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Περίληψη 
 

 

Στην παρούσα εργασία επιδιώκεται να οριοθετηθεί ένα σύστημα κατηγοριοποίησης της 

ιδιωματικής πρακτικής της διαποίκιλσης, και ειδικότερα του τρόπου ερμηνείας της στο πεδίο του 

ελληνικού παραδοσιακού βιολιού, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις εκτελεστικές τεχνικές του 

αριστερού χεριού. Για την επίτευξη του έργου αυτού γίνεται συγκέντρωση και διερεύνηση ενός 

μεγάλου όγκου σχετικού οπτικοακουστικού υλικού, διαφόρων τεχνοτροπιών του ελλαδικού χώρου, 

στο οποίο ανιχνεύεται ένα αντιπροσωπευτικό πλήθος στοιχείων της εν λόγω πρακτικής. Τα 

στοιχεία αυτά καταγράφονται και μελετώνται υπό το πρίσμα μιας δομικής ανάλυσης, ανεξάρτητα 

της τοπικής τους προέλευσης. Απομονώνονται δηλαδή από το πρωτογενές υλικό και ταξινομούνται 

με κριτήρια τα οποία καθορίζονται κυρίως από τη μορφολογία της μουσικής τους δομής και τις 

απαιτούμενες τεχνικές ερμηνείας τους στο μουσικό όργανο. Η ανάλυση της μορφής των στοιχείων 

διαποίκιλσης λαμβάνει χώρα προκειμένου να προσδιοριστούν τα σταθερά συστατικά που 

σηματοδοτούν τη δομή αυτών και, συνακόλουθα, να τεκμηριωθεί η ειδολογική τους ιδιαιτερότητα. 

Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατόν να διερευνηθούν και να αναδειχθούν η ομοιογένεια και οι 

κοινοί μουσικοί κώδικες των στοιχείων αυτών μεταξύ τους, και στη συνέχεια τούτα να 

ταξινομηθούν ανά οικογένειες / ειδολογικές κατηγορίες. 

 Μέσω της αναφερόμενης εξέτασης της πολυπλοκότητας και της δυναμικής αντίληψης της 

μορφής των διαφόρων στοιχείων διαποίκιλσης επιδιώκεται, αφενός, η απομυθοποίηση του 

«χαώδους» της περιπτωσιολογίας των τελευταίων, αφετέρου, η οριοθέτηση ενός 

«εγγραμματοποιημένου» συστήματος ερμηνείας της ελληνικής παραδοσιακής βιολιστικής 

τεχνοτροπίας, η οποία μέχρι σήμερα διαδίδεται σχεδόν αποκλειστικά μέσω της προφορικής 

παράδοσης. Απώτερος στόχος του εν λόγω συστήματος, άλλωστε, είναι να συνεισφέρει στη 

σύσταση ενός κανόνα, όσον αφορά στην ερμηνεία της διερευνώμενης πρακτικής, βάσει του οποίου 

ο εκάστοτε ερμηνευτής του οργάνου θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει συνείδηση των 

μορφολογικών χαρακτηριστικών των τεχνικών που επιλέγει και ενσωματώνει στο παίξιμό του. 
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Abstract 
 

ORNAMENTATION IN GREEK TRADITIONAL VIOLIN ART 
 

The essay at hand aims at delineating a typology system of the idiomatic practice of ornamentation, 

and more specifically of the manner of its rendition in the field of Greek traditional violin playing, 

giving greater emphasis on the left hand performance techniques. For the purpose of achieving this 

work, there has been a large scale gathering and probing of a great volume of relevant audiovisual 

material, of several styles found on the Greek peninsula, in which a representative abundance of 

elements of the practice in question can be detected. These elements are then recorded and studied 

through a proficient analysis, regardless of their local origins. They are thus isolated from the 

original material and are then classified according to criteria ordained mainly by the morphology of 

their musical structure and the performance techniques demanded by the musical instrument itself. 

The analysis of the ornamentation elements’ form takes place in order to determine the constant 

elements that denote their structure and, therefore, later to document the specificities of genre. In 

this way, it has become possible for these elements’ homogeneity and there common musical codes 

to be explored and accentuated, and subsequently to be arranged in families/categories of genre. 

 Through the stated examination of the intricacy and dynamic perception of the various 

ornamentation elements’ form, it is intended, on the one hand, to demystify the ‘chaos’ experienced 

in the case-study of the latter, and, on the other hand, to demarcate a ‘literate/scholarly’ system of 

performing the traditional Greek violin style, which to this day is almost exclusively past on 

through oral tradition. Therefore, the ultimate objective of the system in question is to contribute in 

the creation of a canon, regarding performance of the investigated practice, according to which any 

given violinist will be able to become aware of the morphologic characteristics of the techniques he 

chooses to incorporate in his playing.  
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Συντομογραφίες 

 

#: Συναντάται μονάχα στις λεζάντες των Παραδειγμάτων. Υποδεικνύει, αφενός, ότι το 

συγκεκριμένο παράδειγμα αποτελεί πρωτότυπη καταγραφή του γράφοντα και, αφετέρου, τον 

κωδικό αριθμό μέσω του οποίου μπορεί να εντοπιστεί το αντίστοιχο ηχητικό απόσπασμα στον 

συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD) της εργασίας.  

 

αγγλ.: αγγλικός (-ή, -ό, -ά) 

βθτ: βάση θεμελίωσης τρόπου 

βλ.: βλέπε 

γαλλ.: γαλλικός (-ή, -ό, -ά) 

γενν.: γεννηθείς 

γερμ.: γερμανικός (-ή, -ό, -ά) 

δηλ.: δηλαδή 

Εικ.: Εικόνα 

έκδ.: έκδοση 

ελλ.: ελληνικός (-ή, -ό, -ά) 

ΕΠΒ: α) Ελληνικό Παραδοσιακό Βιολί, ή  

  β) Ελληνική Παραδοσιακή Βιολιστική 

επιμ.: επιμέλεια  

ΕΠΜ: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική 

εν.: ενότητα 

ενδ.: ενδεικτικά 

ηχ.: ηχογράφηση (-μένο) 

ισπ.: ισπανικός (-ή, -ό, -ά) 

ιταλ.: ιταλικός (-ή, -ό, -ά) 

κ.ά.: και άλλα (-οι, -ους, -ες) 

κ.α.: και αλλού 

κεφ.: κεφάλαιο 

κιθ.: κιθάρα 

κλ.: κλαρίνο 

κ.λπ.: και λοιπά 

κ.ο.κ.: και ούτω καθεξής 

λαϊκ.: λαϊκός (-ή, -ό, -ά) 

λατ.: λατινικός (-ή, -ό, -ά) 

λ.χ.: λόγου χάριν 

μτφρ.: μετάφραση 

ό.π.: όπου παραπάνω 

ό. Παρ.: όπως Παράδειγμα 
οργ.: οργανικός (-ή, -ό, -ά) 

ό. σημ.: όπως υποσημείωση 

Παρ.: Παράδειγμα (μουσική καταγραφή) 

περ.: περιοδικό 

Πίν.: Πίνακας 

π.χ.: παραδείγματος χάριν 

πρβλ.: παράβαλε, δες επίσης 

σ.: σελίδα 

σαντ.: σαντούρι 

σημ.: υποσημείωση 
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σμτχ.: συμμετοχή 

συνθ.: συνθέτης 

τ.: τόμος 

τουρκ.: τουρκικός (-ή, -ό, -ά) 

τργδ.: τραγούδι, τραγουδιστής 

τχ.: τεύχος 

φων.: φωνητικός (-ή, -ό, -ά) 

χ.σ.: χωρίς σελιδαρίθμηση  

χ.χ.: χωρίς χρονολογία 

 

ed.: edited (επιμέλεια [επιμ.]) 

n.d.: no date (χωρίς χρονολογία [χ.χ.]) 

trnsl.: translation (μετάφραση [μτφρ.]) 

 

 

Συντομογραφίες ονομασιών πολιτιστικών φορέων & συλλόγων που έχουν δημοσιεύσει 

ανεξάρτητες δισκογραφικές παραγωγές ΕΠΜ, στις οποίες ανιχνεύεται ερμηνεία βιολιού.
1
 

ΑΕΜ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΑΜΠΧΑ ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ “ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ” 

ΑΠ ΑΔΕΡΦΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΑΠΚΔΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ 

ΑΣ ΑΠΕΡΑΘΙΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΑΣΛΝΠ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

ΔΑΚ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ 

ΔΕΤΑΚ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΔΗΝΚ  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΩ 

ΔΟΛΤ  ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΔΠ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 

ΔΠ(2) ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 

ΔΩΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΕΚΑΟΚΛ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΙΟ "Ο ΛΑΟΔΑΜΑΣ" 

ΕΚΠΑ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΚΠΟΛ ΝΑΜ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΕΛΚΕΛΑΜ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΛΣΔΤΔ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΔΙΔΥΜΑ ΤΕΙΧΗ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ" 

ΕΠΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ 

ΘΠ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΙΜΣ/ΙΤΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ /ΊΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΛΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΓΑΙΑΚΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΚΑΠΑ ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΘΗΝΩΝ 

ΚΔΜ ΚΙΝΗΣΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΑ  

ΚΕΕΛ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΚΚ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 

                                                 
1
 Χρησιμοποιούνται στις λεζάντες των παραδειγμάτων. 
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ΚΜΕ  ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (ΑΕΡΑΚΗΣ) 

ΚΣΑ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΚΣΔΜΔΣ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ 

ΚΣΧΚΜ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ "ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΜΑΔΑΡΕΣ" 

ΛΑΣ 

 ΛΣΒΒ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΡΟΙΑΣ 

ΜΚΑΣΝΚΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΜΚΕΜΕΠΓΑ 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ" 

ΜΛΑΜΜ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΠΩΣ ΜΕΡΛΙΕ 

ΜΧΑ ΜΕΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΡΝΑΙΑΣ 

ΝΑΔ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

NGS NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY 

ΟΕΤ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

ΟΜΛΠΜΑΚΚ ΟΜΛΠ ΜΕΓΑΡΩΝ "ΑΛΚΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΡΙΑ" 

ΟΠΑΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΟΠΣΝΕ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΑ-ΕΠΕΤ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΠΑΟΔΖ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 

ΠΑΜΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΕΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕΣΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 

ΠΙΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ "ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΙΝΔΙΟΣ" 

ΠΙΣΝΔ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥ: «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» 

ΠΚΔΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΚΔΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 

ΠΛΙ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

ΠΝΔΔΚ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ "ΟΙ ΔΡΥΟΠΕΣ" ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ ΚΥΘΝΟΥ 

ΠΛΟΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΕΡΑΘΟΥ 

ΠΟΔΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΠΟΔΝΙΜ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΠΟΣΥΖΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΓΟΡΙΣΙΩΝ 

ΠΣΚ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΠΣΛΠ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΙΑΝΩΝ ΠΑΡΟΥ (ΑΘΗΝΑΣ) 

ΠΣΠΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ» 

ΣΑΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 

ΣΑΑΓ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΩΤΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΑΑΔΜΠ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΗΣ" 

ΣΑΕΘ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΡΕΣΙΩΝ Ο "ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ" 

ΣΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΙΜΩΛΙΩΝ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ 

ΣΓΘ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΔΕΜ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΣΕΒ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΒΡΙΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 

ΣΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΠΠΑΣΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 
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ΣΚΗΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΙΜΩΛΙΩΝ "Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ" 

ΣΚΜΗΑΠ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ" 

ΣΜΑΛΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΙΩΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ " Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ" 

ΣΜΚΜ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΤΑΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ "Η ΜΥΡΤΙΑ"  

ΣΝΑΖ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΑΡΙΣΤΗΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

ΣΝΑΟΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΙΣΥΡΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ "Ο ΓΝΩΜΑΓΟΡΑΣ" 

ΣΠΕΚ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 

ΣΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕΡΙΦΙΩΝ 

ΣΣΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΣΣΛ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΜΙΞΙΩΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ  

ΣΤΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΤΜΙΠ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΦΟΤ ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 

ΦΣΑΑ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 

ΦΤΕ ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Όλες οι μεταφράσεις αποσπασμάτων της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας έχουν γίνει από τον γράφοντα. Για τις 

υποδιαιρέσεις κάθε κύριου κεφαλαίου χρησιμοποιούνται τίτλοι έως και όγδοης τάξης. Στους τίτλους της 

δισκογραφίας έχει διατηρηθεί η ορθογραφία της εκάστοτε έκδοσης. 
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Πρόλογος 

 

Η εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής ξεκίνησε το 2006. Το θέμα της διαμορφώθηκε 

μέσα από τη μακρόχρονη δραστηριότητά μου ως ερμηνευτή του βιολιού και το ειδικότερο 

ενδιαφέρον μου και ενασχόληση με την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Προέκυψε, πιο 

συγκεκριμένα, ως ανάγκη μου να συστηματοποιήσω και να οργανώσω τη βιολιστική μου πρακτική, 

έτσι ώστε να μπορώ να ερμηνεύω όσο το δυνατόν πιο πιστά τις διάφορες ειδικότερες τεχνοτροπίες 

του είδους.  

 Επίκεντρο του παρόντος ερευνητικού έργου αποτελεί μια ορισμένη από τις ερμηνευτικές 

πρακτικές της Ελληνικής Παραδοσιακής Βιολιστικής (ΕΠΒ) τέχνης, αυτή της διαποίκιλσης, και 

μάλιστα η επιστημονική θεώρηση τούτης της, κατά κύριο λόγο προφορικά και βιωματικά 

καλλιεργημένης, πρακτικής. Βασικός στόχος αυτού είναι να τροφοδοτήσει το πεδίο τεχνογνωσίας 

της ΕΠΒ ερμηνείας με νέα στοιχεία τα οποία θα συμβάλουν στην ανάδειξη της εκφραστικής 

ιδιοτυπίας της ΕΠΒ «γλώσσας». Περαιτέρω επιδίωξή του είναι να αποβεί πρακτικά χρήσιμο σε 

έναν ευρύτερο κύκλο ανθρώπων οι οποίοι επιθυμούν να εντρυφήσουν τόσο στις ιδιαιτερότητες της 

παραδοσιακής μουσικής τεχνοτροπίας, γενικότερα, όσο και στον ιδιωματικό τρόπο ερμηνείας 

αυτής με οποιοδήποτε μουσικό όργανο ή και τη φωνή. Απώτερη, τέλος, φιλοδοξία του είναι η 

προώθηση της συνομιλίας του παραδοσιακού με τους άλλους μουσικούς χώρους. Σε έναν βιολιστή 

του κλασικού χώρου, για παράδειγμα, ο οποίος κατά κανόνα δεν είναι εξοικειωμένος με την 

πρακτική του αυτοσχεδιασμού, η μελέτη της διαποίκιλσης μπορεί να αποτελέσει μέσο και 

εφαλτήριο για την γενικότερη καλλιέργεια και ανάπτυξη των αυτοσχεδιαστικών του δεξιοτήτων. Σε 

έναν βιολιστή του παραδοσιακού χώρου, αντίστοιχα, η δυτικής αφετηρίας επιστημονική θεώρηση 

της πρακτικής αυτής μπορεί να συμβάλει ως προς την εξοικείωσή του με την ευρωπαϊκή 

σημειογραφία και, κατά συνέπεια, τη δυτικότροπη τεχνογνωσία του οργάνου.  

 Για την επίτευξη του παρόντος έργου διερευνήθηκε ένας αρκετά μεγάλος όγκος σχετικού 

οπτικοακουστικού υλικού, διαφόρων τεχνοτροπιών του ελλαδικού χώρου. Μέσα από την 

επεξεργασία του υλικού αυτού προέκυψαν περισσότερα από 1.000 καταγραμμένα μουσικά 

παραδείγματα, στα οποία αναδεικνύονται αντιπροσωπευτικά στοιχεία της ιδιωματικής πρακτικής 

της διαποίκιλσης. Οι εν λόγω καταγραφές συνοδεύονται από τα αυθεντικά ηχητικά αποσπάσματα 

που αντιστοιχούν σε αυτές (περιέχονται στο συνοδευτικό CD), και επομένως μπορούν –και είναι 

καλύτερο– να μελετώνται με παράλληλη ακρόαση των τελευταίων. Στο Παράρτημα, επίσης, 

περιλαμβάνονται βιογραφικά και δισκογραφικά στοιχεία περίπου 1.700 ερμηνευτών του ελληνικού 

παραδοσιακού βιολιού, συλλεγμένα στο πλαίσιο της σχετικής έρευνας, καθώς και συναφές 

φωτογραφικό υλικό.  

 Για την εκπόνηση της διατριβής αντιμετώπισα πάρα πολλές δυσκολίες. Η μοναχικότητα της 

όλης διαδικασίας, η μεγάλη πειθαρχία και το ιδιαίτερα μακρύ χρονικό διάστημα που απαιτήθηκαν, 

ο αναπόφευκτος περιορισμός ή και διακοπή πολλών άλλων σημαντικών και αγαπητών μου 

ασχολιών, τα διάφορα επιστημονικής φύσεως αδιέξοδα που προέκυψαν στην πορεία της, 

αποτελούν μόνο ορισμένες από αυτές. Οι εν λόγω δυσκολίες ξεπεράστηκαν, εν τέλει, άλλοτε μόνο 

με την προσωπική μου επιμονή, και άλλοτε με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση διαφόρων 

κοντινών μου ανθρώπων. «Ένας μόνο τρόπος υπάρχει να ξεπεράσουμε το πρόβλημα… να το 

λύσουμε», ήταν ενίοτε η κυνική αλλά ρεαλιστική απάντηση της νονάς μου, στις διάφορες 

πρακτικής και ψυχολογικής φύσεως σχετικές δυσκολίες που προέκυπταν.  

 Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους οι οποίοι με βοήθησαν, ο 

καθένας με τον τρόπο του, στην ολοκλήρωση της διατριβής. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τα 

μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, για την ενθάρρυνση και ηθική στήριξη που μου 

παρείχαν σε όλη την πορεία της εκπόνησης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στον βασικό 

επιβλέποντα κ. Δημήτριο Χανδράκη, Καθηγητή του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 

(ΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο οποίος αντιμετώπισε από την αρχή θετικά και με 
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ενδιαφέρον την προσπάθειά μου. Τον ευχαριστώ, επίσης, για την παρότρυνσή του να παρουσιάσω 

μέρη της εργασίας μου σε συνέδρια και ημερίδες κατά τη διάρκεια της εκπόνησής της. Να 

εκφράσω ακόμη τις ευχαριστίες μου στα άλλα δυο μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, κ. 

Λελούδα Στάμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ίδιου Τμήματος, για την πολύτιμη καθοδήγησή 

της, μεταξύ άλλων, σε θέματα μεθοδολογίας και δόμησης της εργασίας, και κ. Μιχάλη Λαπιδάκη, 

Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), για τη θετική του διάθεση. Αντίστοιχα, 

επίσης, τον κ. Γιώργο Βράνο, επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος ΜΕΤ, αφενός για τις συμβουλές 

του σε γλωσσικά ζητήματα, και αφετέρου για τη συμπαράστασή του την τελευταία περίοδο της 

εκπόνησης. Ακόμη, τον βιολιστή και παλαιότερο δάσκαλό μου Μπάμπη Σούκα, για τη συμβολή 

του στο ξεκίνημα της διατριβής. 

 Εν συνεχεία θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον βιολιστή Κυριάκο Γκουβέντα, η 

επαφή μου με τον οποίο αποτέλεσε έναυσμα προκειμένου να ξεκινήσω να συστηματοποιώ σε 

μεγαλύτερο βαθμό τον τρόπο μελέτης των διαφόρων τεχνοτροπιών της ΕΠΒ ερμηνείας. 

Ευχαριστίες οφείλω ακόμη σε διάφορους σημαντικούς συλλέκτες ελληνικής παραδοσιακής 

μουσικής για το οπτικοακουστικό και σχετικό πληροφοριακό υλικό που μου παρείχαν, όπως στον 

φίλο Κώστα Κοπανιτσάνο, καθώς και στους Ara Dinkjian, Νίκο Κωνσταντινόπουλο, Ηλία 

Μπαρούνη, Αριστομένη Καλυβιώτη, Διονύση Μανιάτη, Νίκο Μπέκο, Αντρέα Νιάρχο, Νίκο 

Μπαζιάνα, Σωτήρη Τσιάνη. Αντίστοιχα, επίσης, σε ένα μεγάλο πλήθος μουσικών του χώρου για τις 

πληροφορίες που μου παρείχαν σχετικά με διάφορους παλαιότερους κυρίως βιολιστές του είδους, 

όπως, πρωτίστως, στους ανεξάντλητους και ιδιαίτερα υπομονετικούς και δεκτικούς απέναντί μου 

Νίκο Καρατάσο και Χρήστο Ζώτο, καθώς και στους Νίκο Οικονομίδη, Μιχάλη Κουλουμή, 

Κυριάκο Πετρά, Αντρέα Πρέκα, Κώστα Γεωργούλη, Μιχάλη Τσιάτη, Σάββα Λάμπρου, κ.ά., καθώς 

επίσης και σε διάφορους μουσικούς ερευνητές του χώρου, όπως τους Μάρκο Δραγούμη και 

Θανάση Μωραΐτη από το ΚΜΣ, Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη από το ΚΕΕΛ, Δημήτρη 

Θέμελη από το ΑΠΘ, Γιώργο Μελίκη, Γεώργιο Χατζηθεοδώρου, Δημήτρη Σπανό, Μάρθα 

Μαυροειδή, Σοφία Κομποτιάτη, Στέλιο Τσακαλίδη, Ελένη Καλλιμοπούλου, Βασίλη Χάδο. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω διάφορα άτομα από το πιο ιδιαίτερο οικογενειακό και 

φιλικό μου περιβάλλον, αφενός για το χρόνο και την ενέργειά τους που ενίοτε διέθεταν 

προκειμένου να συζητήσουμε κάποιο ζήτημα σχετικά με τη διατριβή, και αφετέρου για την ψυχική 

υποστήριξη που μου παρείχαν, όπως οι αγαπημένοι μου Σοφία Παπακώστα σε καθημερινή βάση, 

Κώστας Περούλης, Θανάσης Βαλσαμής, Αλέξανδρος Κασαρτζής, Τάσος Χρυσοστομίδης για την 

επιπλέον βοήθειά του σε τεχνικά ζητήματα Η/Υ, Μαρία Μάρκου για τις μεταφράσεις της, Μελίνα 

Γαρμπή για την επιμέλεια του κειμένου, Μαρία Ρεπούση, χωρίς τη συμβολή της οποίας, τόσο σε 

επιστημονικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο, η εκπόνηση της διατριβής πιθανά να μην είχε καν 

ξεκινήσει, καθώς και τους γονείς μου Κώστα και Ματίνα Ζαρία.  

