα. Στο κουπλέ υπάρχουν ανταποκρίσεις από την ορχήστρα (µέτρα 8-9,
12, 15-16 και 20). Ακολουθεί το ρεφρέν (γραµµένο στη Φα µείζονα όπως και η
εισαγωγή) χωρίς καµία ενδιάµεση ανταπόκριση από την ορχήστρα (µέτρα 20-36).
Στο µέτρο 36 ένα διατονικό ανέβασµα τριακοστών δευτέρων εισάγει το κουπλέ
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του κοµµατιού σε ορχηστρική µορφή (µέτρα 37-52) και έπειτα απ αυτό,
ακούγεται δύο φορές το ρεφρέν. Την πρώτη φορά (µέτρα 52-68) ακούγεται µόνο
από την φωνή και τη δεύτερη (68-84) η µελωδία µοιράζεται µεταξύ ορχήστρας
και φωνής. Πιο συγκεκριµένα, η ορχήστρα παίζει στα µέτρα 68-70 και 72-74 τη
µελωδία του ρεφρέν και η φωνή «απαντάει» στα µέτρα 70-72 και 74-76. Στα
υπόλοιπα µέτρα µέχρι το τέλος του κοµµατιού ακούγεται το ρεφρέν µόνο από τη
φωνή. Το κοµµάτι ολοκληρώνεται µε ritenuto στα τελευταία δύο µέτρα (83-84)
και η τελευταία του συγχορδία είναι η δεσπόζουσα.

Ο ρόλος του ακορντεόν
Το ακορντεόν εµφανίζεται στην εισαγωγή παίζοντας υπό µορφή διαλόγου
µε τα βιολιά τη βασική µελωδία (µέτρα 2-4). Στη συνέχεια, ακούγεται µία
ανταπόκριση από ακορντεόν στο κουπλέ (µέτρα 8-9). Η επόµενη εµφάνιση του
είναι µία ανταπόκριση στο ορχηστρικό κουπλέ (µέτρα 40-41) ενώ παρακάτω
παίζει και µέρος της βασικής µελωδίας (µέτρα 44-46). Τέλος, το ακορντεόν είναι
το όργανο της ορχήστρας που βρίσκεται σε διάλογο µε τη φωνή στο τελευταίο
ρεφρέν (παίζει στα µέτρα 68-70 και 72-74).
Το ακορντεόν δεν ντουµπλάρεται από κανένα άλλο όργανο της ορχήστρας παρά
µόνο στο τέλος της εισαγωγής (µέτρο 4) όπου οι συγχορδίες που παίζει στο
δεύτερο και τρίτο χρόνο του µέτρου ακούγονται από όλη την ορχήστρα. Οι
µελωδίες που παίζει είναι δίφωνες (συνήθως σε τρίτες) µε εξαίρεση την
ανταπόκριση στα µέτρα 40-41 και την αρχή της µελωδίας στο µέτρο 44. Σχετικά
µε την άρθρωση, έχει σηµεία παιγµένα legato (µέτρα 72-74) και άλλα παιγµένα
staccato (µέρος της µελωδίας στα µέτρα 44-46). Τέλος, το register που
χρησιµοποιείται είναι το 8’-8’’.
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2.2.3

Θα σ’εκδικηθώ

Δοµή και ανάλυση κοµµατιού
Το ταγκό αυτό γράφτηκε το 1936 σε στίχους και µουσική του Θ.
Παπαδόπουλου. Στην πρώτη εκτέλεση του κοµµατιού ερµήνευσε η Κάκια
Μένδρη.
Το κοµµάτι είναι ηχογραφηµένο στη Λα ύφεση ελάσσονα και ξεκινάει µε
µια εισαγωγή τεσσάρων µέτρων. Αξιοσηµείωτες στην εισαγωγή είναι οι παύσεις
στο ρυθµό του κοµµατιού (µέτρα 1-3). Έπειτα, ακούγεται το κουπλέ του
κοµµατιού (µέτρα 5-20) στο οποίο η ορχήστρα παίζει ανταποκρίσεις στα µέτρα 89 και 12-13. Στα σηµεία που παίζει ανταποκρίσεις η ορχήστρα καθώς και στο
τέλος του κουπλέ (µέτρο 20) διακόπτεται η ρυθµική συνοδεία. Ακολουθεί το
ρεφρέν του κοµµατιού (µέτρα 20-36) στο οποίο η ορχήστρα παίζει ανταποκρίσεις
στα µέτρα 31-34. Στο µέτρο 36 ακούγεται ένα χρωµατικό ανέβασµα από τα
βιολιά και ακολουθεί το κουπλέ σε ορχηστρική µορφή (µέτρα 37-52). Στο σηµείο
αυτό είναι άξιο αναφοράς ότι ο ρυθµός στα µέτρα 37-38, 41-42 και 49-50 έχει
παύσεις και οι συγχορδίες ακούγονται σε συγκεκριµένους χρόνους του µέτρου.
Επίσης, οι συγχορδίες αυτές είναι ιδιαίτερα τονισµένες. Στη συνέχεια,
ακολουθούν δύο συνεχόµενα ρεφρέν. Στο πρώτο (µέτρα 52-68) ακούγεται η
µελωδία µόνο από τη φωνή, ενώ στο δεύτερο (µέτρα 68-84) µοιράζονται τη
µελωδία η ορχήστρα (µέτρα 68-76) µε τη φωνή (76-84). Το κοµµάτι
ολοκληρώνεται χωρίς ritenuto, µε τέλεια πτώση στη συγχορδία της τονικής.

Ο ρόλος του ακορντεόν
Το ακορντεόν ακούγεται στο κοµµάτι αυτό από την εισαγωγή του, στην
οποία παίζει τη βασική µελωδία (µέτρα 1-3). Στη συνέχεια, στο κουπλέ του
κοµµατιού το ακορντεόν παίζει την ανταπόκριση της ορχήστρας στα µέτρα 8-9.
Στο ρεφρέν το ακορντεόν δεν έχει κάποιο ρόλο και εµφανίζεται στο ορχηστρικό
κουπλέ να παίζει την ίδια ανταπόκριση (µέτρα 40-41) µε αυτήν που ακούστηκε
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και στα µέτρα 8-9. Από εκείνο το σηµείο και έπειτα δεν ακούγεται καθόλου
ακορντεόν στο κοµµάτι. Οι µελωδίες που παίζει το ακορντεόν είναι όλες
µονόφωνες και δεν ντουµπλάρονται από κανένα όργανο της ορχήστρας. Σε όλα
τα σηµεία που παίζει το ακορντεόν, δεν ακούγεται ρυθµική συνοδεία, άρα
ακούγεται εντελώς µόνο του (εκτός από τον πρώτο χρόνο των µέτρων 1-3). Όλες
οι µελωδίες του είναι legato και χωρίς τονισµούς. Τέλος, το register που
χρησιµοποιείται είναι το 8’-8’’.

2.2.4

Το τελευταίο ταγκό

Δοµή και ανάλυση κοµµατιού
Ένα κοµµάτι που γράφτηκε το 1938 σε στίχους Δ. Ρηγόπουλου και µουσική
Θ. Παπαδόπουλου. Στην πρώτη εκτέλεση τραγούδησε ο Άλκης Παγώνης.
Το κοµµάτι είναι ηχογραφηµένο στην Φα ελάσσονα. Έπειτα από την
εισαγωγή (1-16) ακολουθεί το κουπλέ του κοµµατιού (µέτρα 17-32), στο οποίο η
ορχήστρα παίζει ανταποκρίσεις (µέτρα 20-21, 24 και 27-29). Στη συνέχεια,
ακούγεται το ρεφρέν του κοµµατιού (µέτρα 33-48) το οποίο είναι γραµµένο στην
οµώνυµη µείζονα. Στο ρεφρέν η ορχήστρα παίζει ανταποκρίσεις στα µέτρα 35-36,
39-40 και 47-48. Στα µέτρα 49-64 επαναλαµβάνεται η µελωδία του κουπλέ σε
ορχηστρική µορφή. Στο σηµείο αυτό η ρυθµική συνοδεία έχει παύσεις στα µέτρα
52 και 59-60 ενώ στα υπόλοιπα µέτρα ακολουθεί τη ρυθµική δοµή της κύριας
µελωδίας. Έπειτα, ακούγεται δύο φορές το ρεφρέν. Την πρώτη φορά (µέτρα 6580) ακούγεται όπως και προηγουµένως µε την φωνή να τραγουδάει την κύρια
µελωδία και την ορχήστρα να παίζει ανταποκρίσεις. Τη δεύτερη φορά (µέτρα 8196) η κύρια µελωδία ακούγεται αρχικά από την ορχήστρα (81-87) και στη
συνέχεια από τη φωνή (89-96). Το κοµµάτι ολοκληρώνεται µε ritenuto στα δύο
τελευταία µέτρα (94-96). Η τελευταία του συγχορδία είναι η δεσπόζουσα.
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Ο ρόλος του ακορντεόν
Το ακορντεόν ακούγεται από την αρχή της εισαγωγής να παίζει συγχορδίες
στον πρώτο χρόνο του µέτρου (µέτρα 1 και 3). Στη συνέχεια της εισαγωγής παίζει
µέρος της βασικής µελωδίας (µέτρα 7-8). Στα µέτρα 9 και 11 ξαναπαίζει
συγχορδίες και ολοκληρώνεται η εισαγωγή πάλι µε το ακορντεόν να παίζει τη
µελωδία στα µέτρα 13-16. Στο κουπλέ το ακορντεόν παίζει τις ανταποκρίσεις της
ορχήστρας (µέτρα 20-21, 24 και 28-29) και στο ρεφρέν παίζει την τελευταία
ανταπόκριση (µέτρα 47-48). Στο ορχηστρικό κουπλέ το ακορντεόν παίζει τη
βασική µελωδία στα µέτρα 49-56 και 60-64. Στη συνέχεια, στο πρώτο από τα δύο
τελευταία ρεφρέν παίζει την τελευταία ανταπόκριση (µέτρα 79-80). Στο δεύτερο
ρεφρέν παίζει την κύρια µελωδία (µέτρα 81-83 και 85-87). Το κοµµάτι
ολοκληρώνεται µε την ανταπόκριση του ακορντεόν στα µέτρα 95-96.
Στο συγκεκριµένο κοµµάτι δεν µπορεί να ειπωθεί µε βεβαιότητα αν
ακούγονται ένα ή δύο ακορντεόν. Επίσης, δεν µπορεί να αποκλειστεί το
ενδεχόµενο το όργανο να είναι µπαντονεόν. Όλες οι µελωδίες που ακούγονται
από αυτό το όργανο είναι δίφωνες, ενώ σε κάποια σηµεία παίζει και ολόκληρες
συγχορδίες. Σε κανένα σηµείο δεν ντουµπλάρεται από άλλο όργανο της
ορχήστρας, παρά µόνο στις συγχορδίες της εισαγωγής και στις καταλήξεις των
ρεφρέν. Οι συγχορδίες είναι παιγµένες staccato και τονισµένες. Επίσης, ορισµένα
σηµεία της µελωδίας που παίζει στο ορχηστρικό κουπλέ είναι τονισµένα. Στη
µελωδία του ρεφρέν και στις υπόλοιπες ανταποκρίσεις παίζει legato χωρίς
ιδιαίτερους τονισµούς. Το register που πιθανότατα χρησιµοποιείται (αν είναι
ακορντεόν και είτε είναι ένα, είτε είναι δύο τα όργανα) είναι το 16’-8’’.
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3. Κώστας Γιαννίδης
3.1 Ζωή και έργο του συνθέτη
Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, όπως ήταν το όνοµα του, γεννήθηκε στη
Σµύρνη το 1903. Προερχόταν από εύπορη αστική οικογένεια, καθώς ο πατέρας
ασχολούταν µε το εµπόριο σταφίδας. Τα πρώτα µαθήµατα πιάνου και αρµονίας
τα πήρε στη Σµύρνη από το Δηµοσθένη Μιλανάκη σύµφωνα µε το Γιώργο
Σακαλλιέρο25.
Λίγο πριν τη Μικρασιατική καταστροφή, σε ηλικία 19 ετών αναχωρεί για
µουσικές σπουδές στη Γερµανία. Στο Βερολίνο, όπου εγκαθίσταται το 1923,
σπουδάζει θεωρητικά, διεύθυνση ορχήστρας και ενορχήστρωση µε σηµαντικούς
δασκάλους όπως οι Πάουλ Γιούον, Καρλ Έρενµπεργκ και Κουρτ Βάιλ. Εκείνη
την εποχή σπουδάζει µαζί και συνδέεται στενά µε το συνθέτη Νίκο Σκαλκώτα.
Επίσης, αναγκάζεται να εργαστεί, για βιοποριστικούς λόγους, ως πιανίστας σε
καµπαρέ, θέατρα και στο βωβό κινηµατογράφο. Πρωτοεµφανίζεται ως συνθέτης
το 1927 µε την οπερέτα «Το µικρόβιο της αγάπης», η οποία ανέβηκε στο θέατρο
του Στράλζουντ (Βόρεια Γερµανία).
Το 1931 επιστρέφει στην Αθήνα και για βιοποριστικούς λόγους
ασχολείται µε το µουσικό θέατρο και το ελαφρό τραγούδι. Εκείνη την περίοδο
κάνει καριέρα µε το όνοµα Κώστας Γιαννίδης, το οποίο προκύπτει από την
αναστροφή του ονόµατός του, ώστε να µην τον συγχέουν µε έναν άλλο γνωστό
συνθέτη Γρηγόρη Κωνσταντινίδη. Στη µουσική σταδιοδροµία του χρησιµοποιεί
και τα δύο ονόµατά του. Η πρώτη µεγάλη επιτυχία του ως Κώστας Γιαννίδης
είναι το τραγούδι «Θα ξανάρθεις» (1934) σε στίχους του Αλέκου Σακελλάριου
και ερµηνεία της Δανάης Στρατηγοπούλου. Τη δεκαετία του 1950, δηµιουργεί την
«Ελαφρά Ορχήστρα του ΕΙΡ» (Εθνικό Ίδρυµα Ραδιοφωνίας), η οποία στη
σηµερινή εποχή είναι η «Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής» της ΕΡΤ. Επίσης, το