Ελπίζω και εύχομαι η εργασία αυτή να αποτελέσει πρόσφορο πεδίο για μια πολυεπίπεδη 

αξιοποίηση του υλικού το οποίο πραγματεύεται.  

 

 

Στους αγαπημένους μου,  

Θανάση και Φρύνη 
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Εισαγωγή  

Το βιολί έχει καθιερωθεί ως ένα από τα δημοφιλέστερα όργανα 

που χρησιμοποιούνται στην Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική 

(ΕΠΜ) και κατέχει ιδιαίτερα σημαντικό ερμηνευτικό ρόλο στον 

μουσικό πολιτισμό των περισσότερων τοπικών παραδόσεων. 

Ενδεικτικά, χαρακτηριστική είναι η φράση «ήρθαν τα βιολιά», η 

οποία λέγεται σε γενικές γραμμές πανελληνίως, έτσι ώστε να 

εννοηθεί ότι κατέφτασε το συγκρότημα των λαϊκών 

οργανοπαικτών. Η ύπαρξή του δε, στον ελληνικό χώρο, όπως 

επιβεβαιώνεται από διάφορες σχετικές φιλολογικές και εικαστικές 

πηγές, επισημαίνεται ήδη πριν από τον 17
ο
 αιώνα (Εικ. 1).

2
  

Η Ελληνική Παραδοσιακή Βιολιστική (ΕΠΒ) ερμηνευτική 

τέχνη παρουσιάζει αρκετά κοινά γνωρίσματα σε όλο τον ελληνικό 

χώρο, με αποτέλεσμα να θεωρείται, σε γενικές γραμμές, ενιαία. 

Κάθε περιοχή, βέβαια, ανάλογα με τη γεωγραφική της θέση, τις 

                                                 
2
 Τοξωτά έγχορδα τα οποία παίζονται στηριγμένα στον ώμο –και αποτελούν προφανώς προγόνους του βιολιού (Εικ. 

1)– εντοπίζονται σε ελληνικές μοναστηριακές εικόνες, τοιχογραφίες και χειρόγραφα ήδη από τον 11
ο 

αιώνα. Ενδ. βλ. 

Μελίκης (χ.χ.α.: 33, εικ.18): Ερμηνευτής με τρίχορδο αχλαδόσχημο τοξωτό έγχορδο στηριγμένο στον ώμο, 11
ος

 αιώνας 

(από διακοσμητικό βυζαντινού χειρογράφου της βιβλιοθήκης της Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους, Κώδιξ Β26, 

φ.209ν), και Λιάβας (2009: 23): Ερμηνευτής με τοξωτό έγχορδο αντίστοιχα, 13
ος

 αιώνας (λεπτομέρεια σε τοιχογραφία 

της Ιεράς Μονής Θεολόγου Πάτμου).  

Ο Παπαδάκης (1996α: 101), επίσης, κάνει λόγο για αναφορές της ονομασίας του οργάνου σε ελληνικά 

ακριτικά και δημοτικά τραγούδια τα οποία χρονολογούνται πριν από τον 16
ο
 αιώνα. Δεν δίνει, ωστόσο, περισσότερες 

σχετικές πληροφορίες. Οι παλαιότερες επιβεβαιωμένες ωστόσο αναφορές του οργάνου σε γραπτές πηγές, τις οποίες 

εντοπίζει ο Ανωγειανάκης (1991: 293) σε κείμενα, τόσο εντόπιων όσο και ξένων ταξιδιωτών, χρονολογούνται περί τον 

17
ο
 αιώνα. Πρόκειται, αντίστοιχα, για τις εξής: 

«Βγιολιά να παίζουν, τσήτεραις, λαγούτα να λαλούσι, 

ολονυχτίς να χαίρονται και να μην κοιμηθούσι.» (Μαρίνος Μπουνιαλής),  

«Μέρα νύχτα σοναδόρους,  

στα καντούνια και τους φόρους, 

τσίτερες, βιολιά, λαγούτα…» (Θρήνος του Φαλλίδου του Πτωχού – Κρήτη), 

και αυτή του περιηγητή John Covel –η οποία δεν παρατίθεται– ο οποίος περιγράφει ένα γλέντι στη Χίο το 1677. 

Σχετικά επίσης, ο Παναγιωτάκης (1987-8: 313) θεωρεί ιδιαίτερα πιθανό το ενδεχόμενο, το βιολί να είχε διεισδύσει 

στην Κρήτη ήδη προς το τέλος της περιόδου της Βενετοκρατίας (1669).  

Από τον 18
ο
 αιώνα και εντεύθεν, οι σχετικές αναφορές πληθαίνουν. Η διερεύνηση, ωστόσο, του βιολιού στον 

ελληνικό χώρο από γενική ιστορική και λαογραφική σκοπιά, δεν αποτελεί θεματική η οποία απασχολεί άμεσα την 

παρούσα διατριβή. Ως εκ τούτου, δεν θεωρήθηκε αναγκαίο να γίνουν περαιτέρω σχετικές αναφορές στο κυρίως κείμενο 

αυτής. Για περισσότερα σχετικά, βλ. Παράρτημα 1.1. (Παροιμίες με αναφορά στο βιολί), Παράρτημα 5 (Κατάλογος 

ηχογραφημάτων ερμηνευτών ΕΠΒ), Παράρτημα 6 (Κατάλογος στοιχείων ερμηνευτών ΕΠΒ), Παράρτημα 7 

(Φωτογραφικό υλικό ερμηνευτών ΕΠΒ), και σχετικές βιβλιογραφικές πηγές στην 2.2.1.2.  

Εικ. 1. Μονή Σταυρονικήτα 

Αγίου Όρους, 16
ος

 αιώνας. 

Διακρίνεται έγχορδο με τόξο, 

πιθανά πρόγονος του βιολιού 

(Μελίκης χ.χ.α: 38, εικ.22). 
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κλιματολογικές, πολιτικοκοινωνικές, ιστορικές και άλλες συνθήκες της ζωής των ανθρώπων, το 

ιδιαίτερο γλωσσικό ιδίωμα, τα ήθη και έθιμα, έχει αναπτύξει τη δική της παλέτα μουσικών 

ερμηνευτικών ιδιωμάτων και τη δική της μουσική φυσιογνωμία. Κατά συνέπεια, η εκάστοτε τοπική 

βιολιστική παράδοση, μέσα από τις εκφραστικές δυνατότητες του οργάνου, προβάλλει, αντίστοιχα, 

τον ξεχωριστό αυτόν ιδιωματικό χαρακτήρα. Σχετικά, ο Παπαδάκης (1988-9: ~14
ο
-15

ο
 λεπτό) 

αναφέρει: 

«Η τεχνική [του βιολιού] ωστόσο η οποία αναπτύχθηκε από τους μουσικούς της παραδοσιακής 

ορχήστρας, στις διάφορες ελληνικές περιοχές, είναι μια τεχνική ολωσδιόλου διάφωνη. Πώς άλλωστε 

θα μπορούσε να αναπτυχθεί μία ιδιωματική μουσική που ανήκει σε ένα άλλο σύστημα [από το 

δυτικοευρωπαϊκό] τόσο ως προς τη φύση όσο ως προς τη φιλοσοφία του;» 

 Η έννοια «ιδίωμα» –ή «ιδιωματικός»–
3
 έχει ιδιαίτερη σημασία στο ειδικότερο πλαίσιο της 

ΕΠΒ μουσικής και τεχνικής. Αναγνωρίζονται, δηλαδή, τρόποι εκφοράς μιας παραδοσιακής 

μελωδίας οι οποίοι είναι χαρακτηριστικοί της ιδιωματικής παράδοσης «του βιολιού» στη χώρα μας. 

Παρατηρούνται, επίσης, διάφορες ιδιωματικές ερμηνευτικές πρακτικές –όπως μουσικά μοτίβα, 

ποικίλματα, κ.λπ.– οι οποίες αποτελούν σήμα κατατεθέν του οργάνου, και οι οποίες έχουν 

συμβάλει καθοριστικά στην υπόσταση της εκφραστικής ιδιοτυπίας της ΕΠΒ «γλώσσας». Σχετικά 

με την αναφερόμενη έννοια της «εγγενούς» ιδιωματικής βιολιστικής τεχνοτροπίας, ο Boyden 

(1990: 121) –αντίστοιχα για την εποχή του πρώιμου δυτικού Μπαρόκ– αναφέρει:  

«Ένα ‘ιδιωματικό’ στυλ βιολιστικής μουσικής ή βιολιστικής ερμηνείας εμπεριέχει τα γνωρίσματα 

εκείνα που είναι ιδιαιτέρως χαρακτηριστικά ή ‘ταιριαστά’ [‘agreeable’] στο βιολί.» 

Σε μεγάλο βαθμό, επίσης, όπως παρατηρεί ο Swift (1989: 1), αντίστοιχα «ταιριάζουν» στο βιολί 

ορισμένοι ιδιωματισμοί της νότιας ινδικής μουσικής: 

«… κάθε κατηγορία ποίκιλσης [στην καρνατική μουσική] αντιστοιχεί σε μια χαρακτηριστική 

βιολιστική τεχνική. Οι αρχές στις οποίες στηρίζονται οι εν λόγω τεχνικές του αριστερού χεριού είναι 

εγγενείς του ίδιου του οργάνου, όχι απλώς ενός ερμηνευτικού στυλ.» 

 Το αναφερόμενο ζήτημα, η ερμηνεία των ιδιωμάτων, ή αλλιώς, η προφορά της ΕΠΒ 

«γλώσσας», αποτελεί σε γενικές γραμμές τη βασική περίπτωση μελέτης η οποία εξετάζεται στο 

παρόν πόνημα. Είναι γεγονός ότι οι διάφορες εκφραστικές και τεχνικές ιδιαιτερότητες της ΕΠΒ 

ερμηνείας μεταδίδονται, ως επί το πλείστον, κατά παράδοση, με προφορικό τρόπο, και οι 

αντίστοιχες εκτελεστικές δεξιότητες αναπτύσσονται, από τους εκάστοτε οργανοπαίκτες, κυρίως 

μέσω της σχετικής άμεσης βιωματικής δραστηριότητάς τους στην πράξη. Ως εκ τούτου, μέχρι 

σήμερα, το εν λόγω γνωστικό πεδίο παραμένει σχεδόν ανεξερεύνητο από τη σκοπιά της 

αντίστοιχης επιστημονικής θεώρησης, και η σχετική υπάρχουσα γραπτή παράδοση είναι αμελητέα 

σε ποσότητα. Ένας από τους λόγους, εξάλλου, που οδήγησαν στην επιλογή της συγκεκριμένης 

                                                 
3
 Η έννοια του «ιδιώματος» σχετίζεται κατεξοχήν με τη Γλώσσα και αποδίδεται ως εξής: «η γεωγραφικά 

διαφοροποιημένη χρήση μιας γλώσσας, η τοπική διάλεκτος ορισμένης περιοχής…, διάλεκτος, ντοπιολαλιά» 

(Μπαμπινιώτης 2005: 771), και: «ίδιος [προσωπικός, ιδιαίτερος] τρόπος φρασεολογίας, ύφους» (Δημητράκος 1953: 

3413). Στην Τέχνη, επίσης, η ερμηνεία που δίνει το Merriam-Webster Dictionary (<http://www.merriam-

webster.com/>) για τον αντίστοιχο στα αγγλικά όρο “idiom”, μπορεί να μεταφραστεί ως εξής: «ένα στυλ ή φόρμα 

καλλιτεχνικής έκφρασης το οποίο είναι χαρακτηριστικό ενός ατόμου, μιας περιόδου ή ρεύματος, ενός μέσου ή 

μουσικού οργάνου». Βάσει λοιπόν των προαναφερόμενων ορισμών, «ιδίωμα» στην ΕΠΜ μπορεί να θεωρηθεί 

αντίστοιχα: η γεωγραφικά διαφοροποιημένη χρήση του εν λόγω μουσικού είδους, ο εκάστοτε ιδιαίτερος τρόπος 

φρασεολογίας και ύφους αυτής, η εκάστοτε ελληνική μουσική τοπική διάλεκτος –ή αλλιώς ντοπιολαλιά–, το ξεχωριστό 

εκφραστικό στυλ ενός παραδοσιακού μουσικού ή μιας περιόδου ή ενός ρεύματος ή ενός μουσικού οργάνου του είδους. 

Στην ειδικότερη περίπτωση επομένως που εξετάζεται εδώ, αυτή της ΕΠΒ τέχνης, ο όρος «ιδίωμα» και οι 

παράγωγοί του χρησιμοποιούνται με σκοπό να χαρακτηριστούν οι διάφορες ιδιότυπες ερμηνευτικές τεχνικές του 

οργάνου οι οποίες συντελούν στην ποικιλομορφία της ηχοχρωματικής απόδοσης της ΕΠΜ, και εν τέλει στη 

διαμόρφωση της εκάστοτε βιολιστικής «ντοπιολαλιάς» – της στυλιστικής δηλαδή διαφοροποίησης της ΕΠΒ πρακτικής 

ανάλογα με τον εκάστοτε ερμηνευτή ή ιδιαίτερη περιοχή ή χρονική περίοδο ή ρεύμα. Για περισσότερα, όσον αφορά 

στην κατηγοριοποίηση των ιδιωματικών ερμηνευτικών τεχνικών στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, βλ. 2.1.2.  
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θεματικής ως πυρήνα εκπόνησης της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελεί η επιδίωξη να 

καλυφθούν, στον δυνατό βαθμό, ορισμένες ειδικότερες πτυχές του αναφερόμενου υπάρχοντος 

θεωρητικού κενού. 

Για το σκοπό αυτό, συγκεντρώθηκε και διερευνήθηκε ένας μεγάλος όγκος μουσικού 

οπτικοακουστικού υλικού του Ελληνικού Παραδοσιακού Βιολιού (ΕΠΒ), διαφόρων τεχνοτροπιών, 

στο οποίο ανιχνεύονται οι ιδιωματισμοί της αντίστοιχης ερμηνευτικής πρακτικής. Το εν λόγω 

ερευνητικό υλικό, το οποίο καλύπτει φάσμα 100 περίπου χρόνων (αρχές 20
ού 

αιώνα - σήμερα), και 

αντιστοιχεί, συγκεκριμένα, σε 800 από σύνολο περίπου 1.700 βιολιστών που εντοπίστηκαν στη 

διάρκεια της παρούσας έρευνας,
4
 αφού υποβλήθηκε σε σχολαστική ακρόαση και μελέτη, υπέστη 

την κατάλληλη επεξεργασία. Εν συνεχεία, ένα σημαντικό πλήθος ενδεδειγμένων μουσικών 

αποσπασμάτων, που επιλέχτηκε, καταγράφηκε και αναλύθηκε σε μικροσκοπικό επίπεδο ως προς τη 

μορφολογική του δομή.
5
  

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η διερεύνηση του θέματος επιδιώχθηκε να γίνει, από 

την πλευρά μου, κυρίως από τη σκοπιά του εξωτερικού παρατηρητή-εξεταστή του τρόπου 

παιξίματος διαφόρων ερμηνευτών του ΕΠΒ. Μεγάλο ρόλο έπαιξε, ωστόσο, επιπλέον, η ήδη 

διαμορφωμένη, σε ένα βαθμό, προσωπική μου αντίληψη πάνω στην ΕΠΒ τεχνογνωσία, ως 

ερμηνευτή του είδους, εξαιτίας της οποίας, αναπόφευκτα, παράλληλα λειτούργησα και ως 

παρατηρητής-αναλυτής του ίδιου μου του ιδιωματικού τρόπου παιξίματος. Πρόκειται για μια 

διαδικασία στην οποία δεν είχε χρειαστεί ποτέ να προβώ μέχρι το ξεκίνημα της εκπόνησης της 

διατριβής –αφού η σχετική βιολιστική πρακτική είχε, εξάλλου, ενσωματωθεί στην τεχνική μου με 

έναν τρόπο, κατά κύριο λόγο, βιωματικό και ασυνείδητο– και η οποία, ωστόσο, μολαταύτα 

αποδείχτηκε ιδιαίτερα σημαντική για την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη κάλυψη του παρόντος 

ερευνητικού αντικειμένου.  

 Τον αναφερόμενο αυτό τρόπο προσέγγισης περιγράφει ο David Sudnow ως: «μια 

φαινομενολογικά παρακινούμενη διερεύνηση της φύσης της [μουσικής] εκτέλεσης από τη σκοπιά 

του ερμηνευτή».
6
 Πρόκειται, επίσης, για ένα είδος διερεύνησης το οποίο, σε ένα βαθμό, αντιστοιχεί 

στη δεύτερη κατηγορία –από τις τρεις– συστηματικής ανάλυσης ενός μουσικού πολιτισμού που 

περιγράφει ο εθνομουσικολόγος Nettl (2005: 102-103), την οποία ονομάζει: «ανάλυση βασισμένη 

στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του ερευνητή». Στην παρούσα περίπτωση, το βασικό «ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον» μου αποτελεί η εις βάθος κατανόηση και αναλυτική τεχνική περιγραφή της 

ιδιωματικής ερμηνείας στην ΕΠΒ πρακτική.  

Στο σημείο αυτό θα ήθελα ακόμη να διευκρινίσω ότι στην παρούσα μελέτη διερευνάται ένα 

ζήτημα τεχνοτροπίας της ερμηνευτικής πρακτικής ενός παραδοσιακού οργάνου μέσω μιας τεχνικής 

φύσεως ανάλυσης της δομής του μουσικού ήχου που παράγεται από αυτό. Πρόκειται, επομένως, 

για μια μελέτη στην οποία η μουσική δεν διερευνάται ως κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο, 

ούτε εξετάζονται –τουλάχιστον με άμεσο τρόπο–
7
 ο ανθρώπινος κοινωνικός παράγοντας και τα 

διάφορα ζητήματα συμπεριφοράς τα οποία ενδέχεται να προκύπτουν μέσα από τη διαδικασία 

παραγωγής του ήχου· ζητήματα, δηλαδή, τα οποία αφορούν, κατά κύριο λόγο, στο σύγχρονο ρεύμα 

της ανθρωπολογικής εθνομουσικολογίας.
8
  

                                                 
4
 Το σύνολο των στοιχείων του εν λόγω ερευνητικού υλικού που εξετάστηκε ευρετηριάζεται αναλυτικά στο 

Παράρτημα 6. Τα στοιχεία των αντίστοιχων ερμηνευτών ευρετηριάζονται στο Παράρτημα 5. 
5
 Τα ερευνητικά στάδια επεξεργασίας του αναφερόμενου υλικού αναπτύσσονται διεξοδικά στην 2.2, και τα 

αποτελέσματα αυτής στο Κεφ.3. 
6
 Sudnow, David, (1999), Ways of the Hand: the Organization of Improvised Conduct, USA: MIT Press, xiii, 

αναφέρεται στο Swift (1989: 5). 
7
 Στη διάρκεια της παρούσας εργασίας χρησιμοποιούνται, ωστόσο, με έμμεσο τρόπο ως πηγές αναφοράς, αρκετά 

στοιχεία καλλιτεχνών –π.χ. βιογραφικά, δισκογραφικά, κ.ά.– που προέκυψαν μέσω σχετικής, εκτενούς μάλιστα, 

ανθρωπολογικής διερεύνησης. Το σύνολο των εν λόγω στοιχείων είναι συγκεντρωμένο στο Παράρτημα. 
8
 Για περισσότερα, σχετικά με τον αναφερόμενο επιστημονικό κλάδο, ενδ. βλ. Merriam, Allan P., (1964), Anthropology 

of Music, Evanston: Northwestern University Press, και Κάβουρας, Παύλος, (199;), Ανθρωπολογία της Μουσικής 

(Συλλογή δημοσιευμένων άρθρων, φάκελος μαθήματος), Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
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1.1. Τοποθέτηση του Ερευνητικού Θέματος 

Το θέμα της διατριβής, στην αρχική του διατύπωση, ήταν αρκετά διευρυμένο και περιελάμβανε την 

εξέταση κάθε είδους ιδιωματικής ερμηνευτικής πρακτικής του ΕΠΒ. Όπως αποδείχτηκε, ωστόσο, 

στην πορεία της εκπόνησης, μια εις βάθος διερεύνηση του συνολικού εύρους της ειδικότερης 

βιολιστικής τεχνογνωσίας που χρησιμοποιείται στην ερμηνεία του αναφερόμενου είδους αποτελεί 

εγχείρημα που ξεπερνά τα συνήθη όρια μιας διατριβής. 

Είναι γεγονός ότι η μεγάλη ποικιλία διαφορετικών ηχοχρωματικών αποδόσεων μιας 

μελωδίας στο βιολί συνιστά χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα των εκφραστικών δυνατοτήτων του 

οργάνου. Η ελάχιστη διαφοροποίηση μιας και μόνο από τις ερμηνευτικές τεχνικές του αριστερού ή 

του δεξιού χεριού κατά την εκφορά μιας μουσικής φράσης –π.χ. δακτυλισμοί, τεχνικές ολίσθησης, 

βιμπράτο, ή αντίστοιχα, δοξαρικοί τρόποι, κ.λπ.– είναι συνήθως αρκετή έτσι ώστε το σχετικό 

ηχητικό αποτέλεσμα να μπορεί να μεταβληθεί αρκετά αισθητά. Ενδεικτική επιβεβαίωση της 

παραπάνω άποψης αποτελεί ένα σχετικό παράδειγμα που αναπτύσσει ο βιολιστής Wigestrand 

(2004: 19-20) στη διατριβή του. Ο τελευταίος απαριθμεί περί τους 28 διαφορετικούς τρόπους 

ερμηνείας των δυο νοτών Ρε(5)
 
και Ρε(6),

9
 οι οποίοι είναι δυνατόν να προκύψουν εάν ο εκάστοτε 

βιολιστής που τις ερμηνεύει μεταβάλλει απλώς και μόνο το δακτυλισμό ή και τη θέση του 

αριστερού χεριού στην ταστιέρα του οργάνου – μέσα στο σύνηθες, φυσικά, εύρος της τελευταίας. 