25

Σακαλλιέρος (2010:12).
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διάστηµα 1952-1959 υπήρξε διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθµού Ενόπλων
Δυνάµεων.
Με το όνοµα Κώστας Γιαννίδης έγραψε περίπου 100 τραγούδια µερικά
από τα οποία είναι τα εξής: «Πόσο λυπάµαι τα χρόνια που πήγαν χαµένα», «Λίγα
λουλούδια αν θέλεις στείλε µου», «Αγαπώ µια καστανή», «Σαν κι απόψε», «Τι
σου λένε τα λουλούδια», «Τα νέα της Αλεξάνδρας» κ.ά. Επίσης, συνέθεσε
µουσική για επιθεωρήσεις («Αλεπού») και οπερέτες («Κουµπάρα»). Κέρδισε
βραβεία στους διαγωνισµούς Μεσογειακού τραγουδιού Βαρκελώνης (πρώτο
βραβείο το 1960 µε το τραγούδι «Ξύπνα αγάπη µου» σε ερµηνεία Νάνας
Μούσχουρη και τρίτο βραβείο το 1961 µε το τραγούδι «Τα δυο σου γκρίζα
µάτια» σε ερµηνεία Άντζελας Ζήλεια και στο πρώτο Φεστιβάλ Ελληνικού
τραγουδιού Θεσσαλονίκης (µε το τραγούδι «Αλυσίδες» που ερµήνευσε η Καίτη
Μπελίντα). Τέλος, έγραψε µουσική για 7 ταινίες («Προσφυγοπούλα», «Οι
Γερµανοί ξανάρχονται» κ.ά.
Ως Γιάννης Κωνσταντινίδης έγραψε µεταξύ άλλων έργα για ορχήστρα
(«Δωδεκανησιακές Σουίτες»),έργα µουσικής δωµατίου («Μικρή Σουίτα σε
δωδεκανησιακά θέµατα» για βιολί και πιάνο) και τραγούδια («Μοιρολόι»,
«Καλογριά»). Ο συνθέτης έφυγε από τη ζωή στις 17 Ιανουαρίου του 1983.
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3.2 Ανάλυση κοµµατιών
3.2.1 Αγαπώ µια καστανή
Δοµή και ανάλυση κοµµατιού
Ένα ταγκό γραµµένο το 1936 σε µουσική και στίχους του Κώστα Γιαννίδη
και τραγουδισµένο σε πρώτη εκτέλεση από την Κάκια Μένδρη.
Το κοµµάτι είναι ηχογραφηµένο στη Μι ύφεση ελάσσονα. Η εισαγωγή του
διαρκεί τέσσερα µέτρα και τη µελωδία της παίζουν τα βιολιά σε οκτάβες από το
τέλος του δευτέρου µέτρου µέχρι το τέλος.
Το κουπλέ του κοµµατιού ξεκινάει στο τέλος του τετάρτου µέτρου και
φτάνει µέχρι το µέτρο 20. Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά σηµεία σε αυτό το
µέρος (µέτρα 12 και 20) όπου όλη η ορχήστρα έχει παύση για δύο χρόνους και
ακούγεται µία τονισµένη συγχορδία από το ακορντεόν. Στη συνέχεια, στα µέτρα
20-36 ακούγεται το ρεφρέν του κοµµατιού στην οµώνυµη µείζονα. Σε αυτό το
σηµείο παίζει το πιάνο ανταποκρίσεις στην φωνή (µέτρα 23-24 και 27-28).
Επίσης, υπάρχει µία παύση της ορχήστρας για ένα χρόνο λίγο πριν το τέλος του
ρεφρέν (τελευταίος χρόνος του µέτρου 34).
Ακολουθεί το κουπλέ σε ορχηστρική µορφή (µέτρα 36-52). Πιο αναλυτικά,
στα µέτρα 36-40 και 44-48 τη µελωδία παίζουν τα βιολιά ( µε έντονους τονισµούς
και αρκετές νότες staccato). Στα µέτρα 40-44 και 48-52 η µελωδία ακούγεται από
δύο πνευστά όργανα (το ένα είναι τροµπέτα, ενώ το άλλο δεν ακούγεται καθαρά).
Τα πνευστά παίζουν χωρίς ιδιαίτερους τονισµούς και legato. Έπειτα, ακούγεται
πάλι το ρεφρέν στα µέτρα 52-68 µε τις παρατηρήσεις που σηµείωσα παραπάνω να
ισχύουν και εδώ. Προς το τέλος, ακούγεται το πρώτο µισό του ρεφρέν (µέτρα 6875) σε ορχηστρική µορφή και το υπόλοιπο µισό (75-84) από την φωνή. Το
κοµµάτι τελειώνει µε ritenuto στα τελευταία δύο µέτρα, ενώ αξιοσηµείωτο για
ακόµα µια φορά είναι πως η τελευταία του συγχορδία είναι η δεσπόζουσα.
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Ο ρόλος του ακορντεόν
Το ακορντεόν ακούγεται για πρώτη φορά στο κουπλέ παίζοντας , µόνο του,
µία τονισµένη συγχορδία δεσπόζουσας µε έβδοµη στον τρίτο χρόνο των µέτρων
12 και 20. Στη συνέχεια, δεν έχει συµµετοχή στο ρεφρέν και ακούγεται πάλι στο
ορχηστρικό κουπλέ να παίζει δύο ανταποκρίσεις στα µέτρα 40 και 48, ενώ παίζει
και τις ίδιες µε το πρώτο κουπλέ συγχορδίες στα µέτρα 44 και 52. Αυτή είναι η
συνολική συµµετοχή του ακορντεόν σε αυτό το κοµµάτι.
Σε όλα τα σηµεία του κοµµατιού οι µελωδίες του ακορντεόν είναι
µονόφωνες και επίσης δεν ντουµπλάρονται από κάποιο άλλο όργανο της
ορχήστρας. Το register του οργάνου είναι το 8’-8’’. Οι δύο µελωδικές
ανταποκρίσεις που ακούγονται είναι legato και χωρίς τονισµούς. Αξιοσηµείωτο
είναι πως αυτές οι δύο ανταποκρίσεις είναι σχεδόν ίδιες µεταξύ τους µε τη
διαφορά πως η δεύτερη (µέτρο 48) έχει µία παύση τριακοστού δευτέρου στην
αρχή του δευτέρου χρόνου του µέτρου.

3.2.2 Δος µου δυο φιλιά κι ας είναι ψεύτικα . . .
Δοµή και ανάλυση κοµµατιού
Ένα ταγκό γραµµένο το 1934 σε µουσική και στίχους Κώστα Γιαννίδη και
ερµηνευµένο σε πρώτη εκτέλεση από το Νίκο Περδίκη.
Το κοµµάτι είναι ηχογραφηµένο στη Σι ελάσσονα. Αρχικά, στο κοµµάτι
υπάρχει µια εισαγωγή τεσσάρων µέτρων. Στα µέτρα 1-3 παίζουν τη µελωδία τα
βιολιά και στο µέτρο 4 ακούγεται ένα χρωµατικό ανέβασµα του κλαρινέτου σε
τριακοστά δεύτερα.
Η φωνή µπαίνει στο µέτρο 5 και µέχρι και το µέτρο 20 τραγουδάει το
κουπλέ του κοµµατιού. Κάθε δύο µέτρα ακούγονται ανταποκρίσεις και γεµίσµατα
από την ορχήστρα (µέτρα 8-16). Στο µέτρο 16 σταµατάει η ρυθµική συνοδεία για
τους δύο τελευταίους χρόνους και στα µέτρα 17 και 18 ακούγονται τονισµένες
συγχορδίες στον πρώτο και στον τελευταίο χρόνο του µέτρου.
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Στη συνέχεια, ακούγεται το ρεφρέν του κοµµατιού (µέτρα 21-36), το
οποίο είναι γραµµένο στην οµώνυµη µείζονα. Τα γεµίσµατα της ορχήστρας
ακούγονται στα µέτρα 22, 24, 28, 30, 32 και 34 από διαφορετικά όργανα κάθε
φορά. Στα µέτρα 37-52 ακούγεται πάλι το ρεφρέν σε ορχηστρική µορφή. Το
κοµµάτι ολοκληρώνεται µε επανέκθεση του κουπλέ και του ρεφρέν. Στα δύο
τελευταία µέτρα (83-84) η ορχήστρα κάνει ritenuto και η τελευταία συγχορδία
του κοµµατιού είναι η τονική.

Ο ρόλος του ακορντεόν
Το ακορντεόν ακούγεται να παίζει µαζί µε το βιολί για πρώτη φορά στις
ανταποκρίσεις του κουπλέ (µέτρα 6-10 και 14-15). Στη συνέχεια, (µέτρα 16-17)
ακούγεται να παίζει µόνο του ένα γέµισµα. Στο ρεφρέν το ακορντεόν παίζει ένα
χρωµατικό

ανέβασµα

(µέτρα

32-33).

Στο

ορχηστρικό

ρεφρέν

παίζει

ανταποκρίσεις στα µέτρα 40-41 και 48-49. Στη δεύτερη εµφάνιση του κουπλέ και
του ρεφρέν το ακορντεόν παίζει τις ίδιες ανταποκρίσεις µε αυτές που ανέφερα
παραπάνω στα αντίστοιχα σηµεία.
Το ακορντεόν σε αυτό το κοµµάτι έχει σηµεία που παίζει µαζί µε το βιολί
(έχοντας ισότιµο ρόλο) και σηµεία που ακούγεται µόνο του. Στις ανταποκρίσεις
που παίζει µαζί µε το βιολί είναι αξιοσηµείωτο πως παίζει legato ενώ το βιολί
παίζει staccato. Οι ανταποκρίσεις που ακούγεται µόνο του το ακορντεόν είναι
επίσης legato και χωρίς ιδιαίτερους τονισµούς. Όλες οι ανταποκρίσεις του είναι
µονόφωνες µε εξαίρεση µία µελωδική απάντηση στο ορχηστρικό ρεφρέν (µέτρα
40-41) η οποία είναι δίφωνη (έκτες παράλληλες). Το register που χρησιµοποιείται
είναι το 8’-8’’.
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3.2.3 Αντίο . . .
Δοµή και ανάλυση κοµµατιού
Ένα ταγκό γραµµένο το 1937 σε στίχους και µουσική Κώστα Γιαννίδη και
ερµηνεία Σοφίας Βέµπο.
Το µεγαλύτερο µέρος είναι γραµµένο στη Λα ύφεση µείζονα ενώ το κουπλέ
του είναι στην οµώνυµη ελάσσονα. Το κοµµάτι ξεκινάει µε µια εισαγωγή
τεσσάρων µέτρων και ακολουθεί το κουπλέ (µέτρα 6-21). Στα µέτρα 13 και 21 η
ρυθµική συνοδεία σταµατάει στους τρεις τελευταίους χρόνους του µέτρου.
Επίσης, σε αυτό το σηµείο ακούγονται ανταποκρίσεις από τα όργανα της
ορχήστρας (µέτρα 7-10, 13, 15-18 και 21). Ακολουθεί το ρεφρέν του κοµµατιού
(µέτρα 21-37), στο οποίο η ορχήστρα παίζει ανταποκρίσεις (µέτρα 24-25, 28-29
και 34-35). Στα µέτρα 37-38 ακούγεται ένα πέρασµα από το πιάνο και ακολουθεί
το ρεφρέν σε ορχηστρική µορφή (µέτρα 39-55). Έπειτα, επαναλαµβάνεται το
κουπλέ και το ρεφρέν του κοµµατιού µε τις αντίστοιχες παρατηρήσεις που έκανα
παραπάνω. Στα τελευταία δύο µέτρα του κοµµατιού (86-87) γίνεται ritenuto και η
τελευταία συγχορδία του κοµµατιού είναι η τονική.