Είναι προφανές ότι το πλήθος των αντίστοιχων περιπτώσεων με διαφοροποιημένη μεταξύ τους 

ηχητική ποιότητα, το οποίο είναι δυνατόν να προκύψει στο ενδεχόμενο μεταβολής περαιτέρω 

βιολιστικών τεχνικών παραμέτρων, είναι αρκετά μεγαλύτερο.  

Όσο εύκολα, ωστόσο, μπορεί να γίνεται αντιληπτή, σε ακροαματικό επίπεδο, η διάκριση 

της προαναφερόμενης ηχοχρωματικής διαφοροποίησης, τόσο δύσκολο και επίπονο είναι να 

περιγραφεί αναλυτικά και να εξηγηθεί από επιστημονική σκοπιά η εκάστοτε βιολιστική στυλιστική 

τεχνική που μπορεί να ευθύνεται για την παραγωγή του αντίστοιχου ηχητικού αποτελέσματος. Την 

προαναφερόμενη δυσκολία επισημαίνει ο Roger North, αντίστοιχα, στις περιγραφές του σχετικά με 

τις διάφορες πρακτικές ερμηνείας του βιολιού στο Μπαρόκ, κάνοντας λόγο για τεχνικές «οι οποίες 

μπορεί να είναι μεν γνωστές, ωστόσο δεν έχουν περιγραφεί» (Boyden et al.: §Ι4iiia). Ο Boyden 

(1990: 244), επίσης, παρατηρεί ότι η αναλυτική περιγραφή της βιολιστικής ερμηνευτικής 

πρακτικής αποτέλεσε αρκετά δύσκολο εγχείρημα, ήδη από την εποχή των πρώτων σχετικών 

πραγματειών του 17
ου

 αιώνα: 

«Αυτοί που ήταν πραγματικά ειδήμονες έτσι ώστε να περιγράψουν τις νέες και εξελιγμένες τεχνικές, 

φρόντιζαν για τη μελέτη τους ως βιρτουόζοι με αποτέλεσμα να μην έχουν χρόνο ή λόγιες ικανότητες 

για μια τέτοια προσπάθεια [εννοεί την επιστημονική περιγραφή της βιολιστικής πρακτικής σε 

επίπεδο πραγματείας].» 

 Δεδομένων, επομένως, αφενός όλων των δυσκολιών που αναφέρθηκαν παραπάνω, και 

αφετέρου του όγκου και του εύρους του ερευνητικού υλικού που προέκυψε στην πορεία της 

παρούσας διατριβής, θεωρήθηκε αναγκαίος ο περιορισμός του θέματος στη ειδικότερη μελέτη 

μονάχα μιας από τις πιο σημαντικές κατηγορίες ιδιωματικών πρακτικών, αυτής της διαποίκιλσης.
10

 

Περιορίζοντας έτσι το εύρος του ερευνητικού μου πεδίου, και οργανώνοντας κατάλληλα το 

μουσικό υλικό που σχετίζεται με την αναφερόμενη πρακτική, δόθηκε η δυνατότητα για μεγαλύτερη 

εστίαση σε αυτή και στη σύνταξη μιας σαφούς θεωρητικής διατύπωσης των νόμων που τη διέπουν. 

Η διαποίκιλση αποτελεί μια ιδιαίτερα περίπλοκη πρακτική της ΕΠΜ τεχνοτροπίας, είναι 

πλήρως ενσωματωμένη στο μελωδικό σύστημα της τελευταίας, και αποτελεί ζωτικής σημασίας 

                                                 
9
 Ρε(5)=

 
293,66Hz (η συχνότητα που κουρδίζεται η δεύτερη βαρύτερη χορδή του βιολιού), και Ρε(6)= 587,33Hz (μια 

οκτάβα ψηλότερα). 
10

 Σχετικά με το διαχωρισμό των ερμηνευτικών ιδιωματικών πρακτικών της ΕΠΒ τέχνης σε βασικές κατηγορίες, βλ. 

2.1.2. 
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εκφραστικό παράγοντά της. Ως ερμηνευτική πρακτική αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέρος της 

καλλιτεχνικής έκφρασης του λαϊκού μουσικού. Σχετικά, η Μαζαράκη αναφέρει: 

«Πραγματικά, τα στολίδια και τα μελίσματα [δηλ. οι δυο βασικές κατηγορίες διαποίκιλσης
11

] 

παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο παίξιμο και στην τεχνική των πραχτικών. Αυτά είναι η ψυχή της 

τέχνης τους, γιατί αυτά δίνουν πρωτοτυπία στο παίξιμό τους. Μ’ αυτά ο πραχτικός ‘χρωματίζει’ 

τους σκοπούς του και διαμορφώνει το ‘φραζάρισμά’ τους. Μ’ αυτά δίνει στο σκοπό τη δική του 

‘προφορά’, το δικό του χρώμα.» (Μαζαράκη 1984: 66) 

«Το τι στολίδια, και κυρίως μελίσματα, θα επινοήσει ο πραχτικός, το πώς θα τα τοποθετήσει, και, 

φυσικά, το πώς θα τα εκτελέσει, αυτό είναι που θα τον κάνει διάσημο. Με τις ‘ψεύτικες νότες’ 

[στοιχεία διαποίκιλσης
12

] που θα χρησιμοποιήσει, θα βάλει τη δική του στάμπα πάνω στο σκοπό. 

Του δίνει τη δική του ‘προφορά’ και τον κάνει δική του δημιουργία.» (ό.π.: 79) 

 Η εν λόγω πρακτική διαπλάθεται, κατά κύριο λόγο, ασυνείδητα, από καλλιτεχνικά 

προικισμένους δημιουργούς, οι οποίοι λειτουργούν ως φορείς της εκάστοτε ερμηνευτικής 

παράδοσης, και μεταδίδεται, ως επί το πλείστον, προφορικά, από γενιά σε γενιά, και από περιοχή 

σε περιοχή. Η διαδικασία αυτή συντελεί νομοτελειακά σε μια διαρκή μετάπλαση των διαφόρων 

στοιχείων διαποίκιλσης, τα οποία μεταδίδονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους δημιουργώντας 

νέες μορφές, ικανές να επιβιώσουν στις εκάστοτε απαιτούμενες συνθήκες. Στο βιολί, ειδικότερα, 

ένα μεγάλο εύρος τεχνικών του αριστερού και του δεξιού χεριού μπορεί να αξιοποιηθεί για την 

ερμηνεία της διαποίκιλσης, με αποτέλεσμα να είναι δυνητικά αναδείξιμη μια πληθώρα τρόπων 

εκφοράς της. Η προφορική, μάλιστα, διάδοση των βιολιστικών αυτών τεχνικών, σε συνδυασμό με 

την πληθώρα των διαφόρων τοπικών στυλ, καθιστά συνήθως τον προσδιορισμό τους, από τεχνική 

άποψη, ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα. 

Είναι γεγονός ότι η πλειοψηφία των ερευνητικών μελετών που σχετίζονται με την 

ερμηνευτική παράδοση του βιολιού εν γένει –στις οποίες, άλλωστε, ήταν απαραίτητο να ανατρέξω 

με σκοπό να στηρίξω βιβλιογραφικά την εν λόγω θεματική– αφορούν στη δυτική μουσική 

παράδοση του οργάνου.
13

 Δεδομένων, επομένως, αφενός της ευρέως καθιερωμένης και 

δεσπόζουσας προαναφερόμενης δυτικής επιστημονικής παράδοσης και, αφετέρου της 

μακροχρόνιας παράλληλης πρακτικής ενασχόλησής μου –ως ερμηνευτή– με το αντίστοιχο μουσικό 

είδος, η εν λόγω διερευνώμενη ιδιωματική βιολιστική πρακτική αναλύθηκε, κατά κύριο λόγο, με 

βάση τη σχετική δυτικότροπη θεωρητική και μεθοδολογική αντίληψη. Η διερεύνηση, εξάλλου, μιας 

λαϊκής ενόργανης παράδοσης μέσα από το πρίσμα μιας υπάρχουσας θεσμοθετημένης τεχνικής μιας 

άλλης μουσικής παράδοσης, αποτελεί συχνή περίπτωση μελέτης σύγχρονων ερευνητών / 

ερμηνευτών του μουσικού χώρου οι οποίοι έχουν εντρυφήσει σε δυο ή και περισσότερες 

ερμηνευτικές παραδόσεις –εκ των οποίων η μια, συνήθως, αφορά σε αυτήν του τόπου τους, και η 

άλλη, αντίστοιχα, στην επικρατούσα έντεχνη δυτικοευρωπαϊκή– και οι οποίοι στην πορεία τείνουν 

να διασταυρώσουν τις δυο μουσικές πρακτικές σε μια ενιαία βιολιστική τεχνογνωσία.
14

 

 

 

                                                 
11

 Σχετικά με το διαχωρισμό της διαποίκιλσης σε βασικές κατηγορίες, βλ. 1.1.2.1.ΙΙ και 2.1.3. 
12

 Ό. σημ. 11. 
13

 Είναι γεγονός ότι η τεχνική που έχει αναπτυχθεί από ερμηνευτές και παιδαγωγούς ιδιαίτερα του δυτικού κλασικού 

χώρου του βιολιού είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τεκμηριωμένη και επιστημονικά υποστηριγμένη από ό,τι στο χώρο 

οποιασδήποτε άλλης παράδοσης του οργάνου. Εύλογο, άλλωστε, εάν λάβει κανείς υπόψη του ότι η μορφή του βιολιού 

σχηματοποιήθηκε στη δυτική κοινωνία, εδώ και περισσότερο από 400 χρόνια, με σκοπό να εκφράσει τις μουσικές 

ανάγκες του αντίστοιχου πολιτισμού. Σχετικά με την ανάπτυξη της εν λόγω βιολιστικής ερμηνευτικής παράδοσης και 

την ειδικότερη ερμηνεία της διαποίκιλσης σε αυτό, βλ. σ. 46-47. Επίσης, για σχετικές δημοσιευμένες πραγματείες, βλ. 

1.2.2.1.IV.  
14

 Για περισσότερα σχετικά, βλ. εδώ, σ. 67. Ενδ. πρβλ. Swift (1989): The Violin as Cross-Cultural Vehicle…  
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1.1.1. Ερευνητικά Ερωτήματα 

Ένα από τα βασικότερα σχετικά ζητήματα το οποίο απασχόλησε εξαρχής την έρευνα, και στάθηκε 

κατευθυντήριος οδηγός στην ανάπτυξη της εξεταζόμενης θεματικής της, ήταν το εξής:  

 

 Πού οφείλεται, από μουσικοτεχνική άποψη, το ιδιωματικό ύφος στην ερμηνεία του ΕΠΒ; 

Ποιες είναι οι μουσικές παράμετροι που το συνθέτουν και τα δομικά στοιχεία τα οποία 

συντελούν στο σχηματισμό του; 

 

Το παραπάνω ερώτημα μπορεί να εξεταστεί από δυο βασικές οπτικές γωνίες: 

 

α) Σε μακροσκοπικό στυλιστικό επίπεδο. Παρατηρώντας, δηλαδή, την ΕΠΒ τεχνοτροπία μέσα στο 

γενικότερο πλαίσιο της βιολιστικής ερμηνείας, και εξετάζοντας, επομένως, τα αντίστοιχα 

ιδιωματικά στοιχεία κυρίως με βάση τη δυτικότροπη θεώρηση της τεχνικής του βιολιού που 

περιγράφηκε νωρίτερα. Στην περίπτωση αυτή, το παραπάνω αρχικό ερώτημα μπορεί, σε γενικές 

γραμμές, να διατυπωθεί και ως εξής: 

 

 Τι είναι αυτό που κάνει το άκουσμα μιας βιολιστικής ερμηνείας να διακρίνεται –από 

υφολογική σκοπιά– από άλλα βιολιστικά είδη, και να χαρακτηρίζεται ως «ελληνικής 

παραδοσιακής» τεχνοτροπίας;
15

 Ποια είναι τα μουσικά «υλικά» που χρησιμοποιεί ο 

εκάστοτε παραδοσιακός οργανοπαίκτης εξαιτίας των οποίων μια μελωδία, κατά την εκφορά 

της, έχει ιδιωματικό χαρακτήρα; 

 

β) Σε πιο μικροσκοπικό στυλιστικό επίπεδο. Παρατηρώντας, δηλαδή, την ΕΠΒ τεχνοτροπία μέσα 

στο ίδιο της το πλαίσιο, και εξετάζοντας και συγκρίνοντας, επομένως, την πληθώρα των ιδιωμάτων 

του καθαυτό είδους μεταξύ τους.
16

 Σε αυτή την περίπτωση, το παραπάνω αρχικό ερώτημα οδηγεί, 

σε γενικές γραμμές, στο εξής: 

 

 Πού οφείλεται η τόσο έντονη ανομοιομορφία –από υφολογική σκοπιά αντίστοιχα– που 

παρατηρείται μεταξύ των τρόπων ερμηνείας των εκάστοτε ελλήνων παραδοσιακών 

βιολιστών; Ποια είναι, αντίστοιχα, τα μουσικά στοιχεία που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε 

οργανοπαίκτης εξαιτίας των οποίων συνάγεται η εν λόγω στυλιστική διαφορετικότητα; 

 

Όπως προκύπτει, από όσα έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής, η παρούσα διατριβή αποπειράται να 

ερμηνεύσει εξίσου και τα δυο βασικά υποερωτήματα που τίθενται παραπάνω. Τόσο το πρώτο, αφού 

ο τρόπος ανάλυσης που εφαρμόζεται εδώ βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στο δυτικό μοντέλο 

βιολιστικής τεχνογνωσίας,
17

 όσο και το δεύτερο, αφού το ερευνητικό ηχητικό υλικό που 

εξετάζεται, αντίστοιχα, περιλαμβάνει στοιχεία τεχνοτροπίας από κάθε σημαντική ιδιωματική 

κατηγορία του ΕΠΒ. Είναι γεγονός επίσης ότι και τα δυο προαναφερόμενα ερωτήματα εστιάζουν 

περισσότερο στο «πώς» παίζει ο εκάστοτε βιολιστής τις νότες παρά στο «τι» νότες παίζει. 

Σε γενικές γραμμές επομένως, οι δυο προαναφερόμενες οπτικές διασταυρώνονται στο κοινό 

πεδίο διερεύνησης της ερμηνείας του ΕΠΒ ιδιώματος, αλληλοσυμπληρώνοντας μάλιστα αρκετά η 

μια την άλλη. Ως εκ τούτου, εύλογα προκύπτει από το συνδυασμό τους ένα νέο καίριο ερώτημα, το 

οποίο μάλιστα αποτέλεσε τον κεντρικό άξονα της βασικής ερευνητικής διαδικασίας της διατριβής: 

 

 

                                                 
15

 Σχετικά με τη σημασία του όρου ελληνικός παραδοσιακός στη μουσική, στο παρόν πόνημα, βλ. 1.1.2.2.Ι. 
16

 Σχετικά, βλ. 2.1.1: Συγκριτική μελέτη ηχητικών αποσπασμάτων ΕΠΒ. 
17

 Βλ. σημ. 13. 
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 Είναι δυνατόν να εντοπιστούν και να οριοθετηθούν οι δομικές μονάδες των ιδιωματικών 

στοιχείων του ΕΠΒ τρόπου ερμηνείας –και δη των στοιχείων που αφορούν τη διαποίκιλση– 

να ταξινομηθούν με έναν συστηματικό τρόπο, και να συνταχθεί ένα οργανωμένο σύστημα 

κωδικοποίησής τους;  

 

 

Επιμέρους ερωτήματα: 

Τα ερωτήματα που τέθηκαν παραπάνω σηματοδότησαν το ξεκίνημα μιας μακροχρόνιας έρευνας, 

κατά τη διάρκεια της οποίας αναδείχτηκαν διάφορες πτυχές της προβληματικής της παρούσας 

μελέτης. Πρόκειται για ένα σύνολο φαινομένων για τα οποία επιδιώχθηκε να δοθεί μια όσο το 

δυνατόν πιο ορθή ερμηνεία. Στη συνέχεια τίθενται μερικά ακόμη επιμέρους ερωτήματα που 

προέκυψαν στη διάρκεια της εκπόνησης και τα οποία απορρέουν από το κεντρικό ερώτημα της 

διατριβής: 

– Τι πρέπει να εξετάσει ένας σχετικός ερευνητής που ασχολείται με τη βιολιστική ερμηνεία των 

ιδιωμάτων, όπως τούτη λαμβάνει χώρα σε: α) μια συγκεκριμένη γεωπολιτισμική περιοχή, β) μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, γ) από έναν συγκεκριμένο οργανοπαίκτη ή μια συγκεκριμένη 

ομάδα οργανοπαικτών του είδους (π.χ. τσιγγάνοι ερμηνευτές ΕΠΒ); 

– Σε τι βαθμό αντιλαμβάνεται συνειδητά και χρησιμοποιεί ο παραδοσιακός οργανοπαίκτης τα 

ιδιωματικά στοιχεία ως στοιχεία ύφους; 

– Ποιοι είναι οι συνηθέστεροι τρόποι εκμάθησης της ιδιωματικής ερμηνευτικής πρακτικής; 

Υπάρχει κάποια μέθοδος-«μπούσουλας» που μπορεί να ακολουθήσει κανείς προκειμένου να 

μελετήσει και να υιοθετήσει τον εν λόγω τρόπο παιξίματος; Υφίσταται, εν τέλει, τρόπος εκμάθησης 

για κάτι τέτοιο – των «μυστικών» του αναφερόμενου τρόπου παιξίματος; 

– Είναι εφικτό για έναν βιολιστή με δυτική παιδεία να διεισδύσει σε βάθος στην ερμηνεία της 

ΕΠΜ; Τι επιπτώσεις ενδεχομένως θα είχε κάτι τέτοιο; Σε τι βαθμό, η δυτική παιδεία βοηθά ή και 

εμποδίζει αυτή την προσέγγιση; 

– Σχετίζεται, από ερμηνευτική σκοπιά, η ΕΠΒ παράδοση με άλλες λαϊκές παραδόσεις; Με ποιες 

παρουσιάζει μεγαλύτερη συνάφεια; Μπορεί ο συσχετισμός αυτός να αποβεί ωφέλιμος στη μελέτη 

τόσο της ελληνικής όσο και των άλλων παραδόσεων; Πώς;  

– Πώς μπορεί το βιολί να χρησιμοποιείται για την ερμηνεία τόσων πολλών διαφορετικών μουσικών 

παραδόσεων; Τι κοινό υπάρχει στη χρήση του βιολιού σε αυτές; 

– Ποια η σχέση της διαποίκιλσης με τον αυτοσχεδιασμό; 

– Υπάρχουν ιδιωματικά στοιχεία ερμηνείας που δρουν ως κώδικες επικοινωνίας μεταξύ είτε των 

μουσικών που συμπράττουν και τα ερμηνεύουν, είτε με τα υπόλοιπα μέλη μιας κοινότητας που 

συμμετέχει στο συνολικό δρώμενο (π.χ. χορευτές, ακροατές, κ.λπ.); 

 

Είναι εύλογο ότι πολλά από τα παραπάνω ερωτήματα, καθώς και άλλα ακόμη τα οποία προέκυψαν 

στην πορεία της μελέτης, δεν είναι δυνατόν να απαντηθούν σε ικανοποιητικό βαθμό, ειδικά μέσα 

στο πλαίσιο μιας εργασίας της παρούσας έκτασης. Η αναζήτηση, ωστόσο, όσο το δυνατόν 

πληρέστερων σχετικών απαντήσεων συνέβαλε, αφενός στο να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα το κεντρικό ερευνητικό ζητούμενο, αφετέρου στο να τεθούν σε μια πιο 

συγκροτημένη βάση τα ζητήματα που μπορεί να αποτελέσουν την αφορμή για μελλοντικές έρευνες 

επίγονες της παρούσας.
18

 

Μετά από τον προσδιορισμό του γενικού θεματικού πλαισίου όπου κινείται η διατριβή, 

είναι αναγκαία η σημασιολογική ανάπτυξη των βασικών όρων που αφορούν στο θέμα της έρευνας, 

με σκοπό να αποδοθεί η ειδικότερη εννοιολογική σημασία με την οποία τούτοι χρησιμοποιούνται 

στο παρόν πόνημα. 

 

                                                 
18

 Σχετικά, βλ. 4.4 (σ. 748). 
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1.1.2. Ανάπτυξη Κεντρικών Όρων  

«Αρχή σοφίας, η των ονομάτων επίσκεψις.»  

(Αντισθένης, 5
ος

-4
ος

 αι. π.Χ.) 

 

Μια αναγκαία προϋπόθεση σε κάθε έρευνα, όπως λακωνικά άλλωστε επισημαίνει ο Αντισθένης, 

είναι ο προσδιορισμός ορισμένων κομβικών όρων και εννοιών που χρησιμοποιούνται.
19

 Δυο τέτοιοι 

όροι, η Διαποίκιλση και η Ελληνική Παραδοσιακή Βιολιστική (ΕΠΒ) Τέχνη, αποτελούν το επίκεντρο 

της παρούσας μελέτης, και για το λόγο αυτό εξετάζονται και ορίζονται στη συνέχεια.  