Ο ρόλος του ακορντεόν
Στο κοµµάτι αυτό το ακορντεόν έχει διπλό ρόλο. Ακούγεται σε όλη τη
διάρκεια του κοµµατιού να συνοδεύει ρυθµικά (όλα τα όγδοα σε κάθε µέτρο)
εκτός από τα σηµεία στα οποία έχει µελωδικό ρόλο. Πιο συγκεκριµένα, οι πρώτες
µελωδικές ανταποκρίσεις του ακορντεόν ακούγονται στο ρεφρέν του κοµµατιού
(µέτρα 24-25 και 28-29). Στη συνέχεια, στο ορχηστρικό ρεφρέν το ακορντεόν
παίζει απαντήσεις (µέτρα 41-42 και 45-46) ενώ παρακάτω παίζει την κύρια
µελωδία (µέτρα 48-50). Ο µελωδικός του ρόλος ολοκληρώνεται στο δεύτερο
ρεφρέν µε τις αντίστοιχες ανταποκρίσεις στα µέτρα 74-75 και 78-79.
Οι ανταποκρίσεις που ακούγονται από το ακορντεόν στα µέτρα 24-25, 28-29
και 74-75 είναι δίφωνες και ουσιαστικά είναι µίµηση της κύριας µελωδίας που
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ακούγεται κάθε φορά αµέσως πριν. Δίφωνο είναι και το σηµείο του ορχηστρικού
ρεφρέν στο οποίο το ακορντεόν παίζει τη βασική µελωδία (µέτρα 48-50).
Αντίθετα, οι ανταποκρίσεις που ακούγονται από το ακορντεόν στη µελωδία που
παίζουν τα βιολιά στο ορχηστρικό ρεφρέν, είναι µονόφωνες. Όλες οι
ανταποκρίσεις και οι µελωδίες του είναι παιγµένες legato και χωρίς τονισµούς.
Όταν συνοδεύει ρυθµικά οι συγχορδίες είναι παιγµένες staccato. Να διευκρινιστεί
πως δεν ακούγεται καθαρά σε τι αναστροφή παίζει τις ρυθµικές συγχορδίες. Το
ακορντεόν σε αυτό το κοµµάτι δεν ντουµπλάρεται από άλλο όργανο της
ορχήστρας σε κανένα σηµείο. Το register που χρησιµοποιείται είναι το 8’-8’’.

3.2.4 Θα ξανάρθης
Δοµή και ανάλυση κοµµατιού
Το ταγκό αυτό είναι γραµµένο το 1934 σε στίχους Αλέκου Σακελλάριου και
µουσική Κώστα Γιαννίδη. Στην πρώτη εκτέλεση του κοµµατιού ερµηνεύει η
Δανάη Στρατηγοπούλου.
Το κοµµάτι είναι ηχογραφηµένο στην Σολ ελάσσονα. Στην εισαγωγή (µετρα
1-8) είναι σηµαντικές οι ρυθµικές συγκοπές στα µέτρα 3-7. Στη συνέχεια,
ακούγεται το κουπλέ του κοµµατιού (µέτρα 8-24), χωρίς κάτι αξιοσηµείωτο και
ακολουθεί το ρεφρέν (µέτρα 24-38) µε µία και µόνο ανταπόκριση της ορχήστρας
στο µέτρο 31. Η ίδια δοµή (εισαγωγή – κουπλέ – ρεφρέν) επαναλαµβάνεται και
το κοµµάτι τελειώνει µε ritenuto δύο µέτρων (µέτρα 75-76). Η τελευταία
συγχορδία του κοµµατιού είναι η δεσπόζουσα.
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Ο ρόλος του ακορντεόν
Το συγκεκριµένο κοµµάτι το έχω διαλέξει περισσότερο ως ένδειξη πως ο Κ.
Γιαννίδης χρησιµοποιεί ελάχιστα ή καθόλου το ακορντεόν στα περισσότερα
ταγκό του26. Το όργανο που ακούγεται να παίζει την µοναδική ανταπόκριση που
ακούγεται στο κοµµάτι (µε την υπόλοιπη ορχήστρα σε εκείνο το σηµείο να κάνει
παύση) είναι µάλλον ακορντεόν (µέτρα 4, 31, 42, 69). Λόγω της κακής ποιότητας
της ηχογράφησης δεν µπορεί να ειπωθεί µε απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι
ακορντεόν, αν και το ηχόχρωµα του οργάνου που ακούγεται είναι πιο κοντά σε
αυτό παρά σε οποιοδήποτε άλλο όργανο. Η ανταπόκριση που σηµείωσα
παραπάνω είναι η ίδια σε όλα τα µέτρα που προανέφερα και είναι παιγµένη legato
χωρίς κάποιον τονισµό. Επίσης, είναι µονόφωνη και δεν ντουµπλάρεται από
κάποιο άλλο όργανο. Το register που χρησιµοποιείται, αν το όργανο είναι
ακορντεόν, φαίνεται να είναι το 8’-8’’.
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Υπάρχουν κι άλλα ταγκό του Γιαννίδη χωρίς την ύπαρξη ακορντεόν όπως τα εξής: «Καληνύχτα»,
«Μήπως γελάστηκες», «Το ‘χω παράπονο» κ.ά.
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4. Κλέων Τριανταφύλλου (Αττίκ)
4.1 Ζωή και έργο του συνθέτη
Ο Αττίκ γεννήθηκε στην Αθήνα ή στο Ζαγαζίκ της Αιγύπτου, µεταξύ των
ετών 1882-188527. Όσον αφορά τον τόπο και την χρονολογία γέννησής, του οι
πηγές διίστανται28. Ήταν γόνος εύπορης οικογένειας, καθώς ο πατέρας του ήταν
βαµβακοπαραγωγός και έµπορος στην Αίγυπτο. Παράλληλα µε τις σπουδές του
στη Νοµική Αθηνών έκανε µαθήµατα φλάουτου στο Ωδείο Αθηνών µε καθηγητή
τον κ. Κουλούκη.
Το 1907 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι για να ασχοληθεί µε τις Πολιτικές
επιστήµες. Ωστόσο, εγγράφτηκε στο Κονσερβατόριο του Παρισιού, στο οποίο
πήρε µαθήµατα θεωρητικών από τους Emile Pessard και Camille Saint Saens. Την
περίοδο που βρισκόταν στη Γαλλία συνέθεσε περίπου 300 τραγούδια, τα οποία,
σύµφωνα µε τη Δανάη Στρατηγοπούλου, βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη του
Παρισιού29. Το 1926 επέστρεψε στην Αθήνα και λίγα χρόνια αργότερα σχηµάτισε
µε τα αδέρφια του Κίµωνα και Κορίνα το «Τρίο Τριανταφύλλου». Το 1930
διαµόρφωσε ο ίδιος τη «Μάντρα», µια µουσικοθεατρική σκηνή για να
παρουσιάζει το έργο του στο αθηναϊκό κοινό. Ο χώρος αυτός βρισκόταν αρχικά
(1930-1934) στην οδό Μηθύµνης και στη συνέχεια, µέχρι το 1940, στον
κινηµατογράφο «Δελφοί» της οδού Αχαρνών. Στη «Μάντρα» εµφανίζονταν κατά
καιρούς δηµοφιλείς τραγουδιστές, ηθοποιοί, συγγραφείς και ποιητές της εποχής
όπως οι Νίκος Μοσχονάς, Λουίζα Ποζέλλι, Νινή Ζαχά, Μίµης Τραϊοφόρος,
Καίτη Ντιριντάουα, Κάκια Μένδρη, Φώτης Πολυµέρης, Δανάη Στρατηγοπούλου
κ.ά.