 

 

1.1.2.1. Η Διαποίκιλση: Εννοιολογική Προσέγγιση  

 

1.1.2.1.Ι. Βασικές Έννοιες της Διαποίκιλσης και Σχετικές Αναφορές  

Στην ευρύτερή του σημασία, ο όρος διαποικίλλω εντοπίζεται σε διάφορες πηγές με τις εξής 

ερμηνείες και συνώνυμα: 

«ποικίλλω καθ’ όλην την έκτασιν»,
20

 «ποικίλως κοσμώ», «στολίζω» (Δημητράκος 1953: 1921), 

«κάμνω τι ποικίλον», «το στολίζω με διάφορα πράγματα», «το ‘πλουμίζω’» (Σταματάκος 1972: 

264), «κάμνω τι παρδαλόν», «καλλωπίζω», «κεντώ» (Γαζής 1961: 456), «κοσμώ [ποικίλλω, 

στολίζω] τι διά ποικιλμάτων καθ’ όλην του την έκτασιν», «επικοσμώ», «εκκοσμώ», «καλλύνω», 

«δαιδάλλω», «κατακοσμώ» (Σταματάκος 1952: 1021), «περικοσμώ», «ποικίλως [δια]κοσμώ», 

«διακεντώ», «εξωραΐζω», «‘χρωματίζω’» «αγλαΐζω», (Βοστατζόγλου 1988: §1171), και λαϊκ.: 

«ψιμυθιώνω», «γαρνίρω», «κεντώ», «ξομπλιάζω», «γαϊτανώνω», «λουσαρίζω», «λουσάρω», 

«φκιασιδώνω», κ.ά.
21

 

 Από τα παραπάνω εύλογα προκύπτει ότι ο παράγωγος σχετικός όρος διαποίκιλση έχει την 

έννοια της(-ου) καθ’ όλης της έκτασης –ή της(-ου) ποικίλης(-ου)– ποίκιλσης ή ποικιλμού ή 

στολισμού ή καλλωπισμού ή (δια)κόσμησης ή (δια)κέντησης ή διάνθισης ή εξωραϊσμού ή (λαϊκ.:) 

πλουμίσματος ή λουσαρίσματος ή γαρνιρίσματος ή ξομπλιάσματος ή γαϊτανώματος ή ψιμυθίωσης ή 

φκιασιδώματος, κ.ο.κ. Η λεπτή σημασιολογική διαφορά, δηλαδή, του εξεταζόμενου όρου από τον 

απλούστερο όρο της ποίκιλσης είναι ότι η διαποίκιλση αφορά στην πράξη της ποίκιλσης με την 

έννοια της διασποράς και της διανομής των ποικιλμάτων.
22

 Πρόκειται, δηλαδή, για μια «διά 

ποικιλμάτων ποίκιλση καθ’ όλη την έκταση». Στο ειδικότερο πεδίο επομένως της μουσικής, ο όρος 

διαποίκιλση θα μπορούσε να αποδοθεί, αντίστοιχα, ως: «η διά νοτών ποίκιλσης (ποικιλμάτων) 

ποίκιλση καθ’ όλη την έκταση»,
23

 δηλαδή, «η προσθήκη νοτών ποίκιλσης σε όλη την έκταση μιας 

μελωδικής ενότητας». Η χρήση του όρου δε, στο αναφερόμενο πεδίο, εντοπίζεται από την 

Αρχαιοελληνική περίοδο:
24

 

«άκανθα διαποίκιλος την χρόαν» (Αριστοτέλη απόσπασμα 269, 4
ος

 αι. π.Χ.) 

«επί φωνής: διαποίκιλος αοιδά» (Λυρικά Αλεξανδρινά Αδέσποτα 20,6) 

 Εκτός από τη μουσική, ο αναφερόμενος όρος συναντάται ως έννοια σε διάφορες άλλες 

τέχνες, ειδικότερα στις εικαστικές, όπως στη γλυπτική και τη ζωγραφική (βλ. Εικ. 2), αλλά και 

                                                 
19

 Πρβλ. 2.2.3.2.ΙΙ: Ονοματοδοσία στοιχείων διαποίκιλσης. 
20

 Το ρήμα ποικίλλω, εκτός από τη βασική του σημασία με την οποία χρησιμοποιείται κατεξοχήν εδώ, η οποία 

ταυτίζεται με αυτή των ρημάτων «στολίζω, κοσμώ, κ.λπ.», έχει και τη σημασία του «δεν είμαι ομοιόμορφος, 

διαφοροποιούμαι, κυμαίνομαι, κ.ο.κ.» (Μπαμπινιώτης 2005: 1436). 
21

 Η συγκέντρωση των αναφερόμενων λαϊκών όρων προέκυψε κυρίως από προφορικές μαρτυρίες (βλ. Παράρτημα 2.6 

[συνεντεύξεις]). 
22

 δια-: α΄ συνθετικό που δηλώνει διανομή και διασκορπισμό (Μπαμπινιώτης ό.π.). 
23

 Για τη σημασία του όρου: «νότα ποίκιλσης», στην παρούσα εργασία, βλ. σ. 20. 
24

 Για περισσότερα, βλ. Δημητράκος (1953: 1921).  
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στην αρχιτεκτονική, στην ενδυματολογία, στην οργανοποιία (βλ. Εικ. 3), κ.α. Σύμφωνα, επομένως, 

με την προαναφερόμενη λεπτή διαφορά μεταξύ ποίκιλσης-διαποίκιλσης, τα σύμβολα της Εικ. 2 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως «ζωγραφικές φιγούρες ποίκιλσης», ενώ το σκάφος του βιολιού 

στην Εικ. 3 –εφόσον πάνω του απεικονίζεται ένα αξιοσημείωτο πλήθος διαφορετικών ποικιλτικών 

μοτίβων– αντίστοιχα, ως δια-ποικιλμένο. Στη μουσική επομένως, αντίστοιχα, μια μεμονωμένη νότα 

χαρακτηρίζεται ως ποικιλμένη ή ποικιλτή εφόσον η ίδια ποικίλλεται [στολίζεται] –ή ποικιλτική ή 

ποικίλλουσα ή σκέτο ποίκιλμα εφόσον τούτη ποικίλλει [στολίζει] κάποια άλλη– ενώ μια μελωδική 

φράση, στην αντίστοιχη περίπτωση, ως δια-ποικιλμένη ή δια-ποίκιλτη.
25

 

 

  
 

Στη διεθνή αγγλική μουσική ορολογία, ακριβής μετάφραση του εξεταζόμενου όρου αποτελεί ο 

ευρέως διαδεδομένος όρος ornamentation, ο οποίος αρκετές φορές συναντάται και ως 

embellishment.
26

 Συχνά επίσης συναντάται, με αντίστοιχη ερμηνευτική απόδοση, ο όρος ornaments 

(ποικίλματα), με σκοπό δηλαδή να προσδιοριστεί η γενικότερη θεωρητική έννοια των στοιχείων 

διαποίκιλσης και όχι απλώς του ενός μεμονωμένου ποικίλματος.
27

 Μια συνήθης γενική ερμηνεία 

του όρου ornamentation σε σχετικά λεξικά είναι η εξής: «Η πράξη του να στολίζεις κάτι ή να το 

κάνεις πιο περίτεχνο. Πράγματα που προστίθενται σε κάτι με σκοπό τη διακόσμησή του».
28

 

                                                 
25

 Σχετικά με τους αναφερόμενους όρους, τους παράγωγους του θέματος «ποικιλ-», βλ. Δημητράκο (ό.π.: 1921 και 

5918-5922), Μπαμπινιώτη (ό.π.) και Σταματάκο (1952: 1021). Επίσης πρβλ. εδώ σ. 20, και Διάγραμμα 1. Αξίζει επίσης 

να σημειωθεί ότι ορισμένοι από τους εν λόγω όρους ενίοτε συναντώνται με αναδιπλασιασμό, όπως οι όροι: πε-

ποικιλμένη, πε-ποίκιλτη, και αντίστοιχα διαπε-ποικιλμένη. Στο παρόν πόνημα, ωστόσο, προτιμήθηκαν οι σχετικοί όροι 

χωρίς τον αναδιπλασιασμό, ως πιο χρηστικοί στη Δημοτική γλώσσα.  

Ακόμη, σε ορισμένα ελληνικά –ή μεταφρασμένα στα ελληνικά– μουσικά συγγράμματα, τα οποία ως επί το 

πλείστον σχετίζονται με τη Δυτική Αρμονία –όπως π.χ. αυτά των: Διαμαντή (1988: 309), Αμαραντίδη (1987: 83), 

Ντουμπόφσκι κ.ά. (1998: 299), Piston (2001: 170) και West (2004)–, εντοπίστηκε επιπλέον η χρήση του όρου 

«ποικιλματικός» –παράγωγου του ουσιαστικού «ποίκιλμα»–, αντί αυτής του «ποικιλτικός» – παράγωγου του ρήματος 

«ποικίλλω». Ο όρος «ποικιλματικός», ωστόσο, σε αντίθεση με τον όρο «ποικιλτικός», δεν συναντάται σε κανένα 

λεξικό της Ελληνικής από όσα εξεταστήκανε σχετικά εδώ (βλ. πριν, σ. 8). Ως εκ τούτου, άλλωστε, στην παρούσα 

εργασία, εκ των δυο προαναφερόμενων όρων προτιμήθηκε να χρησιμοποιηθεί σχετικά μονάχα ο όρος «ποικιλτικός» 

και όχι ο όρος «ποικιλματικός».  
26

 Ενδ. πηγές: το ηλεκτρονικό λεξικό Matzenta 2006 – Χρυσή Έκδοση, και τα ευρείας χρήσης αντίστοιχα διαδικτυακά: 

In.gr και Pathfinder. Άλλες αντίστοιχες ερμηνείες του όρου ornamentation οι οποίες συναντώνται στην αγγλική 

ορολογία είναι: adornment, enrichment, florid, flourish, flower, floweriness, ornateness, κ.ά. Ενδεικτικά, ορισμένες 

επίσης αντίστοιχες ερμηνείες σε άλλες γλώσσες είναι: γαλλ.: agreements, ιταλ.: fioriture, γερμ.: Verzierungen, 

Manieren, Ornamentik, κ.ά. Για περισσότερες αντίστοιχες ερμηνείες του όρου ornamentation, τόσο στην αγγλική όσο 

και σε διάφορες άλλες γλώσσες, βλ., αντίστοιχα, Παράρτημα 1.5 και Παράρτημα 1.4. 
27

 Schulenberg (στο Kreitner et al.: §8). 
28

 Ενδ. βλ. λήμμα “ornamentation” στο The New Oxford American Dictionary.  

Εικ. 3. Διαποικιλμένο σκάφος βιολιού. Εικ. 2. Ζωγραφικές φιγούρες ποίκιλσης. 
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Διάφοροι μουσικοί θεωρητικοί –ιδιαίτερα του δυτικού χώρου– έχουν ενίοτε ειδικότερα 

προσδιορίσει, σχολιάσει καθώς και αξιολογήσει το ρόλο της διαποίκιλσης στο σχετικό πεδίο. Ο 

Donington, ξεπερνώντας τον τελευταίο αναφερόμενο σχετικό ορισμό –όσον αφορά ειδικότερα στη 

διαποίκιλση στο Μπαρόκ–, αναφέρει:
29

 

«… [Η διαποίκιλση (embellishment)] μπορεί να σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο από απλή 

διακόσμηση. Η διαποίκιλση είναι οτιδήποτε στη μουσική μπορεί να μεταβάλλεται χωρίς να 

επηρεάζει τη βασική ανάπτυξη. Εν μέρει είναι ζήτημα στοιχείων ρυθμού και αρμονίας, αλλά 

περισσότερο αφορά τη μελωδική γραμμή.» (Donington 1989: 152) 

«[Η διαποίκιλση] Είναι αναγκαιότητα.» (ό.π. 1982: 91)  

 Ο Swift (1989: 25), αντίστοιχα, όσον αφορά στο ρόλο της διαποίκιλσης στην ινδική 

μουσική, επισημαίνει:  

«Για τους ινδούς μουσικούς η διαποίκιλση [gamaka] είναι βασικό συστατικό στον αυτοσχεδιασμό 

μιας ράγκα. Τα στοιχεία διαποίκιλσης [gamakas] σε μια ράγκα καθιερώνονται μέσα από την 

παράδοση και είναι ζωτικής σημασίας για την υπόστασή της, όχι διακοσμητικά.»  

Θέλοντας να δώσει περαιτέρω έμφαση στο ρόλο της αναφερόμενης πρακτικής, ο Ayyangar (1972: 

148), παρομοίως, υπογραμμίζει:  

«Τη στιγμή την οποία ένα στοιχείο διαποίκιλσης [gamaka] ενδύει τη νότα [swarasthana], αμέσως 

αυτή ζωντανεύει…». 

 Με αρκετά πιο εγκωμιαστική και γλαφυρή διάθεση, ο C.P.E. Bach (1753: ΙΙ,1,§1,7, σ. 79-

80), αντίστοιχα, παρατηρεί: 

 «[Τα στοιχεία διαποίκιλσης (embellishment)] αποτελούν όλα, από το πιο περίτεχνο έως το πιο 

περιορισμένο και ανώνυμο, ένα γνήσιο μέρος της μελωδίας και μια αληθινή συνεισφορά στην 

ομορφιά της. Όπως όλα τα μελωδικά στοιχεία, τα στοιχεία διαποίκιλσης έχουν ζωντάνια και 

έκφραση. Αποτελούν εκδήλωση της αλήθειας, της καλλιτεχνικής αλήθειας η οποία ξεπερνά το 

χρόνο… 

»Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ανάγκη των στοιχείων διαποίκιλσης. Αυτό 

άλλωστε γίνεται ολοφάνερο από το μεγάλο πλήθος αυτών, τα οποία βρίσκονται παντού. Είναι 

πραγματικά εντελώς απαραίτητα. Αναλογιστείτε τις τόσες πολλές τους εφαρμογές: Συνδέουν και 

ζωντανεύουν τις νότες και προσδίδουν έμφαση και τονισμό … Η έκφραση αναδεικνύεται από αυτά 

… παρέχουν τη δυνατότητα για εκλεπτυσμένη ερμηνεία με ουσιαστικό περιεχόμενο. Βελτιώνουν τις 

μέτριες συνθέσεις. Χωρίς αυτά η καλύτερη μελωδία είναι άδεια και αναποτελεσματική, το πιο 

‘ξάστερο’ περιεχόμενο ‘συννεφιασμένο’.» (στο Schenker 1976: 23-24) 

 Ο Corrette (1758), αντίστοιχα, αναφέρει ότι «ένα τραγούδι χωρίς κανένα ποίκιλμα είναι σαν 

ένα αγυάλιστο διαμάντι».
30

 Άλλοι, επίσης, εκθειάζουν την επίδραση των στοιχείων διαποίκιλσης 

στη μουσική παραλληλίζοντάς τη με αυτή των καρυκευμάτων στο φαγητό. Ο Rousseau (1687: 75) 

παρομοιάζει τα ποικίλματα με:
31

 

«…μουσικό αλάτι το οποίο καρυκεύει τη μελωδία δίνοντάς της γεύση, η οποία χωρίς αυτό θα ήταν 

άνοστη και ανιαρή.» (στο Boyden 1990: 285) 

Ο ίδιος, ωστόσο, συμπληρώνει (ό.π.): 

«Όπως το αλάτι πρέπει να χρησιμοποιείται με σύνεση, αντίστοιχα πρέπει τα ποικίλματα να 

χρησιμοποιούνται με μετριοπάθεια, και κανείς πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει πού εισάγονται 

καθ’ υπερβολή και πού είναι ανεπαρκή.» 

 

                                                 
29

 Σχετικά, πρβλ. εδώ: 1.2.2.1, και για περισσότερα, βλ. Donington (1982: 91-106).  
30

 Kah-Ming Ng (στο Kreitner et al.: §7i). 
31

 Rousseau, J., (1687), Traité de la Viole. 
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 Αντιθέτως, ο σπουδαίος ερμηνευτής και μελετητής του J.S. Bach, Ralph Kirkpatrick, έχει 

διαφορετική άποψη. Στον κατάλογο που συνέταξε το 1971 –με συμβουλές γι’ αυτούς που θα 

ήθελαν να παίξουν τη μουσική για πληκτροφόρο του Bach στο πιάνο– αναφέρει ότι «τα ποικίλματα 

του θυμίζουν τις κουτσουλιές των περιστεριών πάνω στα αγάλματα».
32

 Σχετικά επίσης με τη 

διαποίκιλση, ειδικότερα στην ΕΠΜ, η Μαζαράκη (1984: 80-81) εκφράζει δυο εν μέρει 

αντικρουόμενες απόψεις της: 

«Ωστόσο, αυτή η εσωτερική επιτάχυνση του ρυθμού [που προκαλείται από τη διαποίκιλση] δίνει 

στο κομμάτι κίνηση και ένταση. Το κάνει πιο ευχάριστο για το χορό και την ατμόσφαιρα που ζητάει 

το πανηγύρι. Τα κομμάτια κερδίζουν μ’ άλλα λόγια, σε τεχνική εμφάνιση, χάνουν όμως σε βάθος 

και έννοια. Εξαλείφονται οι ιδιομορφίες τους και σιγά-σιγά ισοπεδώνονται.»  

 Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους προαναφερόμενους ορισμούς και απόψεις, θα μπορούσε 

κανείς να ορίσει συνοπτικά την έννοια της μουσικής διαποίκιλσης ως εξής: 

Η τροποποίηση του μουσικού υλικού μέσω της προσθήκης νοτών σε αυτό προς επίτευξη 

μεγαλύτερης εκφραστικότητάς του.  

 Περαιτέρω ενδιαφέρον έρχεται να προσθέσει ο σχετικός ορισμός της διαποίκιλσης 

(embellishment) που δίνεται στο διαδικτυακό μουσικό λεξικό Grove Music Online:  

«Τα στοιχεία αυτά στη μουσική που είναι περισσότερο διακοσμητικά παρά δομικά, και τα οποία 

συνιστούν μελίσματα καθώς και συγκεκριμένα ποικίλματα, τα οποία είτε υποδεικνύονται με 

φθογγόσημα ή με σύμβολα στη σημειογραφία, είτε αφήνονται να ερμηνευτούν αυτοσχεδιαστικά 

κατά βούληση του ερμηνευτή.» 

Ο αναφερόμενος ορισμός, πέρα από την καθαυτό σημασιολογική ερμηνεία του όρου, θέτει τρεις 

περαιτέρω σημαντικές εννοιολογικές παραμέτρους του: 

α) τη σχέση των στοιχείων διαποίκιλσης με την κύρια μελωδική δομή, 

β) το διαχωρισμό της διαποίκιλσης σε κατηγορίες, και 

γ) τον τρόπο καταγραφής της διαποίκιλσης και την ενδεχόμενη αυτοσχεδιαστική της φύση. 

Εκτός από την τελευταία παράμετρο, η οποία εξετάζεται διεξοδικά στην ενότητα 1.2 της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης, οι άλλες δυο αναπτύσσονται στη συνέχεια, ξεκινώντας με τη 

δεύτερη.  

 

 

1.1.2.1.ΙΙ. Βασικοί Τρόποι Κατηγοριοποίησης της Διαποίκιλσης 

Όσον αφορά στο διαχωρισμό της διαποίκιλσης σε κατηγορίες, αρκετοί μελετητές έχουν προτείνει 

κατά καιρούς διάφορους τρόπους. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στο λεξικό Grove προτείνεται 

ο διαχωρισμός της εξεταζόμενης πρακτικής στις εξής δυο βασικές κατηγορίες: α) specific 

ornaments, και β) free ornamentation. Το αναφερόμενο μάλιστα εγχειρίδιο αφιερώνει δυο ιδιαίτερα 

εκτενείς ενότητες στην ανάπτυξη των δυο αυτών κατηγοριών, τιτλοδοτώντας τες, αντίστοιχα, ως 

Ornaments και Improvisation. Δυο πανομοιότυπες υποκατηγορίες –σχετικά με την ταξινόμηση της 

διαποίκιλσης– προτείνονται επίσης από το μουσικό λεξικό The Oxford Companion to Music, με τη 

μόνη διαφορά ότι εδώ αυτές ονομάζονται, αντίστοιχα, «απλή» και «σύνθετη» (“simple” & 

“compound”) διαποίκιλση (McVeigh and Da Costa). 

Αξιόλογο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, επίσης, οι διάφοροι τρόποι ειδολογικής οριοθέτησης 

της διερευνώμενης πρακτικής που αφορούν ειδικότερα στην έντεχνη δυτική μουσική την περίοδο 

του Μπαρόκ. Ο Quantz (1752: ch.XIV, §3) για παράδειγμα, διακρίνει δυο σχετικές κατηγορίες – 

αντίστοιχες μάλιστα με αυτές που προτείνουν τα δυο προαναφερόμενα μουσικά λεξικά: α) τα 

                                                 
32

 Interpreting Bach's Well-Tempered Clavier, (1984), Yale University Press, accessed 13/05/2007, 

<http://3euk1l4.blogspot.com/2007/05/bach.html>. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ralph_Kirkpatrick
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«στοιχειώδη» ποικίλματα (‘essential’ graces, ή wesentlich Manieren, ή agréments), και β) τα 

«αυθαίρετα» ποικίλματα (‘arbitrary’ ornaments, ή willkürlich Manieren) (στο Boyden 1990: 457).  

Σύμφωνα με τους σύγχρονους σχετικούς μελετητές Boyden (ό.π.: 175) και Lloyd-Watts and 

Bigler (1995: 15), στην πρώτη από τις δυο παραπάνω κατηγορίες περιλαμβάνονται τα «συμβατικά 

τυποποιημένα» (“conventional stereotyped”) ποικίλματα, τα οποία, εξαιτίας της ευρείας χρήσης 

τους, συχνά αναπαριστώνται με σύμβολα τα οποία υποδηλώνουν στον ερμηνευτή ένα 

συγκεκριμένο μελωδικό σχηματισμό.
33

 «Το εκάστοτε ποίκιλμα [της εν λόγω κατηγορίας] είναι μια 

μικρή μελωδική φόρμουλα η οποία έχει σχηματιστεί μέσα στη γενικότερη παράδοση της 

διαποίκιλσης ως μια κρυσταλλοποιημένη δομή», παρατηρεί σχετικά ο Donington (1989: 189). 

Στη δεύτερη κατηγορία, αντίστοιχα, περιλαμβάνονται διάφορα μελωδικά –συνήθως 

αυτοσχεδιαστικά– σχήματα, τα οποία, κατά κύριο λόγο, δεν είναι δυνατόν να αναχθούν σε 

συμβατικούς συμβολισμούς και ονομασίες. Τα μελωδικά αυτά σχήματα, τα οποία ο Boyden (ό.π.: 

449) ονομάζει «αυτοσχεδιαστικά ποικίλματα» (“improvised ornaments”), αφορούν, ως επί το 

πλείστον, σε διάφορα είδη μελωδικών «παραλλαγών» (“variation”) και «αναπτύξεων» 

(“elaboration”). Πρόκειται δηλαδή, αντίστοιχα, για τα –χαρακτηριστικά ονομαζόμενα την 

αναφερόμενη περίοδο–divisions και passaggi. Ο τελευταίος μάλιστα διευκρινίζει ότι η πρώτη 

κατηγορία ποικιλμάτων είναι δυνατόν να ερμηνευτεί χωρίς να είναι απαραίτητη η σχετική γνώση 

της αρμονίας, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για τη δεύτερη περίπτωση.
34

  

Ο προαναφερόμενος διττός διαχωρισμός της διαποίκιλσης επισημαίνεται από αρκετούς 

άλλους, επίσης, μελετητές του είδους.
35

 Ο Neumann (1983: 19), ενδεικτικά, αναφέρεται στις δυο 

παραπάνω μεγάλες κατηγορίες ονομάζοντάς τες, αντίστοιχα, «μικρά» και «μεγάλα» ποικίλματα 

(“small-large graces”). Ο ίδιος μάλιστα παρατηρεί ότι: «Η ιστορία της σχέσης ‘μικρών’-‘μεγάλων’ 

ποικιλμάτων ποικίλλει από χώρα σε χώρα, και η διαφορετικότητά της καθόρισε το εκάστοτε εθνικό 

στυλ χρήσης της διαποίκιλσης». Σχετικά, επίσης, ο Stowell (2000: 305) συμπληρώνει ότι τα 

στοιχεία της πρώτης παραπάνω κατηγορίας έχουν φόρμα αμετάβλητης φύσης, ενώ η φύση αυτών 

της δεύτερης κατηγορίας, αντίστοιχα, είναι αρκετά πιο μεταβλητή.
36

 Ο Marpurg (1756), όσον 

αφορά στα «μικρότερα» ποικίλματα, όπως ο ίδιος αποκαλεί παρομοίως την πρώτη παραπάνω 

κατηγορία, ισχυρίζεται ότι: «είναι τόσο απαραίτητα στα περισσότερα σημεία ώστε εάν δεν 

τηρούνται με ακρίβεια, καμιά σύνθεση δεν μπορεί να ευχαριστήσει [ακόμα και] τα πιο 

καλλιεργημένα αυτιά».
37

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζονται κι άλλες κατηγοριοποιήσεις της διερευνώμενης 

πρακτικής, οι οποίες βασίζονται σε διαφόρων ειδών κριτήρια κατηγοριοποίησης. Ο Donington 

(1989: 195-196), για παράδειγμα –σε μια διαφορετική τοποθέτηση από την προαναφερόμενή του 

στο Grove, και χρησιμοποιώντας ως κριτήριο την ηχητική ομοιότητα μεταξύ των διαφόρων 

στοιχείων διαποίκιλσης–, διακρίνει τέσσερις βασικές σχετικές «οικογένειες»: α) της αποτζιατούρας 

(“Appoggiatura family”), στην οποία περιλαμβάνει όλες τις μορφές του αναφερόμενου 

ποικίλματος, β) των «σειομένων» ποικιλμάτων (“Shake family”), στην οποία περιλαμβάνει 

ποικίλματα «διακύμανσης» όπως το βιμπράτο, το μορντάν, η τρίλια και το τρέμολο, γ) των 

ποικιλμάτων «υποδιαίρεσης» (“Division family”), στην οποία περιλαμβάνονται ποικίλματα των 

οποίων βασικός στόχος είναι η ρυθμική υποδιαίρεση, όπως το γκρουπέτο, οι περαστικές νότες, τα 

αναλυμένα ακόρντα, κ.ά., και δ) των «σύνθετων» ποικιλμάτων (“Compound family”), στην οποία 

περιλαμβάνονται διάφοροι συνδυασμοί των τριών προηγούμενων κατηγοριών.
38

 Ο Flesch (2000, 

v.2: 22) αντίστοιχα επισημαίνει ότι τα ποικίλματα, ανάλογα με το χαρακτήρα τους, είναι δυνατόν 

                                                 
33

 Ενδ. βλ. Πίν. 2. 
34

 Για περισσότερα, βλ. Boyden (1990: 449-466). 
35

 Ενδ. βλ. Neumann (1983, 1989), και McVeigh and Da Costa.  
36

 Πρβλ. σημ. 428, περί μεταβλητής και αμετάβλητης αποτζιατούρας.  
37

 Marpurg, M. F., (1756), Historisch-kritische Beyträge, Berlin, III,2, στο Donington (1989: 190). 
38

 Για περισσότερα σχετικά με το καθένα από τα προαναφερόμενα είδη διαποίκιλσης, βλ. αντίστοιχες ενότητες στο 

κεφ.3. 
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να διαχωριστούν σε τρεις κατηγορίες: α) σε αυτά που παίζουν «παιχνιδιάρικο-‘διακοσμητικό’» 

ρόλο (“playful-‘garnishing’”), β) σε αυτά που επιτελούν μια δομική λειτουργία, και γ) σε αυτά που 

ο ρόλος τους αποσκοπεί στο συναίσθημα. 

Σε μια, επίσης, από τις ελάχιστες βιβλιογραφικές αναφορές που εντοπίζονται στο ειδικότερο 

πεδίο της ΕΠΜ, σχετικά με την κατηγοριοποίηση της διαποίκιλσης, η Μαζαράκη (1984: 66) 

διακρίνει τις «ψεύτικες νότες» –όπως χαρακτηριστικά ονομάζει ο Κ. Κοντογιώργος τα στοιχεία 

διαποίκιλσης–
39

 σε δυο βασικές κατηγορίες: α) στα «[μουσικά] στολίδια», και β) στα «μελίσματα». 

Η ίδια αναφέρει:  

«‘Εμείς έχουμε τις ψεύτικες νότες που μας βοηθούν. Την ώρα που ένας που διαβάζει νότες, θα 

παίξει, ας πούμε, εκατό χιλιάδες νότες, εγώ θα παίξω ένα εκατομμύριο νότες’ μας λέει ο 

Κοντογιώργος.» (ό.π.: 66) 

Και στη συνέχεια η ίδια διευκρινίζει:  

«Με το ‘ψεύτικες νότες’ εννοεί τα στολίδια και τα μελίσματα που χρησιμοποιεί κάθε μουσική. Ο 

πραχτικός [οργανοπαίκτης] όμως τα παίζει με το δικό του τρόπο.» (ό.π.: 66) 

«Χάρη στα στολίδια και τα μελίσματα γίνεται μια ρυθμική διαίρεση στις νότες του τραγουδιού, που 

φέρνει μιαν εσωτερική επιτάχυνση του ρυθμού. Αυτό το νόημα έχει η [προαναφερόμενη] φράση του 

Κοντογιώργου.» (ό.π.: 80) 

 Είναι προφανές ότι ο παραπάνω διαχωρισμός των στοιχείων διαποίκιλσης που προτείνει η 

Μαζαράκη ταυτίζεται με την προαναφερόμενη αντίστοιχα διττή διάκριση – αυτή, δηλαδή, του 

Grove, των Quantz, Boyden, Neumann, κ.ά. Όπως προκύπτει, επομένως, από όλα τα παραπάνω, 

αρκετοί σημαντικοί μελετητές του είδους, από διάφορους μάλιστα μουσικούς χώρους, καταλήγουν 

στην εν λόγω διττή ειδολογική ταξινόμηση της διαποίκιλσης. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να αναφερθώ 

συνοπτικά στις έννοιες των δυο επικρατουσών υποκατηγοριών της εξεταζόμενης πρακτικής, οι 

οποίες χρησιμοποιούνται, άλλωστε, και στην παρούσα διατριβή. Ως αντιπροσωπευτικές ονομασίες 

αυτών επιλέχθηκαν οι αντίστοιχοι ελληνικοί όροι που χρησιμοποιεί η Μαζαράκη, αυτός του 

ποικίλματος –ως πιο λόγιου του όρου στολίδι– και αυτός του μελίσματος, αφενός εξαιτίας της 

τοπικής προέλευσης του μουσικού είδους που εξετάζεται στην παρούσα διατριβή, αφετέρου διότι 

θεωρώ ότι, από νοηματική σκοπιά, οι όροι τούτοι παραπέμπουν άμεσα στον τρόπο με τον οποίο οι 

αντίστοιχες πρακτικές λαμβάνουν χώρα στο πεδίο της ΕΠΜ. 

 

 

1.1.2.1.ΙΙ.α. Ποικίλματα 

Ο όρος ποικίλματα χρησιμοποιείται στην ελληνική μουσική ορολογία ήδη από την Αρχαιοελληνική 

περίοδο: 

«…παντοδαπά ποικίλματα προσαρμόττοντας τοίσι φθόγγοις της λύρας…» (αυτ.Νομ.747Α, 

αυτ.812Ε)
40

 

Σε διάφορα σύγχρονα ελληνικά σχετικά μουσικά θεωρητικά εγχειρίδια, ο όρος συχνά, επίσης, 

συναντάται ως: καλλωπισμοί, μουσικά στολίδια (ή στολισμοί), ιδιώματα, μικρές ή βοηθητικές ή 

πρόσθετες ή διακοσμητικές ή καλλωπιστικές ή ξένες ή μη-αρμονικές ή εναλλαγής νότες (ή 

φθόγγοι),
41

 τερετίσματα, προπλήγματα, εξωραϊσμοί,
42

 κ.ά. Στη διάλεκτο δε, των λαϊκών μουσικών 

                                                 
39

 Γνωστός έλληνας κλαριντζής, γενν. 1906. 
40

 Αναφέρεται στο Δημητράκος (1953: 5919). 
41

 Καμπανάς (1992, τ. Β΄: 381), Διαμαντής (1988: 293), Πυργιώτης (2000: 56), Αντωνόπουλος (1999: 214), 

Schoenberg (1992: 417). 
42

 Garras (1910: 122). Για τερετισμό πρβλ. παρακάτω, σ. 32.  
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εντοπίζεται και ως: τσαλ(γ)κάντζες,
43

 στολίδια, ψεύτικες νότες, τσακίσματα, αποτζιατούρες, τσαλίμια, 

πλουμίδια, πλουμίσματα, κεντίδια, ξόμπλια, γαρνίρισμα, αραβουργήματα, γιρλάντες, μπιχλιμπίδια, 

τζιβιτζιλίκια, λούσα, μαλάματα, φκιασίδια, γαϊτάνια, τζοβαΐρια, ψιμύθια, σουλιμάδες (εκ της τουρκ.: 

sülümen), κ.ά.
44

 Στη διεθνή μουσική ορολογία, επίσης, εκτός από τον ευρέως καθιερωμένο αγγλικό 

όρο ornaments –σκέτο, ή μαζί με τους ειδικότερους προσδιορισμούς που προαναφέρθηκαν, εκ των 

οποίων αντιστοιχούν στην εν λόγω κατηγορία διαποίκιλσης, όπως: essential ή conventional ή 

invariable ή small ή stereotyped ή specific ή simple ornaments, κ.λπ.– συχνά χρησιμοποιούνται οι, 

αντίστοιχης προέλευσης, όροι: ornamental ή grace notes, ή και σκέτο graces (και γαλλ.: 

agréments, γερμ.: Verzierungen ή και Manieren).
45

 Κατόπιν εξέτασης, λοιπόν, διαφόρων από όλους 

τους παραπάνω όρους σε σχετικές βιβλιογραφικές πηγές, προέκυψε συνθετικά ο εξής αντίστοιχος 

μουσικός ορισμός:
 
 

Ποικίλματα ονομάζονται οι νότες μικρής χρονικής αξίας, συχνά κάποιας σχετικά 

αναγνωρίσιμης συμβατικής μορφολογικής δομής, οι οποίες προστίθενται στις κύριες νότες 

μιας μελωδίας με σκοπό να τις στολίσουν. Δανείζονται ένα μέρος της αξίας της κύριας νότας 

που έπεται ή προηγείται αυτών, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλουν αισθητά τη βασική μελωδική 

γραμμή. Όταν επομένως καταγράφονται στην παρτιτούρα, συνήθως, αφενός αποτυπώνονται 

με μικρότερης διάστασης στοιχεία από ό,τι το «κυρίως κείμενο» –ή εννοούνται με τη χρήση 

ειδικών συντομογραφικών συμβόλων–, αφετέρου η διάρκειά τους δεν υπολογίζεται στη 

συνολική αξία του μέτρου. Συχνά επίσης, αποδίδονται κατά την ιδιαίτερη επιθυμία του 

εκάστοτε καλλιτέχνη και για αυτόν το λόγο η αναλυτική περιγραφή και ερμηνεία τους δεν είναι 

πάντοτε δυνατή.
46

  

 

 

1.1.2.1.ΙΙ.β. Μελίσματα 

Ο όρος μέλισμα –ο οποίος συναντάται επίσης και ως: μέλιγμα, μελισμάτιον (υποκοριστικό), 

μελισμός και κεκλασμένο μέλος (μελισματική μελωδία)– αφορά κατεξοχήν στη μουσική και 

χρησιμοποιείται στην αντίστοιχη ελληνική ορολογία, επίσης, από την αρχαία περίοδο:
47

 

«αδύ δε μοι το μέλισμα και ην σύριγγι μελίσδω» (Θεόκριτος, Ειδύλλια: 20,28, ~3
ος

 π.Χ.) 

«Θεσσαλικόν τι μέλισμα» (ό.π.: 4,3) 

«ταύτην δε [ποιητικήν] φαίνεται κοσμείν η μουσική μελίζουσα» (Σέξτος Εμπειρικός, Προς 

Μαθηματικούς: VI,16, ~2
ος

-3
ος

 μ.Χ) 
48

 

Σύμφωνα μάλιστα με σχετικές πηγές, η έννοια του όρου στην αναφερόμενη περίοδο είχε αρκετά 

γενική μουσική σημασία, όπως: του μέλους, της μελωδίας, της μελικής εκτέλεσης, της ενέργειας 

και του αποτελέσματος του μελίζω [τραγουδώ], της ωδής, του άσματος (ενίοτε συνοδεία οργάνου), 

του τραγουδίσματος, του μελωδικού σκοπού ή ήχου, του μουσικού ήχου, του ύμνου, του ψαλμού, 

                                                 
43

 Ο όρος τσαλ(γ)κάντζα είναι αρκετά πιθανό να έχει προκύψει από τη λέξη τσαλγκί, προερχόμενη εκ της τουρκικής 

calgi που σημαίνει: μουσικό όργανο, εξού και τσαλ(γ)κιτζής: οργανοπαίκτης, μουσικός. 

Μια δεύτερη εκδοχή, ωστόσο, είναι να έχει προκύψει από τη λέξη τσαλκαντίζω, προερχόμενη επίσης εκ της 

τουρκικής calkamak που σημαίνει: «αναταράσσω, πλύνω φιάλην δι’ αναταράξεως του εντός της νερού». Η μεταφορική 

συσχέτιση του εξεταζόμενου όρου, όσον αφορά στο ρόλο των ποικιλμάτων στη μουσική πράξη, θεωρώ ότι είναι 

εύλογη. Για περισσότερα σχετικά, βλ. Κουκκίδης: Λεξιλόγιον Ελληνικών Λέξεων Παραγομένων εκ της Τουρκικής. 
44

 Ό. σημ. 21. Διάφοροι από αυτούς, ωστόσο, εντοπίζονται και στη σχετική βιβλιογραφία, ενδ. βλ. Λουτζάκη (1994: 

172), Χατζηθεοδώρου (2008), Μαζαράκη (1984), κ.α.  
45

 Για περισσότερα σχετικά, βλ. Seletsky (λήμμα “Grace Notes” στο Grove Music Online). 
46

 Ό. σημ. 41, και Μαζαράκη (1984: 67), Seletsky (ό.π.), Kreitner et al., κ.α. 
47

 Οι εν λόγω όροι αναφέρονται στα Δημητράκος (1953: 4549-4551), και Μιχαηλίδης (2003: 204 & 159). 
48

 Αναφέρονται, αντίστοιχα, στα: Δημητράκος (1953: 4549), ό.π.: 4551, και Μιχαηλίδης (ό.π.). 
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έως της λυρικής ποίησης και του «κάμνω κάτι μουσικό».
49

 Σε μεταγενέστερες περιόδους ο 

αναφερόμενος όρος –melisma– εντοπίζεται να χρησιμοποιείται διεθνώς σε διάφορα μουσικά είδη, 

κατά κανόνα ωστόσο, με την ειδικότερη σημασία του μουσικού καλλωπισμού ή χρωματισμού.
50

  

Στη σύγχρονη εποχή, η μελισματική –ή και μελική– ανάπτυξη έχει, ως επί το πλείστον, την 

έννοια της ρυθμικής και μελωδικής ανάλυσης και επεξεργασίας με κύριο σκοπό την παραλλαγή και 

τον εμπλουτισμό της κύριας δομής του μελωδικού μέρους. Πρόκειται για μια, κατά κύριο λόγο, 

αυτοσχεδιαστική πρακτική κατά την οποία οι κύριες νότες μιας μελωδίας συνήθως υποδιαιρούνται 

σε νότες μικρότερης αξίας – μεγαλύτερης ωστόσο, κατά κανόνα, συγκριτικά με αυτών της 

προηγούμενης κατηγορίας, των ποικιλμάτων. Στην περίπτωση, επομένως, που αυτά καταγράφονται, 

συμβολίζονται, κατά κύριο λόγο, με φθογγόσημα κανονικού μεγέθους. Η απόδοση των μελισμάτων 

στηρίζεται κατεξοχήν στην πρωτοβουλία και την αυτοσχεδιαστική διάθεση του εκάστοτε 

ερμηνευτή, γεγονός που καθιστά την κατηγοριοποίησή τους σε συμβατικές μορφολογικές δομές –

αντίστοιχες δηλαδή με αυτές των ποικιλμάτων– πολύ δύσκολη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η εν 

λόγω πρακτική να υπάγεται περισσότερο στο γενικότερο πεδίο των τεχνικών αυτοσχεδιασμού παρά 

αυτών της ποίκιλσης.
51

 

Είναι προφανές ότι η αναφερόμενη πρακτική λαμβάνει χώρα σε πάρα πολλά μουσικά είδη 

με αποτέλεσμα να έχουν ενίοτε χρησιμοποιηθεί, για την ονομασία της, ποικίλοι διαφορετικοί 

χαρακτηρισμοί. Πέρα από όσους αναφέρθηκαν ήδη, εκ των οποίων αντιστοιχούν στην εν λόγω 

κατηγορία διαποίκιλσης –όπως, οι ευρέως διαδεδομένοι όροι που προτείνει το Grove: 

improvisation και free ornamentation ή embellishment, καθώς και οι υπόλοιποι: arbitrary ή 

improvised ή compound ή invariable ή large ornaments–, ορισμένοι από τους πιο συνηθισμένους 

που εντοπίζονται, επιπλέον, στη σχετική βιβλιογραφία είναι οι εξής: improvising variations, 

melodic variation ή elaboration ή extemporization, (melismatic) passages (οργ.), florid figuration ή 

ornamentation, coloratura, κ.ά.
52

 

Στο ειδικότερο πεδίο της ενόργανης ΕΠΜ, τα μελίσματα με την προαναφερόμενη σύγχρονη 

σημασία αποτελούν κατεξοχήν συνήθη πρακτική των ερμηνευτών του είδους, σε σημείο μάλιστα 

που –όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Μαζαράκη (1984: 75)– πολλές φορές «το μέλισμα τρώει το 

τραγούδι».
53

 

«Με τη λέξη μελίσματα εννοούμε τις μελωδικές προσθήκες που βάζει ο πραχτικός [ο λαϊκός 

μουσικός] στο σκοπό του. Είναι συνήθως ένας αυτοσχεδιασμός, που κάνει ο πραχτικός πάνω στις 

‘κρατημένες’ νότες του κομματιού του, αυτές δηλαδή που έχουν τη μεγαλύτερη ρυθμική διάρκεια. 

…  

                                                 
49

 Δημητράκος (ό.π.), Μιχαηλίδης (ό.π.), Σταματάκος (1952: 1901), και Liddell, Henry G. and R. Scott, (1973), A 

Greek-English Lexicon, rev. by Sir Henry St. Jones, Οξφόρδη. Για ειδικότερες περαιτέρω μουσικές ερμηνείες του όρου 

μελισμός στην Αρχαία Ελλάδα, βλ. παρακάτω σ. 32, και σημ. 99. Ο όρος μελισμός έχει επίσης μια δεύτερη σημασία, 

αυτή του: «διαμελισμού, της διαίρεσης σε μέρη» (Δημητράκος ό.π.), της οποίας ωστόσο δεν γίνεται σχετική χρήση 

στην παρούσα εργασία. 
50

 Σχετικά με τη χρήση του όρου melisma και της αντίστοιχης πρακτικής: i. στη Βυζαντινή μουσική, βλ. σ. 33, ii. στη 

δυτική μουσική στο Μεσαίωνα, βλ. σ. 44-45 και σημ. 132, και iii. στο Μπαρόκ αντίστοιχα, βλ. σημ. 153.  
51

 Για περισσότερα σχετικά με την αναφερόμενη πρακτική, βλ. Neumann (1983: 525), Stowell (2000: 337-339), Lloyd-

Watts and Bigler (1995: 37), Jander and Harris, Nettl et al., Μαζαράκη (1984: 73-81), Καβακόπουλος (1993: 211-212), 

Αντωνόπουλος (1999: 231), κ.α. 
52

 Ό. σημ. 51. Οι περισσότεροι, βέβαια, από τους αναφερόμενους όρους έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς σε 

διάφορα μουσικά στυλ με ποικίλες άλλες –σχετικές ωστόσο– σημασίες, με σκοπό να εννοηθούν τόσο η ευρύτερη 

έννοια της διαποίκιλσης όσο και αρκετά πιο ειδικές περιπτώσεις αυτής. Όσον αφορά στην αναφερόμενη ορολογική 

σύγχυση στον μουσικό χώρο, πρβλ. 2.2.3.2.ΙΙ.  
53

 Στη διάλεκτο των παραδοσιακών μουσικών η έννοια των μελισμάτων συχνά συναντάται με τους αντίστοιχους 

λαϊκούς λεκτικούς όρους που αναφέρθηκαν για τα ποικίλματα προηγουμένως (σ. 13). Οι παραδοσιακοί ερμηνευτές 

άλλωστε, ιδιαίτερα αυτοί της παλαιότερης γενιάς, δεν συνήθιζαν να προβαίνουν σε ειδικότερες –αντίστοιχες με την 

παρούσα– θεωρητικές κατηγοριοποιήσεις της ποικιλτικής πράξης. Η γενικότερη έννοια του στολισμού –που αποδίδουν 

αντίστοιχα οι αναφερόμενοι όροι– φαίνεται προφανώς ότι κάλυπτε, σε γενικές γραμμές, τις αντίστοιχες ανάγκες τους. 