27

Σύµφωνα µε τη διαδικτυακή πηγή http://www.musipedia.gr/index.php/Αττίκ#searchInput, ο Αττίκ
κατάγεται από την Αθήνα ή το Ζαγαζίκ ή πιθανότερα την Τσαγκαράδα Πηλίου. Ο Καλογερόπουλος
αναφέρει πως ο πιθανότερος τόπος καταγωγής του είναι η Τσαγκαράδα Πηλίου (Τάκης
Καλογερόπουλος, (1998), Το λεξικό της ελληνικής µουσικής, σ. 278).
28
Δεν υπάρχουν πολλές διασταυρωµένες γραπτές µαρτυρίες για τη ζωή και το έργο του, οπότε όλες οι
πληροφορίες µεταφέρονται µε επιφύλαξη.
29
Δανάη Στρατηγοπούλου (1986), ΑΤΤΙΚ, (Εστία) σ. 16.
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Τα ελληνικά τραγούδια που έγραψε ο Αττίκ, σύµφωνα µε τη Δανάη
Στρατηγοπούλου, ήταν 105, από τα οποία τα 94 καταγράφει στο βιβλίο της η
ίδια30. Μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του είναι : «Τα καηµένα τα νιάτα»,
«Μαραµένα τα γιούλια κι οι βιόλες», «Είδα µάτια πολλά», «Ζητάτε να σας πω»,
«Κι όµως», «Είν’ η αγάπη χίµαιρα», «Ας αλλάξουµε οµιλία», «Ακόµη ένα ταγκό»
κ.ά. Επίσης, συνέθεσε µουσική για οπερέτες («Aφροδίτη της Μήλου»),
επιθεωρήσεις («Περί Ψυρρή») και θεατρικά έργα («Γιατί µεθώ»). Στα τελευταία
χρόνια της ζωής του πρωταγωνίστησε ο ίδιος στην αυτοβιογραφική ταινία του Γ.
Τζαβέλλα «Τα χειροκροτήµατα». Τον Αύγουστο του 1944, ο Αττίκ έδωσε τέλος
στη ζωή του, πίνοντας ένα µπουκάλι βερονάλ31 και πεθαίνοντας, από οξεία
δηλητηρίαση.

30

Στρατηγοπούλου (1986:13-15).
Εµπορική ονοµασία φαρµακευτικού παρασκευάσµατος, παραγώγου του βαρβιτουρικού οξέος.
Συνίσταται από βαρβιτάλη (διαιθυλοβαρβιτουρικό οξύ) και έχει τη µορφή σκόνης ή λευκών
κρυστάλλων που είναι διαλυτοί στο ζεστό νερό, στο οινόπνευµα, στον αιθέρα και στην ακετόνη.
Χορηγείται ως καταπραϋντικό, πάντοτε σύµφωνα µε ιατρικές οδηγίες [«Βερονάλ» στο Πάπυρος
Λαρούς Μπριτάννικα, (Τόµος 14, σ. 85), Αθήνα : Πάπυρος].

31
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4.2 Ανάλυση κοµµατιών
4.2.1 Είν’ η αγάπη χίµαιρα

Δοµή και ανάλυση κοµµατιού
Ένα ταγκό του 1937 στο οποίο έγραψε στίχους και µουσική ο Κλέων
Τριανταφύλλου (Αττίκ) και ερµήνευσε σε πρώτη εκτέλεση η Δανάη
Στρατηγοπούλου.
Το κοµµάτι είναι ηχογραφηµένο στη Σολ ελάσσονα και ξεκινάει µε µια
εισαγωγή τεσσάρων µέτρων. Ακολουθεί το κουπλέ του κοµµατιού (µέτρα 5-28)
στο οποίο η ορχήστρα παίζει ανταποκρίσεις (µέτρα 5 και 20-21). Στη συνέχεια,
ακούγεται το ρεφρέν του κοµµατιού (µέτρα 29-44) όπου η ορχήστρα παίζει
ανταποκρίσεις και γεµίσµατα στο µεγαλύτερο µέρος του (µέτρα 30-43). Στο
µέτρο 44 ακούγεται από το πιάνο ένα χρωµατικό ανέβασµα προς την τονική το
οποίο οδηγεί το κοµµάτι στο ορχηστρικό κουπλέ (µέτρα 45-68). Η µελωδία από
τα τελευταία τέσσερα µέτρα του ορχηστρικού κουπλέ (65-68) είναι ίδια µε αυτήν
της εισαγωγής (µέτρα 1-4). Τέλος, ξανακούγεται το ρεφρέν του κοµµατιού (µέτρα
69-84). Τελευταία συγχορδία είναι η τονική και από τον τελευταίο χρόνο του
µέτρου 82 γίνεται ritenuto.

Ο ρόλος του ακορντεόν
Το ακορντεόν σε αυτό το κοµµάτι έχει διπλό ρόλο. Υπάρχουν σηµεία στα
οποία ακούγεται να συνοδεύει ρυθµικά και έχω σηµειώσει ενδεικτικά τα µέτρα
21-24 στα οποία ακούγεται καθαρά. Επίσης, υπάρχουν σηµεία στο κοµµάτι που
παίζει µελωδικές απαντήσεις. Πιο αναλυτικά, το ακορντεόν ακούγεται για πρώτη
φορά στο τέλος της εισαγωγής (µέτρα 3-4). Στη συνέχεια, ακούγεται µία
ανταπόκριση από ακορντεόν στο κουπλέ (µέτρο 12), και δύο ανταποκρίσεις στο
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ρεφρέν (µέτρα 38-41). Έπειτα, στο ορχηστικό κουπλέ ακούγεται το ακορντεόν να
παίζει αρχικά ανταποκρίσεις (µέτρα 46-47 και 52-55) ενώ παρακάτω παίζει τη
βασική µελωδία (µέτρα 57-60 και 67). Τέλος, το ακορντεόν παίζει και τις
αντίστοιχες µε το πρώτο ρεφρέν ανταποκρίσεις (µέτρα 78-81).
Το ακορντεόν σε αυτό το κοµµάτι ακούγεται σε κάποια σηµεία να παίζει
µόνο του ενώ σε άλλα ντουµπλάρεται από άλλα όργανα της ορχήστρας. Πιο
αναλυτικά, στις καταλήξεις της εισαγωγής (µέτρα 4 και 67) στο δεύτερο και τρίτο
χρόνο του µέτρου µαζί µε το ακορντεόν παίζει όλη η ορχήστρα. Επίσης, στο
µέτρο 58 η µελωδία του ακορντεόν ντουµπλάρεται από βιολιά που παίζουν
pizzicato. Σε όλα τα υπόλοιπα σηµεία το ακορντεόν ακούγεται µόνο του. Στα
µελωδικά γυρίσµατα του το ακορντεόν ακούγεται να παίζει legato µε εξαίρεση το
µέτρο 58 όπου παίζει staccato. Στο ρυθµικό του ρόλο παίζει staccato (µέτρα 2124). Οι ανταποκρίσεις που παίζει είναι µονόφωνες, ενώ όταν παίζει την κύρια
µελωδία (µέτρα 57-60) είναι δίφωνες (57-58) και έχει σηµεία που παίζει τρίφωνες
συγχορδίες (µέτρα 59-60). Τέλος, το register που χρησιµοποιείται είναι το 8’-8’’.

4.2.2 Μαραµένα . . . τα γιούλια κι οι βιόλες . . .

Δοµή και ανάλυση κοµµατιού
Ένα ταγκό σε µουσική και στίχους του Αττίκ, το οποίο γράφτηκε το 1935.
Στην πρώτη εκτέλεση του κοµµατιού ερµήνευσε η Κάκια Μένδρη.
Το κοµµάτι είναι ηχογραφηµένο στην Φα δίεση ελάσσονα και η εισαγωγή
του διαρκεί τέσσερα µέτρα. Ακολουθεί το κουπλέ (µέτρα 5-20), στο οποίο αξίζει
να σηµειωθούν οι παύσεις της ρυθµικής συνοδείας (µέτρα 8, 12,16 και 20). Στην
συνέχεια, ακούγεται το ρεφρέν του κοµµατιού (µέτρα 21-36) και αξιοσηµείωτο
είναι πως υπάρχει ένα µικρό µέρος του ρεφρέν που είναι ορχηστρικό (µέτρα 2832). Επίσης, υπάρχουν παύσεις της ρυθµικής συνοδείας, παρόµοιες µε αυτές του
κουπλέ (µέτρα 24, 28, 32 και 36). Η δοµή αυτή επαναλαµβάνεται αυτούσια µία
φορά και ολοκληρώνεται το κοµµάτι. Στα τελευταία µέτρα (71-74) γίνεται
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µεγάλη επιβράδυνση στην ταχύτητα του κοµµατιού (ritenuto) και η φωνή κάνει
δύο κορώνες στο µέτρο 71. Επιπρόσθετα, ακούγεται µία απροσδόκητη πτώση από
την ορχήστρα (µέτρα 71-72). Η τελευταία συγχορδία του κοµµατιού είναι η
τονική.