Πρβλ. 2.2.3.2.ΙΙ. 
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 »Μ’ αυτά ο πραχτικός παραγεμίζει, σύμφωνα με το δικό του γούστο, κάθε μελωδικό κενό 

του τραγουδιού του, είτε νότα με μεγάλη χρονική διάρκεια είναι αυτό, είτε χρονική παύση.» (ό.π.: 

73) 

«Μ’ αυτά ο πραχτικός ‘χρωματίζει’ το κομμάτι, διαμορφώνει δηλαδή το φραζάρισμά του, 

βαθαίνοντας τις μελωδικές καμπύλες του.» (ό.π.: 74) 

 Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλους τους προαναφερόμενους ορισμούς και απόψεις που 

αναπτύχθηκαν, όσον αφορά στις δυο βασικές έννοιες, των ποικιλμάτων και των μελισμάτων, σε 

γενικές γραμμές μπορεί κανείς να συνοψίσει, αντίστοιχα, τα εξής: Ως ποικιλτική χαρακτηρίζεται η 

αλλαγή μιας μελωδίας όταν σε αυτή προστίθενται μεσολαβούσες «μικρές» νότες και οι 

περισσότερες από τις κύριες νότες μένουν στη θέση τους (Παρ. 1b). Αντίστροφα, όταν αρκετές 

«δομικές» νότες αλλάζουν μέσω της προσθήκης άλλων νοτών στη θέση τους, μιλάμε για 

μελισματική παραλλαγή (Παρ. 1c,d). Σχετικά η Μαζαράκη (ό.π.: 73) αναφέρει: «Αντίθετα προς τα 

στολίδια, που, καθώς είδαμε, τονίζουν μια νότα στολίζοντάς την, τα μελίσματα χρησιμεύουν στο να 

συμπληρώνουν τα μελωδικά σταματήματα του κομματιού». 

 

 
Παρ. 1. Παραδείγματα εφαρμογής των δυο προαναφερόμενων βασικών κατηγοριών διαποίκιλσης: (α): χωρίς 

διαποίκιλση, (b): με Ποικίλματα, και (c, d): με Μελίσματα. Απόσπασμα από τη σονάτα για βιολί του A. Corelli, 

Op.5, Rome, 1700, N.9, τελευταίο μέρος, όπως αυτό καταγράφηκε διαποικιλμένο από τους βιολιστές του 

Μπαρόκ, αντίστοιχα: Corelli (b), Dubourg (c) και Geminiani (d), και όλα μαζί συλλέχτηκαν από τον Sol Babitz 

(στο Donington 1982: 104). 

 

Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση του συνδυασμού των δυο παραπάνω περιπτώσεων, ενός δηλαδή 

μελίσματος με ποικίλματα, στην οποία τότε χάνεται σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό η συνάφεια με την 

«κύρια» μελωδία. Σε αυτή την περίπτωση, επομένως, ο προσδιορισμός του ποια είναι η «κύρια» 

μελωδία και ποια η παραλλαγή της είναι αρκετά ρευστός.
54

  

Στη συνέχεια, λοιπόν, με σκοπό να γίνει όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρη η διάκριση μεταξύ 

των παραπάνω εννοιών, δηλαδή των νοτών που μπορούν να χαρακτηριστούν ως «στοιχεία 

διαποίκιλσης» εν γένει –δηλαδή ως ποικίλματα ή και μελίσματα– σε σχέση με αυτών, αντίστοιχα, 

που μπορούν να χαρακτηριστούν ως κύριες νότες, ή αλλιώς «κύρια δομή» μιας μελωδίας, 

εξετάζονται σε θεωρητικό επίπεδο οι αντίστοιχες σημασίες τους.
55

 

 

 

                                                 
54

 Σχετικά, πρβλ. 3.2.1, και ενδ. παραδείγματα ό. σημ. 125. 
55

 Η εκάστοτε από τις δυο προαναφερόμενες βασικές κατηγορίες διαποίκιλσης διαχωρίζεται, ενίοτε, σε περαιτέρω 

υποκατηγορίες. Οι σημαντικότεροι αντίστοιχοι τρόποι ταξινόμησης αυτών που εντοπίζονται στη σχετική βιβλιογραφία, 

καθώς και αυτός ο οποίος αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε, εν τέλει, για το σκοπό του παρόντος πονήματος, 

παρουσιάζονται στις αντίστοιχες ενότητες του 3
ου

 κεφαλαίου. 
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1.1.2.1.ΙΙΙ. Στοιχεία Διαποίκιλσης και «Κύρια» Μελωδική Δομή: Συσχετισμοί 

Ο διαχωρισμός μεταξύ των εννοιών στοιχεία διαποίκιλσης και κύρια δομή αποτελεί θεματική η 

οποία έχει προβληματίσει εδώ και πολλούς αιώνες διάφορους θεωρητικούς της τέχνης. Στον δυτικό 

πολιτισμό, τόσο στις εικαστικές τέχνες όσο και στη μουσική, σε γενικές γραμμές, ένα ποίκιλμα 

θεωρείται ως συμπλήρωμα στην κύρια δομή, με την έννοια ότι η κύρια δομή ενσαρκώνει τον 

πυρήνα του έργου τέχνης, ενώ το ποίκιλμα υπηρετεί τα δομικά αυτά στοιχεία προσδίδοντάς τους 

χάρη, κομψότητα, και διαφορετικότητα. Στοιχεία διαποίκιλσης και κύρια δομή, λοιπόν έτσι, 

φαίνεται να αλληλοσυμπληρώνονται. Στην πράξη, μάλιστα, οι δυο αναφερόμενες οντότητες 

συνήθως αναμειγνύονται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε ο διαχωρισμός μεταξύ τους πολλές φορές 

καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολος. Από θεωρητική σκοπιά, ωστόσο, και οι δυο οντότητες, σε αρκετές 

περιπτώσεις, είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτές στην αμιγή τους κατάσταση: η δομή ξεκάθαρη 

δίχως συμπληρωματικά στοιχεία και τα στοιχεία διαποίκιλσης ως εξολοκλήρου διακοσμητικό 

συμπλήρωμα το οποίο μπορεί να παραληφθεί προκαλώντας ενδεχομένως ελάχιστη απώλεια. Ο 

εύλογος αυτός αντιθετικός χαρακτήρας δεν υποδηλώνει, βέβαια, ότι είναι εφικτό να οριστεί εύκολα 

μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δυο κατηγοριών. (Neumann 1983: 3) 

Το πρόβλημα του παραπάνω προσδιορισμού είναι ιδιαίτερα δύσκολο και δεν επιδέχεται 

οπωσδήποτε λύση. Στη μουσική, ειδικότερα, παρόλο που κανείς δεν αρνείται τη μεγάλη σημασία 

των στοιχείων διαποίκιλσης, δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία του πώς αυτά ορίζονται και πώς 

μπορούν να απομονωθούν από τα λοιπά «μη-διακοσμητικά» λειτουργικά στοιχεία μιας μουσικής 

δομής. Σχετικά, ο γάλλος φλαουτίστας Hotteterre (1707) αναφέρει ότι: 

«…σε ελάχιστο βαθμό είναι δυνατόν κανείς να συντάξει συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με την 

κατανομή των στοιχείων διαποίκιλσης … είναι περισσότερο το γούστο [taste] και η πρακτική 

εμπειρία, από ό,τι η θεωρία, οι οποίες μπορούν να μεταδώσουν την κατάλληλη χρήση τους.» (Kah-

Ming Ng, στο Kreitner et al.: §7i) 

 Στις διάφορες, μάλιστα, λαϊκές και προφορικές μουσικές παραδόσεις το αναφερόμενο 

φαινόμενο είναι αρκετά πιο έντονο. Για τους μουσικούς του αναφερόμενου είδους –ιδιαίτερα 

αυτούς που δεν έχουν λάβει τυπική μουσική παιδεία– είναι ιδιαίτερα δύσκολο, έως ακατόρθωτο 

πολλές φορές, να ερμηνεύσουν μια μουσική φράση «στεγνή», αποκομμένη από τα ιδιωματικά της 

χαρακτηριστικά, ή και ακόμη περισσότερο να απομονώσουν μια καθαυτό ιδιωματική πρακτική από 

την κύρια δομή και να την αντιληφθούν ως αυτόνομο συμπληρωματικό στοιχείο. Ο L. Mozart 

(1985: 166), την περίοδο του Μπαρόκ, παρατηρεί σχετικά ότι είναι εντελώς φυσικό για έναν 

μουσικό της υπαίθρου να ερμηνεύσει το τραγούδι του χρησιμοποιώντας ποικίλματα, χωρίς να έχει 

παράλληλα ωστόσο συνείδηση του τι ακριβώς κάνει. Στην πλειονότητα των ερμηνευτών της εν 

λόγω κατηγορίας, οι διάφοροι ιδιωματισμοί έχουν εισαχθεί και συγχωνευτεί στην τεχνική τους, 

κατά κύριο λόγο, από το ξεκίνημα της μουσικής τους δραστηριότητας, με αποτέλεσμα, ενός 

τέτοιου είδους διαχωρισμός να είναι, συνήθως, αρκετά ξένος προς τη γενικότερη αντίληψή τους της 

μουσικής. Σχετικά ο Σαρρής (2007α) αναφέρει: 

«Κάποιος με δυτική μουσική παιδεία θα διαχώριζε τη μαθητεία σε δύο σκέλη: στην εκμάθηση της 

τεχνικής και στην εκμάθηση του ρεπερτορίου. … [Στην περίπτωση της γκάιντας] η τεχνική δεν 

αντιμετωπίζεται ως κάτι ξεχωριστό από την ίδια τη μουσική. Βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με 

αυτή και ο μαθητευόμενος γκαϊντατζής την ‘ανακαλύπτει’ μέσα από την τριβή του με το όργανο.» 

(ό.π.: 251) 

«Οι γκαϊντατζήδες το μόνο που σκέφτονται είναι η μελωδία κι από ’κει και πέρα τα ποικίλματα 

έρχονται από μόνα τους. … Αυτός είναι και ο λόγος που καθένας τους αποδίδει με διαφορετικό 

τρόπο την ίδια μελωδία.» (ό.π.: 249) 

 Ο Timothy Rice (1994: 80-85) περιγράφει αντίστοιχα το πέρασμα από τη δυτική του 

αντίληψη για τη μουσική της γκάιντας ως συνδυασμό «κύριας μελωδίας - ξένων φθόγγων», στην 

αντίληψή του ως ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο που βασίζεται σε αυτοματοποιημένες κινήσεις 
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δακτύλων, όπως το αντιλαμβάνονταν οι γηγενείς γκαϊντατζήδες.
56

 Με παρόμοιο τρόπο 

περιγράφουν ορισμένοι μελετητές της ινδικής μουσικής την ιδιαίτερα στενή και αναπόσπαστη 

σχέση των στοιχείων διαποίκιλσης (gamakas) με τις κύριες νότες (svaras) στο αντίστοιχο μουσικό 

είδος:  

«Μια svara δεν είναι μια ξεχωριστή νότα σύμφωνα με τη δυτική ορολογία, αλλά είναι μια βαθμίδα 

κλίμακας μαζί με όλο το σχετικό με αυτή μελωδικό υλικό, τα gamaka.» (Swift 1989: 38) 

«Τα gamakas παίζουν ενσωματωμένο και όχι διακοσμητικό ρόλο στην ινδική μουσική. Θεωρητικά, 

είναι δυνατόν να οριστεί μία svara απλά ως βαθμίδα μίας κλίμακας … αλλά κανονικά στην πράξη 

μία svara ορίζεται μόνο σε συνάρτηση με τα gamakas τα οποία είναι παραδοσιακά συνδεδεμένη. Τα 

gamakas δίνουν στη raga μοναδικότητα στο χαρακτήρα.» (Viswanathan 1974: 150) 

«Τα gamakas δεν είναι με αυθαίρετο τρόπο συνδεδεμένα σε μία μελωδία· αντιθέτως φαίνεται να 

γεννιούνται από αυτήν.» (Shankar 1968: 23) 

«Gamaka είναι η μελωδική κίνηση η οποία λαμβάνει χώρα γύρω από το θεωρητικό τονικό κέντρο 

(sruti) μιας νότας.» (Benary 1971: 65) 

 Ο Neumann (1983: 3), επίσης, περιγράφει μια σύγχρονη σχολή σκέψης η οποία αντιτίθεται, 

αντίστοιχα, στην άποψη ότι συγκεκριμένα μέρη του μουσικού υλικού γίνεται να αποδοθούν 

ολοκληρωτικά στη δομή, ενώ άλλα στα στοιχεία διαποίκιλσης. Το σκεπτικό αυτής της σχολής 

σκέψης βασίζεται στην ιδέα ότι η σχέση μεταξύ των δυο κατηγοριών είναι διαρκώς μεταβαλλόμενη 

και εξαρτάται από τη «σχετική χρονική έκταση» στην οποία αυτές αναφέρονται. Για παράδειγμα, η 

ίδια –ενδεχομένως ποικιλμένη– νότα η οποία μπορεί να είναι δομικής σημασίας όταν ερμηνεύεται 

μέσα σε χρονική έκταση π.χ. ενός τετάρτου, μπορεί να αποκτά ποικιλτικό χαρακτήρα όταν 

ερμηνεύεται μέσα σε χρονική έκταση π.χ. ενός ολόκληρου. Αντίστοιχα, αυξάνοντας αναλογικά τα 

μεγέθη, μια νότα με δομικό ρόλο σε χρονική έκταση ενός ολόκληρου, μπορεί να αποκτά ρόλο 

ποικίλματος όταν ερμηνεύεται μέσα σε χρονική έκταση ενός ορισμένου πλήθους μέτρων και ούτω 

καθεξής, ωσότου σε χρονική έκταση ενός ολοκληρωμένου μουσικού κομματιού, το ελάχιστο 

ποικιλτικό στοιχείο να το αποτελεί, ενδεχομένως, ένα μελωδικό μοτίβο ή και μια αυτοτελής 

μουσική φράση. 

Το παραπάνω σκεπτικό δεν διαφέρει από το γεγονός που επισημαίνει ο Norgaard (2008: 2) 

σχετικά με τα διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας που εμφανίζονται, όταν κανείς παρατηρεί ένα 

φυσικό αντικείμενο από διαφορετικές γωνίες και αποστάσεις. Όπως χαρακτηριστικά, μάλιστα, 

αναφέρει ο ίδιος (ό.π.): 

«Τα έργα ζωγραφικής, για παράδειγμα, φαίνονται πολύ διαφορετικά από μακριά από ό,τι κοντά. Ο 

πουαντιλιστής ζωγράφος Seurat, δημιούργησε την εντύπωση του μωβ χρώματος τοποθετώντας σε 

σειρά ξεχωριστά στίγματα κόκκινου και μπλε. Ο παρατηρητής από μια απόσταση βλέπει μωβ, 

παρόλο που δεν υπάρχει καθόλου μωβ στον καμβά.»  

Ο λογικός ειρμός της παραπάνω σκέψης, καθώς και η χρησιμότητά της ως ενδεχόμενου εργαλείου 

ανάλυσης, θεωρώ ότι είναι προφανής. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, ωστόσο, εκτιμήθηκε ότι 

το σκεπτικό τούτο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα, αφού η σχετικιστική προσέγγιση που 

αντίστοιχα αυτό εφαρμόζει δεν εξυπηρετεί σημαντικές παραμέτρους της μεθοδολογίας της 

παρούσας έρευνας, όπως: η ταξινόμηση, η ιεράρχηση και η διαφορετικότητα της δομικής σημασίας 

των διαφόρων στοιχείων του μουσικού υλικού. 

Ανάμεσα από διάφορες ακόμα σχετικές σχολές σκέψης που εξετάστηκαν,
57

 ως 

καταλληλότερη προσέγγιση του ζητήματος του προσδιορισμού των δυο κατηγοριών –για το σκοπό 

και την έκταση του παρόντος πονήματος– εκτιμήθηκε η άμεση και απτή σχετική απάντηση των 

δυτικών μουσικών θεωρητικών της περιόδου του Μπαρόκ, η οποία είναι γνωστή ως theory of 

                                                 
56

 Rice, Timothy, (1994), May It Fill Your Soul - Experiencing Bulgarian Music, Chicago Studies in Ethnomusicology, 

αναφέρεται στο Σαρρής (2007α: 236). 
57

 Ενδ. Cohen et al. (1995). 
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affects. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα σύστημα αντιθετικών στοιχείων figurae fundamentals - 

figurae superficiales, ανάλογου του κύρια δομή - στοιχεία διαποίκιλσης, το οποίο περιγράφηκε στην 

αρχή της παρούσας ενότητας. Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, ο κύριος πυρήνας 

του μουσικού υλικού, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται η βασική μελωδία και αρμονία του έργου, 

αντιστοιχεί στην κύρια δομή, και οποιοδήποτε άλλο συμπλήρωμα στα στοιχεία διαποίκιλσης, των 

οποίων η μουσική σημασία ή και αξία μπορεί να ποικίλλει.
58

  

Σύμφωνα με αυτή, λοιπόν, τη θεωρητική βάση προσεγγίζεται, στην παρούσα μελέτη, η 

πρακτική σκοπιά του προβλήματος του διαχωρισμού των δυο προαναφερόμενων κατηγοριών. Το 

σκεπτικό αυτό, επομένως, αποτελεί, με έναν τρόπο, τον προθάλαμο της περαιτέρω διαδικασίας 

ανάλυσης και ταξινόμησης των στοιχείων διαποίκιλσης που λαμβάνει χώρα εδώ. Η επιλογή, 

εξάλλου, του συγκεκριμένου τρόπου αντίληψης και διαχείρισης της αναφερόμενης αμφισημίας έχει 

ως βασικό πρακτικό ζητούμενο μια διαδικασία η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

ανάλυση και εις βάθος κατανόηση της εκάστοτε εξεταζόμενης πρακτικής διαποίκιλσης: την όσο το 

δυνατόν πιο λεπτομερή καταγραφή της τελευταίας.
59

 

«Για να εφαρμοστεί οποιαδήποτε μορφή διεισδυτικής ανάλυσης η οποία αφορά χαρακτηριστικά 

διαποίκιλσης μιας μελωδίας –φωνητικής ή και οργανικής μουσικής– πρέπει πρώτα να εξαχθούν σε 

‘ανάγλυφο’ οι τόνοι που απαρτίζουν τη σκελετική μελωδική δομή.» (Chianis 1966: 8) 

 Όπως αναφέρθηκε ήδη, ο θεμελιώδης αυτός διαχωρισμός, ειδικότερα στην περίπτωση των 

προφορικών μουσικών παραδόσεων, καθίσταται συνήθως αρκετά δύσκολος. Στην ακόμα 

ειδικότερη περίπτωση, μάλιστα, της ΕΠΒ ερμηνείας, ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται σημαντικά, 

εξαιτίας των πολυδιάστατων εκφραστικών δυνατοτήτων του οργάνου. Ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στον εν λόγω προσδιορισμό 

είναι η ενδεχόμενη γνώση της ίδιας της ερμηνευτικής πρακτικής –της εκάστοτε εξεταζόμενης 

μουσικής τεχνοτροπίας– από μέρους του αντίστοιχου μελετητή της. Η αναγνώριση των στοιχείων 

διαποίκιλσης μπορεί να διευκολυνθεί, επίσης, όταν η εκάστοτε εξεταζόμενη διαποίκιλτη μελωδία 

εντοπίζεται –μέσα από διάφορες ηχητικές πηγές– σε διαφορετικές εκτελέσεις, σε καθεμιά εκ των 

οποίων υφίσταται διαφορετική μορφή εκφοράς της διαποίκιλσης, έτσι ώστε να μπορεί, στη 

συνέχεια, να πραγματοποιηθεί συγκριτική μελέτη μεταξύ τους. Η συγκεκριμένη μορφή, εξάλλου, 

«συγκριτικής μελέτης», αποτέλεσε ένα από τα βασικότερα μεθοδολογικά εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα για τον παραπάνω σκοπό.
60

  

Αδιαμφισβήτητα, ο αναφερόμενος προσδιορισμός είναι ακόμη δυσκολότερος όταν 

πρόκειται να αντιμετωπιστεί η περίπτωση «ποικιλμένων» μελισμάτων, η οποία, άλλωστε, αποτελεί 

ιδιαίτερα συνήθη πρακτική των μουσικών του είδους. Στις περιπτώσεις αυτές –όπου δεν υπάρχει 

δηλαδή απευθείας ένδειξη της κύριας μελωδικής δομής– καλό είναι πρώτα να αποκρυπτογραφείται 

η ουσία της σκέψης του μελωδικού υλικού –η «ταυτότητά» του– και να περιορίζεται τούτη σε μια 

πιο απλοποιημένη φόρμα. Μια τέτοια διαδικασία άλλωστε, η οποία μάλιστα στο πλαίσιο της 

παρούσας εργασίας χαρακτηρίζεται ως «απομελισμός» ή και «αποχρωματισμός», αναπτύσσεται 

αναλυτικότερα και εφαρμόζεται στη σχετική ενότητα 3.2 των Μελισμάτων.
61

 

 

                                                 
58

 Γνωστή και ως θεωρία των συναισθημάτων (Michels 1995: 305) ή και ως θεωρία των παρορμήσεων (Δ. Θέμελης 

1994: 16), αλλά και ως theory of musical figures ή Affektenlehre (γερμ.). Για περισσότερα, βλ. Neumann (1983: 4), 

Boyden (1990: 290, 490), Lloyd-Watts and Bigler (1995: 14), Buelow, George J., (n.d.), “Figures, Theory of Musical.” 

Grove Music Online. Oxford Music Online, accessed 17/01/2011, <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/ 

article/grove/music/09625>. 
59

 Για περισσότερα σχετικά με τη χρησιμότητα της καταγραφής στο πλαίσιο διερεύνησης μιας θεματικής όπως η 

παρούσα, βλ. εισαγωγή 2
ου

 Κεφαλαίου, σ. 73. 
60

 Σχετικά, βλ. 2.1.1. 
61

 Ό. σημ. 54. 
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Στη συνέχεια θα ήθελα να αναφερθώ, ειδικότερα, σε ορισμένες σχετικές έννοιες οι οποίες 

αποτελούν την οικογένεια του δομικού συστήματος της διαποίκιλσης, και οι οποίες 

χρησιμοποιούνται ευρέως στην παρούσα εργασία (Διάγραμμα 1). 

α) Κύρια νότα. Όπως ήδη επισημάνθηκε, ο αναφερόμενος όρος αντιστοιχεί στις νότες οι 

οποίες απαρτίζουν την κύρια δομή μιας μελωδίας. «Με τον όρο [βασική] ‘δομή’, νοείται η διάρκεια 

των ταυτόσημων σχέσεων, δηλαδή των σχέσεων που παραμένουν σταθερές και μετά τη μεταβολή 

των στοιχείων με τα οποία συνδέονται» (Τυροβολά 1993: 7). Βασική σκοπιμότητα της χρήσης του 

προαναφερόμενου όρου είναι να προσδιορίζει το είδος της εκάστοτε νότας, ιδιαίτερα, μάλιστα, 

στην περίπτωση που στο σχετικό περιβάλλον συνυπάρχουν ποικιλτικές νότες. Στη σχετική 

βιβλιογραφία συχνά αναφέρεται και ως κανονική, πραγματική, βασική, ή και κρατημένη νότα.
62

  

β) Νότα ποίκιλσης (ή ποικιλτική νότα ή νότα ποικίλματος ή –σκέτο– ποίκιλμα ή και 

λιγότερο συχνά ποικίλλουσα ή μικρή νότα). Πρόκειται για όλες τις νότες μικρής ρυθμικής αξίας οι 

οποίες προστίθενται σε μια αυτόνομη κύρια νότα με σκοπό να την τονίσουν στολίζοντάς την και 

αποτελούν τα βασικά στοιχεία της πρώτης προαναφερθείσας κατηγορίας διαποίκιλσης, αυτής των 

Ποικιλμάτων.  

γ) Ποικιλτικό σχήμα. Πρόκειται για τον μελωδικό σχηματισμό ενός συγκεκριμένου 

ποικίλματος, μιας ομάδας δηλαδή ποικιλτικών νοτών οι οποίες ποικίλλουν την ίδια κύρια νότα. Το 

δομικό του περίγραμμα μπορεί σε κάθε περίπτωση να ποικίλλει. (Κατά αντίστοιχο τρόπο μπορεί να 

εννοηθεί ο όρος «μελισματικό σχήμα», εάν η αντίστοιχη ομάδα νοτών είναι αποτέλεσμα 

μελισματικής ανάπτυξης.) 

δ) Δομική μονάδα ποίκιλσης (ή ποικιλτική δομική μονάδα).
63

 Πρόκειται για το ελάχιστου 

μεγέθους μεικτό στοιχείο διαποίκιλσης, το οποίο αποτελείται από το ποικιλτικό σχήμα μαζί με μια 

τουλάχιστον εκ των δυο σχετιζόμενων εκατέρωθεν κύριων νοτών. Είναι εύλογο άλλωστε ότι μια 

ποικιλτική νότα δεν μπορεί να υφίσταται από μόνη της. Υφίσταται με δεδομένη την ύπαρξη των 

δυο εκατέρωθεν κύριων νοτών, ή έστω της μιας από τις δυο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Ayyangar (1972: 148), «τα στοιχεία διαποίκιλσης χτίζουν τη σχέση με τα εξ αριστερών και δεξιών 

γειτονικά μέλη της οικογένειας (svaras)». 

ε) Μοτίβο, το οποίο, ανάλογα με τον ενεργητικό ή παθητικό του ρόλο, χαρακτηρίζεται, 

αντίστοιχα, ως ποικιλτικό (ή μοτίβο ποίκιλσης), ή διαποικιλμένο (ή διαποίκιλτο). Στην παρούσα 

εργασία, η έννοια του μοτίβου χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον κλασικότροπο ορισμό της: «Μικρή 

αυτοτελής μουσική ιδέα με αναγνωρίσιμο ρυθμό και μελωδία» (Πυργιώτης 2000: 195). Η έκτασή 

του μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ του θεωρητικά ελάχιστου μεικτού στοιχείου διαποίκιλσης, της 

δομικής μονάδας ποίκιλσης, και του μέγιστου, αντίστοιχα, μιας αυτοτελούς μελωδικής ενότητας ή 

φράσης.
64

  

                                                 
62

 Στα Πυργιώτης (2000: 195), Μαζαράκη (1984: 73), και ό. σημ. 41. 
63

 Στην πορεία της εργασίας, η εν λόγω κατηγορία στοιχείων διαποίκιλσης είχε αρχικά ονοματοδοτηθεί ως: κυτταρική 

δομή ποίκιλσης (ή κυτταρική ποικιλτική δομή), και αργότερα ως: κύτταρο ποίκιλσης (ή ποικιλτικό κύτταρο). Οι 

αναφερόμενες ονομασίες, ωστόσο, στην πορεία, θεωρήθηκαν λιγότερο κατάλληλες από αυτή της –ελάχιστης– δομικής 

μονάδας ποίκιλσης και ως εκ τούτου δεν χρησιμοποιήθηκαν. 
64

 Διάφορες ακόμη ερμηνείες έχουν αποδοθεί κατά καιρούς στην έννοια του μοτίβου στη μουσική. Ενδεικτικά αναφέρω 

μερικές: «Η πιο μικρή αυτοτελής, αλλά όχι αυτοδύναμη, μελωδική μονάδα, από την οποία εξάγεται μια μελωδική ιδέα» 

(Σαρρής 2007α: 268), «το μικρότερο αναγνωρίσιμο μελωδικό ή ρυθμικό σχήμα», «σύντομη μουσική φράση», «βασικό 

μουσικό κύτταρο», κ.ά. Για περισσότερα σχετικά, βλ. Piston (2001: 139-144), La Motte (1997: 27-42), Walton (1990: 

1-5), Δ. Θέμελης (1994: 23-25), κ.α. Στο παρόν πόνημα επίσης, ο αναφερόμενος όρος μοτίβο χρησιμοποιήθηκε για τη 

μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του ξένου μουσικού όρου figure, ο οποίος στη μουσική ενίοτε μεταφράζεται και ως 

φιγούρα.  

Είναι, ωστόσο, σημαντικό να αναφερθεί ότι, για τους παραδοσιακούς μουσικούς, η έννοια του μοτίβου έχει 

αρκετά πιο ευρεία σημασία από αυτή του ορισμού που δόθηκε προηγουμένως. Υποδηλώνει, με έναν τρόπο, το 

γενικότερο τρόπο παιξίματος ενός οργανοπαίκτη. «Ο Νικήτας είχε δικό του, ξεχωριστό μοτίβο. Στο παίξιμό του είχε ως 

βάση το αλά τούρκα» αναφέρει η Μαζαράκη (1984: 43). «Το μοτίβο στην ΕΠΜ είναι ένα πρότυπο μουσικό σχήμα, 

υπεύθυνο για τη φυσιογνωμία, το χαρακτήρα και την ταυτότητα του κομματιού ή ενός τρόπου μουσικής έκφρασης» 

παρατηρεί, επίσης, ο Κωτσίνης (2004: 47). Για περισσότερα, βλ. (ό.π.: 43-47), και στου ιδίου (2001: 18). 
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στ) Διαποικιλμένη φράση. Πρόκειται για μια μικρότερη ή μεγαλύτερη αυτοδύναμη 

μελωδική ενότητα στην οποία περιλαμβάνονται είτε ποικίλματα, είτε μελίσματα, είτε και τα δυο. 

Συνήθως αποτελείται από ένα μικρό αριθμό μοτίβων.
65

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.2. Η Ελληνική Παραδοσιακή Βιολιστική Τέχνη: Εννοιολογική Προσέγγιση 

Όσον αφορά στο δεύτερο θεματικό στέλεχος του τίτλου της διατριβής, την Ελληνική Παραδοσιακή 

Βιολιστική Τέχνη, δεν θεωρήθηκε αναγκαίο να πραγματοποιηθεί μια ιδιαίτερα διεξοδική 

εννοιολογική ανάπτυξη αυτού, όπως δηλαδή έγινε στην προηγούμενη ενότητα με τη διαποίκιλση. 

Όπως ήδη διευκρινίστηκε άλλωστε,
66

 η παρούσα ερευνητική προσέγγιση αποτελεί μια κατεξοχήν 

τεχνικής φύσεως ανάλυση της αναφερόμενης ερμηνευτικής τεχνοτροπίας. Το κύριο «βάρος», 

επομένως, δίνεται στην πρακτική της διαποίκιλσης. Το ΕΠΒ εδώ, εξετάζεται κατά κύριο λόγο ως 

προς το οπτικοακουστικό υλικό που του αντιστοιχεί, και ειδικότερα ως προς τα στοιχεία της 

προαναφερόμενης πρακτικής τα οποία ανιχνεύονται μέσα σε αυτό. Κατά συνέπεια, η κοινωνική και 

ανθρωπολογική διερεύνηση των ερμηνευτών του είδους (Εικ. 4), αν και από ποσοτική σκοπιά ήταν 

ιδιαίτερα εκτεταμένη, από ποιοτική, αντίστοιχα, απασχόλησε την έρευνα μονάχα ως προς τα 

βασικά βιογραφικά στοιχεία των τελευταίων, προκειμένου να κατασταθεί δυνατόν να συσταθεί και 

να γίνει με συγκροτημένο τρόπο η επεξεργασία της εργογραφίας τους (2.2). Ως εκ τούτου, στη 

συνέχεια, αναπτύσσονται ορισμένες σχετικές έννοιες και όροι, και προσδιορίζεται η ενίοτε 

ειδικότερη, ενδεχομένως, σημασία με την οποία τούτοι χρησιμοποιούνται στο παρόν πόνημα. 
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 Όσον αφορά στην έννοια της φράσης στη μουσική, διάφοροι ορισμοί έχουν δοθεί ενίοτε. Ενδ. βλ. Πυργιώτης (2000: 

200), Σαρρής (ό.π.), Piston (2001: 144-153), La Motte (1997: 1). 
66

 Βλ. σημ. 2, και σ. 3. 

α) Κύρια νότα  

 

ε) Μοτίβο ποίκιλσης 

 

δ) Δομική μονάδα ποίκιλσης  

 

γ) Ποικιλτικό σχήμα  

 

β) Νότα ποίκιλσης 

στ) Διαποικιλμένη φράση 

Διάγραμμα 1. Κατηγορίες δομικών στοιχείων διαποίκιλσης. 
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Εικ. 4. Ο ονομαστός βιολιστής Γιώργος Κόρος μαζί με άλλους γνωστούς ερμηνευτές του χώρου της ΕΠΜ (από 

το ένθετο του άλμπουμ: Πάμε στα Κλαρίνα, Minos 525-6, LP, 1984). 

 

 

1.1.2.2.Ι. Ο Ελληνικός Παραδοσιακός στη Μουσική 

Όσον αφορά στην έννοια της παράδοσης –και του αντίστοιχου επιθετικού προσδιορισμού 

παραδοσιακός– πολλά έχουν, κατά καιρούς, γραφεί, ειπωθεί και συζητηθεί, αποδίδοντάς της μια 

μεγάλη ποικιλία εξειδικευμένων σημασιών. Μια σχετική αναζήτηση του όρου, άλλωστε, σε 

μουσικά λεξικά και εγκυκλοπαίδειες επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό την παραπάνω παρατήρηση.
67

 

Η έννοια παραδοσιακός, στην παρούσα διατριβή, χρησιμοποιείται με κύριο στόχο να χαρακτηριστεί 

ένα σύνολο ηχογραφημάτων ελληνικού βιολιστικού ύφους ως παραδοσιακό ή όχι –σε ένα πρώτο 

στάδιο διάκρισης– έτσι ώστε να μπορεί τούτο να επιλεγεί ή να απορριφθεί, αντίστοιχα, ως βασικό 

υλικό για περαιτέρω σχετική διερεύνηση.  

Το τι αναλογεί, βέβαια, από άποψη ρεπερτορίου και ύφους στην ελληνική παραδοσιακή 

μουσική δεν είναι κάτι απλό να οριστεί. Συνηθίζεται, για παράδειγμα, να χαρακτηρίζουμε με 

μεγαλύτερη ευκολία ως «πιο» παραδοσιακό τον τρόπο ερμηνείας που ακούγεται σε ένα 

ηχογράφημα κάποιου μουσικού που δραστηριοποιούνταν σε ένα χωριό της Ελλάδας τη δεκαετία 

του ’30, παρά, αντίστοιχα, ενός σύγχρονου οργανοπαίκτη του είδους ο οποίος ζει σε μια μεγάλη 

αστική περιοχή – συχνά, μάλιστα, ακόμα κι αν πρόκειται για το ίδιο κομμάτι. Σχετικά ο Παπαδάκης 

(χ.χ.) αναφέρει: «… είναι φυσικό να σκεφτεί κανένας, πως, όσο πιο παλιά είναι μια εκτέλεση 

[δημοτικής μουσικής], τόσο πιο πολύ ανταποκρίνεται σε κάποιο ‘αυθεντικό’ πρότυπο. Ωστόσο η 

σκέψη αυτή, είναι αρκετά απλή για να περιγράψει μια πραγματικότητα…» 

 Ανάλογο διχασμό προκαλούν, επίσης, οι διάφοροι συγγενικοί και συνώνυμοι όροι του όρου 

παραδοσιακός, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς για να προσδιορίσουν γενικότερες ή 

και ειδικότερες σχετικές έννοιες. Χαρακτηριστικοί τέτοιοι είναι οι όροι: λαϊκός, δημοτικός, 

δημώδης, ρεμπέτικος, εθνικός, κοσμικός, λαϊκότροπος, κ.ά. Στη συνέχεια παραθέτω ορισμένες 

σχετικές αναφορές με σκοπό να δώσω μια εικόνα της σχετικής σύγχυσης που ενίοτε διαπιστώνεται 

στη σημασιολογική απόδοση των προαναφερόμενων όρων, τόσο από την πλευρά των θεωρητικών 

της μουσικής και των μουσικολόγων όσο και από αυτή των πρακτικών μουσικών, αντίστοιχα.
68

  

                                                 
67

 Ενδεικτικά, ήδη στα μέσα του 20
ού

 αιώνα στο Standard Dictionary of Folklore, Mythology, and Legend, (1949-50), 

ed. Maria Leach, New York, Funk and Wagnalls, 398-403, αναφέρονται 21 διαφορετικοί προσδιορισμοί του 

αντίστοιχου όρου folklore (στο Feintuch 1975: 5). Για εκτενή ανάπτυξη της εν λόγω θεματικής, βλ. τη διατριβή της 

Καλλιμοπούλου (2006): The ‘Paradosiaka’ Phenomenon… 
68

 Στα παραθέματα που ακολουθούν, με σκοπό να τονιστούν οι αναφερόμενοι όροι –μεταξύ των οποίων παρουσιάζεται 

η εν λόγω σύγχυση–, τούτοι έχουν υπογραμμιστεί.  
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Από αυτούς της πρώτης κατηγορίας, η Μαζαράκη (1984: 3) χαρακτηριστικά αναφέρει:  

«Άμα λέμε η ‘παραδοσιακή μας μουσική’ έχουμε μια έκφραση που δεν καθορίζει τι εννοούμε: τη 

δημοτική, τη βυζαντινή, το ρεμπέτικο, το ελαφρολαϊκό, την έντεχνη;» 

 Οι Σπυριδάκης και Περιστέρης (1999: ε΄), από την άλλη μεριά, ερμηνεύουν την «έννοια της 

δημώδους μουσικής» ως «εκ παραδόσεως μουσική του λαού». Αναφέρουν μάλιστα ότι:  

«…η δημώδης μουσική συνάπτεται … στενώς προς τον λαϊκόν εκ παραδόσεως πολιτισμόν…» (ό.π.)  

 Ο Αμαργιανάκης (1995: 8), στο σύγγραμμά του Εισαγωγή στην Ελληνική Δημοτική 

Μουσική, σημειώνει ότι «Με τον όρο ‘δημοτική’ μουσική δηλώνεται η μουσική του δήμου, δηλ. 

του λαού με την έννοια της εθνικής κοινότητας στο σύνολό της». Ο ίδιος συνεχίζει αναφέροντας 

ότι «φορείς της δε, είναι οι λαϊκοί καλλιτέχνες» (ό.π.: 9), ενώ παρακάτω χρησιμοποιεί με 

αντίστοιχη έννοια τον όρο παραδοσιακή μουσική (ό.π.: 12). 

Ο Ανωγειανάκης, γνωστός, μεταξύ άλλων, ως ιδρυτής του «Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών 

Οργάνων» και ως συγγραφέας του σχετικού βιβλίου-σταθμός (1991): Ελληνικά Λαϊκά Μουσικά 

Όργανα, στο βιογραφικό του, στο εξώφυλλο του ίδιου βιβλίου του, αναφέρεται ως «μελετητής 

ελληνικής λαϊκής μουσικής με ιδιαίτερη έμφαση στα ελληνικά παραδοσιακά [!] μουσικά όργανα». 

Στο κυρίως κείμενο, επίσης, αναφέρεται σε δημοτικές μελωδίες και στο δημοτικό τραγούδι, ενώ 

παράλληλα κάνει λόγο για λαϊκούς μουσικούς. Ο ίδιος (ό.π.: 25-26) υποστηρίζει ότι στην Ελλάδα, 

δημοτικά τραγούδια καθιερώθηκε να λέγονται τα «παλιά» τραγούδια που έχουν γίνει έως την 

Επανάσταση του ’21, και λαϊκά όλα τα νεότερα.  

Ο Καράς (1973: 20) «τα τραγούδια τα ελληνικά [τα παραδοσιακά, με τη σημερινή σημασία] 

και την εκκλησιαστική μουσική» τα αποκαλεί «Εθνική μουσική».  

Ο Χατζηθεοδώρου αναφέρεται στην «Παραδοσιακή Εθνική μουσική», εξηγώντας ότι 

πρόκειται για «τη δημώδη και την εκκλησιαστική, όπως τις αποκαλούν…» (Ψάχος και 

Χατζηθεοδώρου 1978: ια΄-ιβ΄). 

Η μουσική «του λαού» τη Βυζαντινή περίοδο, ο αντίποδας δηλαδή της εκκλησιαστικής 

μουσικής της εποχής, ως γνωστό, ονομάζεται κοσμική.
69

 

Ο Δραγούμης (2003) στον πρόλογο του σχετικού βιβλίου του με τίτλο: Η Παραδοσιακή μας 

Μουσική Ι, αναφέρει: «Στον τόμο αυτό συγκεντρώνονται μερικά από τα άρθρα που έγραψα κατά 

καιρούς για τους τρεις κλάδους της παραδοσιακής μας μουσικής, τη βυζαντινή, τη δημοτική και τη 

ρεμπέτικη / λαϊκή». Ο ίδιος, αλλού (1973: 266-275), ονομάζει το ρεμπέτικο: «το αστικό μας 

δημοτικό τραγούδι». 

Σε σχετικό διεθνές συνέδριο δόθηκε ο εξής ορισμός:
70

  

«Δημοτική μουσική είναι το προϊόν μιας μουσικής παράδοσης που εξελίχθηκε μέσα από προφορικές 

διαδικασίες. … Ο όρος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γραπτές λαϊκές συνθέσεις…. Ωστόσο, ως 

δημοτικά πολιτογραφούνται ενίοτε και αρκετές λαϊκότροπες συνθέσεις, όπως για παράδειγμα 

διάφορα ‘πολίτικα’ αστικά λαϊκά τραγούδια.» (Αμαργιανάκης 1995: 11-12) 

Το λεξικό Grove Music Online τιτλοδοτεί το σχετικό κεφάλαιο της ελληνικής παραδοσιακής 

μουσικής ως: “Greece, §IV: Traditional music (dimotiki mousiki)”,
71

 ενώ η εγκυκλοπαίδεια της 

World Music Garland, τη διαχωρίζει στις δυο κατηγορίες: α. folk songs of the peasantry - 

dhimotika, και β. 20
th

 c. urban popular songs - rebetica and laika (Cowan 2000: 1008). 

Τα μοναδικά δυο, επίσης, ελληνικά πανεπιστημιακά μουσικά τμήματα που προσφέρουν 

εφαρμοσμένη σπουδή παραδοσιακής μουσικής, όπως μάλιστα τούτη προσδιορίζεται, αντίστοιχα, 
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 Πρβλ. σ. 34. 
70

 Διεθνές συνέδριο του International Folk Music Conference, (1955), Sao Paolo. Αναφέρεται στο Αμαργιανάκης 

(1995: 8). 
71

 Chianis and Brandl (στο Mathiesen et al.: §IV). 
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στον τίτλο του σχετικού πτυχίου, έχουν ονομασίες: α. Κατεύθυνση Ελληνικής Παραδοσιακής (Δη-

μοτικής) Μουσικής, και β. Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής.
72

  

 

Από την πλευρά των πρακτικών μουσικών, βέβαια, ο χαρακτηρισμός των διαφόρων ελληνικών 

παραδοσιακών μουσικών υποκατηγοριών είναι, αρκετές φορές, ακόμη πιο ρευστός και 

υποκειμενικός.  

 Ο ηπειρώτης κλαριντζής Τάσος Χαλκιάς, για παράδειγμα, αναφέρει:  

«Άλλο το δημοτικό [εννοώντας την ιδιαίτερη μουσική της περιοχής του] και άλλο το λαϊκό που 

έρχεται από τη Μικρά Ασία.» (Χρονόπουλος 1985: 22)  

 Ο Μάρκος Βαμβακάρης, αντίστοιχα, με διαφορετική τοποθέτηση:  

«Ενώ αυτοί εδώ [οι Σμυρνιοί] όταν ήρθαν αρχινήσανε τσιφτετέλια, συρτά πολλά, μανέδες, 

τζιβαέρια, αϊβαλιώτικα, πολλά. Όχι και τόσο λαϊκά. Λαϊκά όχι. Λαϊκά είπαμε ότι ήταν τα δικά μου. 

Ενώ αυτοί παίζαν παλαιά μουσική. …  

 »Το δημοτικό είναι τραγούδι ελληνικό ε, από ανέκαθεν ελληνικό τραγούδι δημοτικό, τα 

οποία τα τραγουδήσανε κι οι αρματωλοί κι οι κλέφτες του εικοσιένα. Αυτά είναι. Ενώ το λαϊκό τώρα 

επήρε φόρα από την καρδιά των φουκαράδων που εργάζονται εργάτες. Του αρέσει του εργάτη το 

λαϊκό…» (Βέλλου-Κάιλ 1978: 168-169). 