Ο ρόλος του ακορντεόν
Το συγκεκριµένο κοµµάτι το επέλεξα ως δείγµα του ρυθµικού και
παράλληλα περιορισµένου σολιστικού ρόλου του ακορντεόν στα ταγκό που
γράφονταν εκείνη την εποχή. Σε όλη τη διάρκεια του κοµµατιού ακούγεται
(άλλοτε πιο καθαρά κι άλλοτε όχι και τόσο) το ακορντεόν να παίζει ρυθµό µαζί
µε την υπόλοιπη ορχήστρα. Το κοµµάτι δεν έχει µεγάλα ορχηστρικά µέρη, ούτε
πολλές µελωδικές ανταποκρίσεις και το ακορντεόν δεν έχει καθόλου µελωδικό
ρόλο. Επίσης, το ακορντεόν δεν ακούγεται πουθενά µόνο του, ούτε ξεχωρίζει σε
θέµα δυναµικής από τα υπόλοιπα όργανα. Όσον αφορά την άρθρωση, παίζει
staccato στα περισσότερα σηµεία. Το register που ακούγεται είναι πιθανότατα το
8’-8’’.

4.2.3 Κι όµως ! . . .
Δοµή και ανάλυση κοµµατιού
Ένα ταγκό σε στίχους και µουσική του Αττίκ γραµµένο το 1929. Στην
πρώτη εκτέλεση του κοµµατιού ερµήνευσε η Πάολα Νικολέσκο.
Το κοµµάτι είναι γραµµένο στην Ρε µείζονα και ξεκινάει µε µια εισαγωγή
οκτώ µέτρων. Στη συνέχεια, ακούγεται το κουπλέ του κοµµατιού (µέτρα 8-40)
που µπορεί να χωριστεί σε δύο µέρη. Το κριτήριο µε οποίο χωρίζω σε δύο µέρη
το κουπλέ είναι η αλλαγή στον τρόπο παιξίµατος της ρυθµικής συνοδείας από την
ορχήστρα. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο µέρος (µέτρα 8-24) το κάθε µέτρο του
κοµµατιού αναλύεται σε τέταρτο παρεστιγµένο, όγδοο και δύο τέταρτα (ο ρυθµός
αυτός λέγεται χαµπανέρα). Σε αυτό το µέρος ακούγονται ανταποκρίσεις από την
ορχήστρα (µέτρα 12, 15-16, 20 και 23-24). Στο δεύτερο µέρος του κουπλέ (25-40)

39
το µέτρο αναλύεται σε άρπισµα ογδόων στους πρώτους τρεις χρόνους του και
συγχορδία στον τέταρτο χρόνου του. Αυτό συµβαίνει στα µέτρα 25-28 και 33-36,
ενώ στα υπόλοιπα ο ρυθµός ξαναγίνεται σαν το πρώτο µέρος του κουπλέ.
Στη συνέχεια, ακούγεται το ρεφρέν του κοµµατιού (41-56) και το κοµµάτι
ολοκληρώνεται. Σε αυτό το µέρος του κοµµατιού αξίζει να αναφερθούν οι πολλές
συνεχόµενες κορώνες που υπάρχουν (µέτρα 47, 53 και 55-56). Επίσης, στο µέτρο
53 η ρυθµική συνοδεία διακόπτεται και η ορχήστρα παίζει τη µελωδία της φωνής
ένα διάστηµα τρίτης χαµηλότερα. Στα µέτρα 55-56 υπάρχει ritenuto. Η τελευταία
συγχορδία του κοµµατιού είναι η τονική. Τέλος αξιοσηµείωτο είναι πως σε όλο το
κοµµάτι ένα βιολί ντουµπλάρει την φωνή (στη µεγαλύτερη διάρκεια είναι σε
διάστηµα έκτης ψηλότερα από την φωνή).

Ο ρόλος του ακορντεόν
Το ακορντεόν εµφανίζεται σε αυτό το κοµµάτι από την εισαγωγή του. Μαζί
µε τα βιολιά παίζουν σε διαστήµατα δεκάτης το πρώτο µισό της εισαγωγής (µέτρα
1-4). Στο κουπλέ το ακορντεόν παίζει ανταποκρίσεις είτε µόνο του (µέτρα 12, 20,
32 και 40) είτε µαζί µε το πιάνο (µέτρα 15-16). Στο ρεφρέν δεν ακούγεται
ακορντεόν και γενικότερα δεν υπάρχει κάποια ορχηστρική ανταπόκριση στη
φωνή. Αξίζει να σηµειωθεί πως το ακορντεόν σε θέµα έντασης είναι αισθητά
χαµηλότερα από τα βιολιά στην εισαγωγή. Όλες οι µελωδίες του είναι
µονόφωνες, legato και χωρίς τονισµούς. Τέλος, το register που χρησιµοποιείται
είναι το 8’-8’’.

4.2.4 Εκείνο το ταγκό τ’ Αργεντινό
Δοµή και ανάλυση κοµµατιού
Ένα ταγκό σε στίχους και µουσική του Αττίκ το οποίο γράφτηκε το 1936.
Στην πρώτη εκτέλεση ερµήνευσε η Δανάη Στρατηγοπούλου.
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Το κοµµάτι αυτό είναι ηχογραφηµένο στην Φα δίεση µείζονα. Η εισαγωγή
του κοµµατιού διαρκεί 28 µέτρα. Από το µέτρο 25 και έπειτα η εισαγωγή
µεταφέρεται στην οµώνυµη ελάσσονα. Το κουπλέ του κοµµατιού (µέτρα 28-43)
είναι κι αυτό

γραµµένο στην οµώνυµη ελάσσονα και έχει ορχηστρικές

ανταποκρίσεις (µέτρα 30, 32, 34, 36, 38 και 40). Ακολουθεί το ρεφρέν του
κοµµατιού (µέτρα 44-67) στην αρχική κλίµακα (Φα δίεση µείζονα). Στη συνέχεια,
υπάρχει ένα µεγάλο ορχηστρικό µέρος (µέτρα 67-87) που είναι παρόµοιο µε το
ρεφρέν και την εισαγωγή του κοµµατιού. Στα µέτρα 88-91 η φωνή λέει την
τελευταία φράση του ρεφρέν, ακολουθεί µία ανταπόκριση από την ορχήστρα
(µέτρα 91-92) και το κοµµάτι ολοκληρώνεται. Η τελευταία συγχορδία του
κοµµατιού είναι η δεσπόζουσα. Ένα γενικό χαρακτηριστικό του κοµµατιού είναι
οι πολλές παύσεις στο ρυθµό σε πολλά σηµεία του.

Ο ρόλος του ακορντεόν
Σε αυτό το κοµµάτι το ακορντεόν έχει διπλό ρόλο. Αφενός, µοιράζεται µε τη
χαβάγια όλα τα ορχηστρικά µέρη και τις ανταποκρίσεις του κοµµατιού και
αφετέρου, όταν δεν παίζει κάποια µελωδία, έχει ρυθµικό ρόλο. Η εισαγωγή είναι
ένας µουσικός διάλογος µεταξύ του ακορντεόν και της χαβάγιας. Πιο
συγκεκριµένα, το ακορντεόν παίζει την κύρια µελωδία (µέτρα 8-15 και 20-24)
ενώ στο υπόλοιπο µέρος της εισαγωγής (µέτρα 1-8, 16-20 και 24-28) συνοδεύει
ρυθµικά. Στο κουπλέ του κοµµατιού έχει πάλι ρυθµικό ρόλο ενώ η χαβάγια παίζει
όλες τις ανταποκρίσεις. Στο ρεφρέν συνεχίζει το ρυθµικό του ρόλο παίζοντας και
δύο ανταποκρίσεις σε σηµεία που σταµατάει η ροή του ρυθµού (µέτρα 51-52 και
67-68). Στο δεύτερο ορχηστρικό µέρος το ακορντεόν παίζει µία ανταπόκριση
(µέτρα 75-76) και ένα µέρος της κύριας µελωδίας (µέτρα 84-87). Στο υπόλοιπο
αυτό µέρος έχει ρυθµικό ρόλο. Στο τέλος του κοµµατιού παίζει την τελευταία
ανταπόκριση (µέτρα 91-92) και το κοµµάτι ολοκληρώνεται.
Οι µελωδίες που παίζει το ακορντεόν σε µερικά σηµεία είναι µονόφωνες και
σε άλλα δίφωνες (κυρίως σε τρίτες). Σε κανένα σηµείο του κοµµατιού δεν
ντουµπλάρεται από άλλο όργανο. Αναφορικά µε την άρθρωση, έχει σηµεία που
παίζει legato και άλλα που παίζει staccato. Επίσης, τα σηµεία στα οποία
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συνοδεύει ρυθµικά είναι staccato. Τέλος, το register που χρησιµοποιείται είναι το
8’-8’’.

5. Παρατηρήσεις και συµπεράσµατα
5.1 Παρατηρήσεις
Η συνολική εικόνα των παραπάνω αναλύσεων µε οδηγεί στο να χωρίσω
τους τέσσερις συνθέτες σε αυτούς που έπαιζαν ακορντεόν (Σουγιούλ –
Παπαδόπουλος) και σε αυτούς που δεν έπαιζαν (Αττίκ – Γιαννίδης). Ο Σουγιούλ
ξεκίνησε την καριέρα του παίζοντας πιάνο στα κέντρα όπου εµφανιζόταν, όµως
φωτογραφίες της εποχής τον απαθανατίζουν να παίζει ακορντεόν σε
ηχογραφήσεις και ζωντανές παραστάσεις. Ο Παπαδόπουλος ήταν βιολονίστας
αλλά, όπως σηµειώθηκε και στη βιογραφία του, έπαιζε σίγουρα και µπαντονεόν.
Αντιθέτως, ο Αττίκ, καθώς και ο Γιαννίδης, ήταν πιανίστες (ο Αττίκ είχε
παρακολουθήσει και µαθήµατα φλάουτου στο Ωδείο Αθηνών) χωρίς να υπάρχει
καµία ένδειξη ή µαρτυρία που να τους συσχετίζει µε το ακορντεόν. Κοινό
χαρακτηριστικό των δύο τελευταίων αποτελεί και το γεγονός ότι σπούδασαν
πιάνο και ανώτερα θεωρητικά στην Ευρώπη, όπου και πέρασαν µεγάλο µέρος της
ζωής τους. Από την άλλη µεριά, για τον Σουγιούλ και τον Παπαδόπουλο είναι
σχεδόν βέβαιο πως δεν είχαν θεωρητική κατάρτιση (ο πρώτος µάλιστα ήταν
αυτοδίδακτος) ενώ ο χώρος δράσης τους ήταν αποκλειστικά η Ελλάδα.

!

5.1.1!Η χρήση του ακορντεόν στους Σουγιούλ και
Παπαδόπουλο
Το ακορντεόν έχει σηµαντικό σολιστικό ρόλο στα ταγκό των δύο συνθετών,
παίζοντας µέρος της εισαγωγής ή µέρος του ορχηστρικού κουπλέ και ρεφρέν.
Αντιθέτως, το ακορντεόν έχει µικρό ρυθµικό ρόλο (σε µερικά µέτρα του
κοµµατιού) µόνο στο ένα από τα τέσσερα ταγκό του εκάστοτε συνθέτη (Σουγιούλ –
«Η αγάπη δεν πουλιέται» και Παπαδόπουλος – «Γιατί τρελλά να σ ’αγαπήσω»).
Το register που ακούγεται στο µεγαλύτερο µέρος των κοµµατιών (στα 3 από
τα 4 του δείγµατος) τους είναι το 8’-8’’. Ο λόγος που χρησιµοποιείται αυτό το
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register είναι πιθανότατα το ιδιαίτερο ηχόχρωµά του32. Επίσης, είναι πιθανό να µην
υπήρχαν πολλά register στα ακορντεόν που χρησιµοποιήθηκαν στις ηχογραφήσεις
εκείνης της εποχής33. Ωστόσο, στα κοµµάτια «Το τελευταίο ταγκό» του
Παπαδόπουλου και «Θα µιλήσουν τα χρόνια» του Σουγιούλ το register που
χρησιµοποιείται είναι διαφορετικό, προσεγγίζοντας, στο άκουσµα, το 16’-8’’. Δεν
µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο το όργανο να είναι µπαντονεόν. Το
µπαντονεόν άλλωστε ήταν ένα όργανο που χρησιµοποιήθηκε πιθανότατα στις
ηχογραφήσεις ταγκό εκείνης της εποχής, ιδιαίτερα µετά την έλευση του Εντουάρντο
Μπιάνκο στην Αθήνα.
Όσον αφορά την ένταση του ακορντεόν σε σχέση µε τα υπόλοιπα όργανα
της ορχήστρας, στο δείγµα των ίδιων κοµµατιών, το ακορντεόν ακούγεται καθαρά
σε όλα τα σηµεία, στα οποία παίζει µελωδίες. Στα σηµεία όπου συνοδεύει ρυθµικά,
αντιθέτως, άλλες φορές ξεχωρίζει από την υπόλοιπη ορχήστρα και άλλες δεν
ακούγεται τόσο ξεκάθαρα. Αυτό πιθανώς να οφείλεται και στην κακή ποιότητα των
ηχογραφήσεων.
Το ακορντεόν διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στα ταγκό των δύο συνθετών
και σπάνια ντουµπλάρεται από άλλο όργανο της ορχήστρας. Πιο συγκεκριµένα, στα
κοµµάτια του Παπαδόπουλου ντουµπλάρονται µόνο τα καταληκτικά σηµεία
φράσεων, στα οποία το ακορντεόν παίζει συγχορδίες µαζί µε την υπόλοιπη
ορχήστρα. Όσον αφορά τον Σουγιούλ, το ακορντεόν ντουµπλάρεται σε δύο
κοµµάτια του, τα οποία είναι το «Η αγάπη δεν πουλιέται» και το «Θα µιλήσουν τα
χρόνια». Στο πρώτο κοµµάτι, το ακορντεόν ντουµπλάρεται σε δύο σηµεία της
εισαγωγής από τα βιολιά ενώ στο δεύτερο, από δύο διαφορετικά όργανα. Το ένα
όργανο είναι κάποιο πνευστό ενώ το άλλο δεν ακούγεται τόσο καθαρά, ώστε να
µπορεί να ειπωθεί µε ακρίβεια τι είναι.
Στα κοµµάτια «Κάτι µε τραβά κοντά σου» του Σουγιούλ και «Θα σ’
εκδικηθώ» του Παπαδόπουλου όλες οι µελωδίες του ακορντεόν είναι παιγµένες
legato χωρίς κανένα τονισµό. Στα υπόλοιπα κοµµάτια τους το ακορντεόν έχει
σηµεία που παίζει legato χωρίς τονισµούς και σηµεία στα οποία παίζει staccato.
32

Λόγω του ότι αποτελείται από δύο φωνές µε µία µικρή τονική απόκλιση µεταξύ τους, δηµιουργεί
ένα διακρότηµα, το οποίο κάνει το ακορντεόν να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα όργανα της ορχήστρας.
33
Υπάρχει φωτογραφία που απεικονίζει το Μ. Σουγιούλ να παίζει ακορντεόν, το οποίο έχει 2 µόλις
register , Τσάµπρας (2005:199).
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Επιπλέον, όλες οι ρυθµικές συγχορδίες που παίζει το ακορντεόν είναι staccato
(γενικότερο χαρακτηριστικό του ταγκό).
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν σηµεία στα κοµµάτια των δύο
συνθετών, όπου απαιτείται δεξιοτεχνία (από τους µουσικούς) για την άρτια
απόδοση της µελωδίας. Αναφέρω ενδεικτικά την ανταπόκριση µε τριακοστά
δεύτερα στα µέτρα 40-41 και µέρος του ορχηστρικού κουπλέ στα µέτρα 44-46 του
κοµµατιού «Τι καϋµός, τι καϋµός» του Παπαδόπουλου και το κλείσιµο της
εισαγωγής στα µέτρα 13-16 (και ειδικά οι παράλληλες έκτες στα µέτρα 15-16) του
κοµµατιού «Το τελευταίο ταγκό» του ίδιου συνθέτη. Παρόµοια σηµεία υπάρχουν
και σε κοµµάτια του Σουγιούλ (µέρος της εισαγωγής στα µέτρα 7-9 του κοµµατιού
«Η αγάπη δεν πουλιέται», στο οποίο το ακορντεόν παίζει παράλληλες τρίτες σε
µικρές αξίες).

5.1.2 Η χρήση του ακορντεόν στους Αττίκ και Γιαννίδη
Το ακορντεόν, όσον αφορά τους δύο αυτούς συνθέτες δεν διαδραµατίζει
σηµαντικό σολιστικό ρόλο στο δείγµα των κοµµατιών τους. Έχω επιλέξει ένα
κοµµάτι του Αττίκ («Μαραµένα τα γιούλια κι βιόλες»), όπου δεν ακούγεται καµία
µελωδία από το ακορντεόν, ο µόνος ρόλος του οποίου είναι να συνοδεύει ρυθµικά
µαζί µε την υπόλοιπη ορχήστρα. Επίσης, σε ένα κοµµάτι του Γιαννίδη, («Θα
ξανάρθης»), ο µοναδικός ρόλος του ακορντεόν είναι να παίζει µία ανταπόκριση
(την ίδια κάθε φορά) σε ορισµένα σηµεία του. Τα κοµµάτια αυτά τα επέλεξα ως
χαρακτηριστικά δείγµατα του περιορισµένου σολιστικού ρόλου που έδιναν οι δύο
συνθέτες στο ακορντεόν. Ωστόσο, ιδιαίτερα στα κοµµάτια του Αττίκ (εκτός από
το «Κι όµως»), ακούγεται σε αρκετά σηµεία (άλλες φορές πιο ξεκάθαρα και
άλλες όχι τόσο) το ακορντεόν να συνοδεύει ρυθµικά.
Το register που χρησιµοποιείται σε όλα τα ταγκό των δύο συνθετών που
ανέλυσα, είναι το 8’-8’’. Οι λόγοι είναι µάλλον οι ίδιοι µε τους προαναφερθέντες
συνθέτες. Όσον αφορά την ένταση του ακορντεόν σε σχέση µε την υπόλοιπη
ορχήστρα, οι περισσότερες ανταποκρίσεις και µελωδίες ακούγονται καθαρά.
Ωστόσο, υπάρχουν σηµεία σε κοµµάτια (π.χ. η αρχή της εισαγωγής στο «Κι
όµως» του Αττίκ), στα οποία το ακορντεόν δεν ακούγεται ξεκάθαρα και οι
µελωδίες του διακρίνονται µε µεγάλη δυσκολία. Τέλος, οι µελωδίες του
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ακορντεόν ντουµπλάρονται στα τρία από τα οκτώ κοµµάτια των δύο συνθετών.
Πιο συγκεκριµένα, στο κοµµάτι «Κι όµως», το ακορντεόν ντουµπλάρεται
συνεχώς από τα βιολιά στην εισαγωγή και από το πιάνο στις ανταποκρίσεις του
κουπλέ. Στα υπόλοιπα κοµµάτια («Είν’ η αγάπη χίµαιρα» – Αττίκ, «Δος µου δυο
φιλιά κι ας είναι ψεύτικα» – Γιαννίδης) ντουµπλάρεται σε ορισµένα, µόνο, σηµεία
από τα βιολιά.
Στο κοµµάτι της άρθρωσης, σε όλα τα κοµµάτια του Γιαννίδη το ακορντεόν
παίζει όλες τις µελωδίες του legato και χωρίς τονισµούς. Μοναδικά τονισµένα
σηµεία στα κοµµάτια του είναι µία συγχορδία µε έβδοµη, η οποία
επαναλαµβάνεται τέσσερις φορές, στο κοµµάτι «Αγαπώ µια καστανή». Στα
κοµµάτια του Αττίκ είναι µοιρασµένα τα σηµεία, στα οποία το ακορντεόν παίζει
legato ή staccato. Όπως προανέφερα και στους προηγούµενους δύο συνθέτες, οι
συγχορδίες της ρυθµικής συνοδείας του ακορντεόν σε όλα τα σηµεία των
κοµµατιών είναι staccato.

5.2 Συµπεράσµατα
Ένα γενικότερο συµπέρασµα που απορρέει από τις παραπάνω παρατηρήσεις
είναι πως το ακορντεόν είχε σηµαντικότερο σολιστικό ρόλο στα κοµµάτια των
Σουγιούλ και Παπαδόπουλου σε σχέση µε αυτά των Αττίκ και Γιαννίδη. Επίσης,
στα 14 από τα 16 κοµµάτια του δείγµατος που ανέλυσα, το register που ακούγεται
είναι το 8’-8’’. Αυτό το γεγονός δείχνει πως αυτό το register, πιθανότατα, άρεσε
στους συνθέτες εκείνης της εποχής και το χρησιµοποιούσαν συχνά στις
ηχογραφήσεις τους. Όσον αφορά την έκταση των οργάνων, σε φωτογραφία της
εποχής34 απεικονίζεται ο Σουγιούλ µε ένα ακορντεόν δυόµιση οκτάβων. Επίσης,
σε φωτογραφία του ίδιου βιβλίου από κέντρο διασκέδασης35, ο Σουγιούλ παίζει
µε µεγαλύτερο ακορντεόν, έκτασης περίπου τριών οκτάβων (για την ακρίβεια
τρεις οκτάβες και δύο νότες, ξεκινώντας από τη φα µε τις τρεις βοηθητικές
γραµµές κάτω από το πεντάγραµµο και φτάνοντας στην λα µία οκτάβα πάνω από
34
35

Τσάµπρας (2005:199).
«Όασης» του Ζαππείου το καλοκαίρι του 1946, Τσάµπρας (2005:89).
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το τέλος του πενταγράµµου, στο κλειδί του σολ). Η ψηλότερη νότα που
ακούγεται στα κοµµάτια που ανέλυσα είναι η σολ (ακριβώς πάνω από το
πεντάγραµµο στο κλειδί του σολ), ενώ για τη χαµηλότερη δεν µπορεί να ειπωθεί
µε ακρίβεια γιατί δεν ακούγονται καθαρά οι αναστροφές των συχγορδιών που
παίζει το ακορντεόν (άρα δεν φαίνεται ξεκάθαρα ποιά είναι η χαµηλότερη νότα
των συγχορδιών).
Το αριστερό πληκτρολόγιο του ακορντεόν δεν χρησιµοποιείται καθόλου
στις ηχογραφήσεις που ανέλυσα. Πιθανώς, να ήταν δύσκολη η ηχογράφησή του
µε τα µέσα που είχαν στη διάθεσή τους εκείνη την εποχή, ή να ήθελαν να
ακούγεται η συνοδεία από άλλα όργανα της ορχήστρας. Στο βιβλίο του
Τσάµπρα36 υπάρχει φωτογραφία που απεικονίζει τον Σουγιούλ σε ένα στούντιο
ηχογράφησης, όπου έχει τοποθετηθεί µικρόφωνο (για ηχογράφηση) µόνο στο δεξί
πληκτρολόγιο του ακορντεόν. Το ενδεχόµενο να µην είχαν την ευχέρεια οι
ακορντεονίστες της εποχής να παίξουν και το αριστερό πληκτρολόγιο δεν είναι
πολύ πιθανό. Αυτό ενισχύεται από φωτογραφίες της εποχής37, στις οποίες
φαίνεται ο Σουγιούλ να παίζει ταυτόχρονα το δεξί και αριστερό πληκτρολόγιο,
στα διάφορα νυχτερινά κέντρα που εµφανιζόταν.
Συνολικά, άκουσα γύρω στα 60 κοµµάτια πριν καταλήξω σε αυτά που
ανέλυσα. Παρατήρησα πως σε αρκετά από αυτά δεν υπήρχε καθόλου ακορντεόν.
Ωστόσο, στα κοµµάτια που ακούγεται το ακορντεόν, ιδιαίτερα σε αυτά των
Σουγιούλ και Παπαδόπουλου, ο ρόλος του ήταν σηµαντικός. Δυστυχώς, δεν
υπάρχουν επαρκή στοιχεία για το ποιοι έπαιζαν ακορντεόν στις ηχογραφήσεις
εκείνης της εποχής. Αυτό το γεγονός δυσχεραίνει το διαχωρισµό των ρόλων του
µαέστρου-ενορχηστρωτή και των οργανοπαιχτών στον τρόπο παιξίµατος. Γι αυτό
το ερώτηµα δεν είναι εφικτό να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα από τις
ηχογραφήσεις. Πιθανή προέκταση αυτής της εργασίας θα ήταν η εµβάθυνση της
έρευνας για το ρόλο που είχαν οι οργανοπαίχτες (και πιο συγκεκριµένα οι
ακορντεονίστες) στις ηχογραφήσεις, έτσι ώστε να απαντηθούν τα παραπάνω
ερωτήµατα (στο βαθµό που θα ήταν εφικτό) και να φωτιστεί ο ρόλος των
µουσικών στις ηχογραφήσεις και γενικότερα στο µουσικό γίγνεσθαι της εποχής.

36
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Τσάµπρας (2005:65).
Τσάµπρας (2005: 38, 53, 89, 180, 183, 185, 191, 193)
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Στίχοι και µουσική Αττίκ (1935)
http://www.youtube.com/watch?v=XdYIr_7n35c

15. Κι όµως ! . . . – Πάολα Νικολέσκο
Στίχοι και µουσική Αττίκ (1929)
http://www.youtube.com/watch?v=z4K_iNUn2y0

16. Εκείνο το ταγκό τ’ Αργεντινό – Δανάη Στρατηγοπούλου
Στίχοι και µουσική Αττίκ (1936)
http://www.youtube.com/watch?v=XQJ_lklxT6w