 Ο Μανώλης Χιώτης, έχει επίσης διαφορετική άποψη:  

«Ο Μάρκος [Βαμβακάρης] ήταν στα ρεμπέτικα» και «μετά ήρθαμε εμείς και φτιάξαμε το λαϊκό.»
73

 

 Ο κατεξοχήν ρεμπέτης Αγάθωνας Ιακωβίδης, επίσης, αναφέρει:  

«Ρεμπέτικο και δημοτικό. Αυτά τα δύο είδη μουσικής εγώ τα θεωρώ αδέλφια. Για μένα η ελληνική 

λαϊκή μουσική διαχωρίστηκε κάποια στιγμή. Το ρεμπέτικο έγινε το τραγούδι της πόλης και το 

δημοτικό της υπαίθρου. Για μένα ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα.»
74

 

 Την αναφερόμενη, μάλιστα, σύγχυση στην ερμηνεία των διαφόρων «παραδοσιακών» όρων 

ήρθαν –περί τα μέσα του προηγούμενου αιώνα– να οξύνουν με την εμφάνισή τους ορισμένοι 

σύνθετοι σχετικοί όροι, όπως οι: νεο-δημοτικός, δημοτικο-λαϊκός και μεταγενέστερα ο λαϊκο-

δημοτικός, με διάφορες παράγωγες υποκατηγορίες όπως: λαϊκο-νησιώτικο, λαϊκο-ρεμπέτικος, λαϊκο-

ποντιακός, κ.λπ.
75

 Ενδεικτικό παράδειγμα, σχετικά με την αναφερόμενη ρευστότητα ως προς τη 

νοηματική απόδοση αυτών, αποτελεί η αποσπασματική αναφορά του νησιώτη βιολιστή Γ. 

Κονιτόπουλου σε συνέντευξή του το 1991: 

«Γ.Κ: [..] Προτού μπω στο χώρο το νησιώτικο και παράλληλα μαζί, έγραφα και λαϊκά. 

Δ: Λαϊκά ή λαϊκοδημοτικά. 

Γ.Κ.: Όχι. Λαϊκορεμπέτικα» (Κεφαλληνιάδης 1995: 64) 

 Αδιαμφισβήτητα, ο όρος που έχει επικρατήσει τις τελευταίες δεκαετίες και ο οποίος 

περιλαμβάνει, σε γενικές γραμμές, όλες τις έννοιες των προαναφερόμενων –ειδικότερων ή και 

γενικότερων– χαρακτηρισμών μουσικών ειδών, είναι ο όρος παραδοσιακός. Όπως χαρακτηριστικά 

τονίζει, τιτλοδοτώντας το σχετικό του άρθρο, ο Διονυσόπουλος (1998): «Το Δημοτικό Πέθανε, 

Ζήτω το Παραδοσιακό»! Ιδιαίτερα, μάλιστα, εξαιτίας της σχετικά πρόσφατης εισαγωγής του 

σχετικού μουσικού είδους στο χώρο της εκπαίδευσης, και της παρεπόμενης ανάγκης που προέκυψε 

έτσι ώστε τούτο να οριοθετηθεί στον αντίστοιχο χώρο σε σχέση με τα διάφορα προϋπάρχοντα 
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 Ανήκουν στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και στη Σχολή Μουσικής 

Τεχνολογίας του ΤΕΙ Ηπείρου, αντίστοιχα. 
73

 Χιώτης Ντοκουμέντο Μέρος 2
ο
 (Συνέντευξη), ανάκτηση 14/05/2010, 

<http://www.youtube.com/watch?v=ypHFqhcAoCs&playnext=1&list=PL5F8E2061102F388D&index=56>. 
74

 ‘ΑΓΑΘΩΝΑΣ’ - Ένας ρεμπέτης ...από κούνια!, Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Άγγελο Τύλλιο, (2002, 14 

Νοέμβρη), Music Corner, ανάκτηση 14/06/2009, <http://www.musiccorner.gr/synetneyxeis/agathonas.html>. 
75

 Για περισσότερα, βλ. Μπέκος (2006: 42-43). 
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θεσμοθετημένα μουσικά είδη –όπως η Κλασική, η Σύγχρονη, η Βυζαντινή, η Τζαζ μουσική, κ.λπ.– 

ο όρος παραδοσιακή μουσική λειτούργησε ως όρος «ομπρέλα» (Καλλιμοπούλου 2006: 11), με 

σκοπό να συμπεριλάβει, σε γενικές γραμμές, όλα τα υπόλοιπα «μη-έντεχνα» είδη ελληνικής 

μουσικής που προαναφέρθηκαν – όπως: το Ρεμπέτικο, την εκάστοτε τοπική λαϊκή μουσική 

παράδοση της επαρχίας, κ.λπ. Με αυτή τη σημασία, λοιπόν, χρησιμοποιείται και στην παρούσα 

εργασία ο επικρατών όρος παραδοσιακός, και με απώτερο σκοπό, βάσει της έννοιας αυτής, να 

μπορεί να προκριθεί ή να αποκλειστεί το εκάστοτε βιολιστικό ηχογράφημα ως υποψήφιο 

ερευνητικό υλικό για περαιτέρω επεξεργασία.  

Αντίστοιχη είναι, επίσης, η σκοπιμότητά μου με τη χρήση του όρου ελληνικός, επιδιώκοντας 

παράλληλα να διευκρινίσω ότι τα εκάστοτε στοιχεία της ιδιωματικής βιολιστικής πρακτικής η 

οποία εξετάζεται εδώ προέρχονται από το πανελλήνιο ρεπερτόριο του οργάνου. Αποτελούν, 

μάλιστα, αντιπροσωπευτικά δείγματα από ένα όσο το δυνατόν πιο μεγάλο εύρος ιδιωμάτων των 

οποίων η καταβολή θεωρείται ελληνική. Το πανελλήνιο παραδοσιακό μουσικό ρεπερτόριο, 

άλλωστε, αποτελεί έννοια η οποία έχει απασχολήσει εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, τόσο 

τους πρακτικούς μουσικούς όσο και τους ενδιαφερόμενους μουσικολόγους. Όπως αναφέρει η 

Μερλιέ (1935: 48): «στα 1910 ο Νικόλαος Πολίτης αναγνώριζε κιόλας την επικράτηση των 

πανελλήνιων τραγουδιών». Αντίστοιχα, ο Ανωγειανάκης (1991: 32) παρατηρεί ότι, από το τέλος 

του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου και ιδιαίτερα μετά το 1922, με τις ανακατατάξεις της λαϊκής μάζας 

στις διάφορες περιοχές της απελευθερωμένης πλέον Ελλάδας, και παράλληλα την έντονη 

μετακίνησή της προς την ελληνική πρωτεύουσα, ο εκάστοτε «παιχνιδιάτορας»
76

 είναι 

υποχρεωμένος να ικανοποιήσει τις ανάγκες μιας πανελλήνιας πλέον «πελατείας». Στο ίδιο θεματικό 

πλαίσιο ο Μπαζιάνας (1997: 184) συμπληρώνει:  

«Με το δίσκο του γραμμοφώνου, τραγούδια μιας ορισμένης τοπικής κουλτούρας, μικρής εμβέλειας 

και ανταπόκρισης, προωθήθηκαν σ’ έναν ευρύτερο χώρο, σε πανελλήνιο ή και πανεθνικό πλαίσιο, 

και απευθύνθηκαν σε ανθρώπους που δεν είχαν βιωματική-συναισθηματική σχέση μ’ αυτά τα 

τραγούδια.» 

Από την πλευρά πάλι των οργανοπαικτών, ο γνωστός ερμηνευτής του ΕΠΒ, Αλέκος Αραπάκης, σε 

μια σχετικά πρόσφατη συνέντευξή του, υποδεικνύει εμμέσως την επικρατούσα πανελλήνια 

σύγχρονη αντίληψη όσον αφορά στο ρεπερτόριο της ΕΠΜ, αναφέροντας:  

«Εγώ σήμερα είμαι… σουπερμάρκετ. Τι θέλεις να σου παίξω; Νησιά Δυτικού Αιγαίου; Σάμο; 

Δωδεκάνησα; Η Ελλάδα σπιθαμή προς σπιθαμή έχει το δικό της χρώμα, τους δικούς της χορούς.» 

(Τσάμπρας 1997: 155) 

Μια αξιοσημείωτη διάκριση, η οποία συχνά παραβλέπεται σε σχετικές μελέτες, είναι η 

σημαντική διαφορά μεταξύ των εννοιών παραδοσιακή μουσική και μουσική παράδοση. Είναι 

προφανές ότι η σύγχυση που ενίοτε επικρατεί, όσον αφορά στον ακριβή προσδιορισμό των δυο 

παραπάνω όρων, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η ρίζα της ίδιας λέξης εμφανίζεται 

και στις δυο παραπάνω έννοιες. Είναι εύλογο επίσης ότι, ενώ η παραδοσιακή μουσική αποτελεί, σε 

ένα βαθμό, κάτι αρκετά συγκεκριμένο, η έννοια της μουσικής παράδοσης είναι πολύ πιο ευρεία και 

μπορεί να περικλείει οποιοδήποτε μουσικό είδος (Spielman 1975: 101-105). Μια συμφωνία του 

Mozart, για παράδειγμα, αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης – ή ειδικότερα της 

Βιενέζικης κλασικής μουσικής παράδοσης.  

Στην περίπτωση, λοιπόν, της παραδοσιακής μουσικής, επειδή ο όρος που προκύπτει 

αντίστοιχα: η «παραδοσιακή» μουσική παράδοση, είναι λεκτικά ιδιαίτερα κακόηχος, χρησιμοποιώ 

αντί αυτού –όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και με την ίδια ακριβώς σημασία– τον όρο: λαϊκή 

μουσική παράδοση.
77

 Έτσι, στο παρόν πόνημα, όροι όπως, π.χ., ινδική λαϊκή μουσική παράδοση και 

ινδική παραδοσιακή μουσική, χρησιμοποιούνται με όμοια σημασία. Βάσει του ίδιου σκεπτικού, 
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 «Παιχνιδιάτορες» ή «παιχνιδιατόροι» ή «παιγνιώτες» συνηθιζόταν –κυρίως τα παλαιότερα χρόνια– να αποκαλούνται 

οι λαϊκοί οργανοπαίκτες. Για περισσότερα σχετικά, βλ. Σπηλιάκος (2003: 41, 83, και σποραδικά). 
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 Για περαιτέρω συζήτηση όσον αφορά στη χρήση του όρου λαϊκός στη μουσική, βλ. Μπαζιάνας (1997: 114-118). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

26 

επίσης, χρησιμοποιείται ο όρος λαϊκή βιολιστική παράδοση ή λαϊκή παράδοση του βιολιού, έτσι 

ώστε να προσδιοριστεί, αντίστοιχα, η εκάστοτε βιολιστική «ντοπιολαλιά», το εκάστοτε, δηλαδή, 

ξεχωριστό «ρεύμα» παραδοσιακής τεχνοτροπίας το οποίο μπορεί να συναντηθεί στην ερμηνευτική 

βιολιστική πράξη.
78

 Ενδεικτικά, επομένως, είναι δυνατόν να προκύψουν οι τρεις παρακάτω 

συνώνυμοι όροι: η λαϊκή βιολιστική παράδοση της Νάξου, η λαϊκή παράδοση του Ναξιώτικου 

βιολιού, και η παραδοσιακή βιολιστική μουσική της Νάξου. 

 

 

1.1.2.2.ΙΙ. Η Βιολιστική Τέχνη: Βιολιστής ή Βιολιτζής; 

Όσον αφορά στην έννοια της βιολιστικής τέχνης γενικότερα, χρησιμοποιείται διεθνώς έτσι ώστε να 

προσδιοριστεί τόσο η «κατασκευαστική» όσο και η «ερμηνευτική» πρακτική του οργάνου. Είναι 

προφανές, βέβαια, ότι στο παρόν πόνημα ο αναφερόμενος όρος εξετάζεται με τη δεύτερη 

προαναφερόμενη σημασία του. 

Σε πολύ γενικές γραμμές, η ερμηνευτική βιολιστική τέχνη, από την καθιέρωσή της μέχρι 

και τις μέρες μας, συνηθίζεται να διακρίνεται, από άποψη τεχνοτροπίας, σε δυο μεγάλες 

κατηγορίες:
79

 την κλασική –ή αλλιώς έντεχνη δυτικοευρωπαϊκή–, και όλες τις υπόλοιπες 

ερμηνευτικές παραδόσεις του οργάνου, τις συχνά χαρακτηριζόμενες ως «εξωκλασικές», ή και 

«εναλλακτικές».
80

 Ως εκ τούτου, άλλωστε, η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, η οποία 

λαμβάνει χώρα στη συνέχεια, διαχωρίζεται σε δυο, αντίστοιχου περιεχομένου, θεματικές ενότητες 

(1.2.2.1 και 1.2.2.2). Είθισται, μάλιστα, στη διεθνή σχετική ορολογία, οι ερμηνευτές των δυο 

προαναφερόμενων μουσικών κατηγοριών να χαρακτηρίζονται, αντίστοιχα, ως violinists και 

fiddlers.  

 Είναι γεγονός, ωστόσο, ότι οι αντίστοιχοι όροι violin και fiddle, στην ουσία, είναι 

εναλλάξιμοι.
81

 Δεν υπάρχει, δηλαδή, φυσική διαφορά μεταξύ των ίδιων των οργάνων. Η βασική 

διαφορά εντοπίζεται στο ρεπερτόριο και στην τεχνοτροπία με την οποία αυτό ερμηνεύεται. 

Υπάρχουν, βέβαια, ορισμένες ακόμα μικρές διαφορές, όπως: ο τρόπος εκμάθησης της ερμηνευτικής 

πρακτικής του οργάνου, ο τρόπος στήριξής του στο σώμα του οργανοπαίκτη, κάποιες 

λεπτομερειακές κατασκευαστικές ρυθμίσεις του, κ.ά., οι οποίες, όμως, στην ουσία δεν συντελούν 

στη διαφοροποίηση του ίδιου του οργάνου.
82

 Η βασική διαφορά παρατηρείται –συχνά αλλά όχι 

πάντα– εν τέλει, στη γενικότερη μουσική αισθητική αντίληψη μεταξύ των δυο αναφερόμενων 

κατηγοριών ερμηνευτών, και κατά συνέπεια στον τρόπο με τον οποίο αυτοί χειρίζονται το όργανο 

έτσι ώστε να την εκφράσουν. Διάφορα σχετικά σαρκαστικά ανέκδοτα κυκλοφορούν, μάλιστα, τόσο 

από την πλευρά της πρώτης ομάδας οργανοπαικτών προς τη δεύτερη: 
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 Πρβλ. σημ. 3. 
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 Σύμφωνα με τον Boyden (1990: 192), ήδη από τις αρχές του 17
ου

 αιώνα στην Ευρώπη είχε σχηματιστεί ένα έντονο 

σχίσμα τεχνοτροπίας και αισθητικής μεταξύ του «νεότερου» έντεχνου και πιο δεξιοτεχνικού τρόπου παιξίματος του 

βιολιού και του «παλαιότερου» τρόπου, αντίστοιχα, ο οποίος αφορούσε κυρίως στη χορευτική μουσική. Πρβλ. 

παρακάτω σ. 46-47. 
80

 Ο όρος «εναλλακτικά» έγχορδα (“alternative” strings) επινοήθηκε και καθιερώθηκε το 2003 στο σχετικό συνέδριο 

του οργανισμού ASTA (American String Teacher Association), έτσι ώστε να συμπεριληφθούν σε μια κατηγορία όλα τα 

σημαντικά εξωκλασικά ερμηνευτικά στυλ των τοξωτών εγχόρδων (π.χ. Bluegrass, Cajun, Klezmer, Irish, Tango, 

Arabic, Swing, κ.ά.). Για περισσότερα, βλ. Lieberman (2004: 5-6).  
81

 Ο Anthony Baines (1966: 6) στο: European and American Musical Instruments, New York, Viking Press, αναφέρει 

ότι τα fiddles ήταν τα επιφανέστερα μουσικά όργανα στη Δυτική μουσική τουλάχιστον για 500 χρόνια πριν την έλευση 

του βιολιού. Στη μεσαιωνική Ευρώπη fiddle ήταν μια ονομασία που χρησιμοποιούνταν για το χαρακτηρισμό ενός 

μεγάλου πλήθους τοξωτών εγχόρδων –συχνά γηγενών– μουσικών οργάνων. Για παράδειγμα, στη Σκωτία, όργανα με 

ονόματα όπως: fydel, fithele, rebec, rebybe, croud, cruit και gigue, θεωρούνταν fiddles (Feintuch 1975: 48). 
82

 Για περισσότερα σχετικά με τις αναφερόμενες ιδιαιτερότητες στη χρήση του βιολιού, τόσο στην ελληνική όσο και σε 

διάφορες άλλες λαϊκές μουσικές παραδόσεις –συγκριτικά, μάλιστα, με την αντίστοιχη κλασική πρακτική–, ενδ. βλ. 

Carlson (2001: 32-33), Lieberman (1999: 96), Κατσούρας (2001: 62), Feintuch (1975: 145), Gill (1984: 214), Swift 

(2006), Cooke (στο Stowell 2006: 235-236), Cooke et al. (στο Boyden et al.: §ΙΙ,1,i), Whyatt (2007), Talbert (1999), 

κ.α.  
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“What’s the difference between a fiddle and a violin? 

No one minds if you spill beer on a fiddle.” 

όσο και από εκείνη της δεύτερης, αντίστοιχα, προς την πρώτη: 

“What’s the difference between a fiddle and a violin? 

A fiddle is fun to listen to.” (Lieberman 2004: 50-51) 

 Στην ελληνική γλώσσα, οι δυο αναφερόμενες κατηγορίες ερμηνευτών συνήθως 

μεταφράζονται αντίστοιχα ως: βιολιστής –ή λιγότερο συχνά βιολονίστας– και βιολιτζής. Για την 

ονομασία, βέβαια, του βιολιού στον ελληνικό χώρο εντοπίζονται αρκετές άλλες τοπικές ονομασίες, 

όπως: δκιολίν, βιουλί, διολί, ντιολί, βιολάριν, βιολούδιν (Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη), βκιολίν, 

β’λιά (Θράκη), βγελί, διουλί (ΝΔ Θράκη, Λέσβος), δγουλί (Καστοριά), ιβγιλί (Σιάτιστα), βκιολίν, 

φκιολίν (Κύπρος), βγιολιά (Κρήτη), βιουλία (Λέσβος), βιελί (Χίος, Καστελόριζο), βγελούνι (Χίος), 

βζολί (Κάλυμνος), κεμάν, κεμανές (Μικρασία),
83

 διόλ’,
84

 βιολίον,
85

 κ.ά. Για τους σχετικούς 

οργανοπαίκτες, επομένως, προκύπτουν, αντίστοιχα, οι παράγωγοι χαρακτηρισμοί: βιολάτορας και 

βιολατόρισσα (Κρήτη), βιολάρης, βκιολάρης ή φκιολάρης (Κύπρος), διουλιντζής, βιολίστας, 

βιολινιστής (Εικ. 5), κ.ο.κ. 

 

 
Εικ. 5. Διαφημιστικό φυλλάδιο και φωτογραφία, του ονομαστού ερμηνευτή του ΕΠΒ, Γεώργιου Μακρυγιάννη ή 

Νισύριου (1874-1933), στο οποίο αναγράφεται ως: Βιολινιστής (βλ. Διονυσόπουλος 2011: 13, και εξώφυλλο, 

αντίστοιχα).  

 

Είναι γεγονός, βέβαια, ότι στις μέρες μας, ο όρος violinist (βιολιστής) έχει επικρατήσει σε διεθνή 

πλέον κλίμακα, και συχνά χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει οποιονδήποτε εκτελεστή του 

βιολιού, ανεξάρτητα από το μουσικό είδος που αυτός συνηθίζει να ερμηνεύει. Στην περίπτωση, 

μάλιστα, που χρειάζεται να προσδιοριστεί η εκάστοτε περαιτέρω βιολιστική κατάρτιση, τότε 

συνήθως προστίθεται συμπληρωματικά ο χαρακτηρισμός της σχετικής ειδικότητας – π.χ., «τζαζ», 

«παραδοσιακός», «μπαρόκ», «κλασικός» βιολιστής, κ.ο.κ. Ως εκ τούτου, αν και στο πλαίσιο της 

παρούσας εργασίας αναφέρομαι κατεξοχήν σε βιολιτζήδες, προτίμησα να χρησιμοποιήσω τον 

ευρύτερο όρο βιολιστής, και, αντίστοιχα επομένως, για το χαρακτηρισμό της σχετικής ερμηνευτικής 

τέχνης τον όρο βιολιστική και όχι βιολιτζήδικη.  
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 Ανωγειανάκης (1991: 275), Μαζαράκη (1984), Βρέλλης (1992: 38-51). Αντίστοιχα για το τόξο εντοπίζονται οι 

ονομασίες: βέργα, δοξάρι, δουξάρ’, βοξάρι, βοξαρά (Κάρπαθος), σπάθα, κ.ά. (ό.π.) 
84

 Στο: Μνήμες από το Λιοσώτικο Πανηγύρι, Δήμος άνω Λιοσίων, 1995, χ.σ. 
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 Αναγράφεται στην ετικέτα του δίσκου 78΄ (περιεχομένου ΕΠΜ): CO- E3100, «Μάνα μου τα λουλούδια μου», 

~1910. 
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Έτσι, η συντομογραφία «ΕΠΒ», η οποία χρησιμοποιείται συχνά στο παρόν κείμενο, μπορεί 

να έχει τις εξής δυο παρόμοιες ερμηνείες, ανάλογα με το νοηματικό πλαίσιο της εκάστοτε φράσης 

στην οποία χρησιμοποιείται: 

α) Ελληνικό Παραδοσιακό Βιολί, και 

β) Ελληνικός Παραδοσιακός Βιολιστικός (-ή, -ό). 

Θα ήθελα, επίσης, να επισημάνω ότι αποφεύγω σκόπιμα να χρησιμοποιώ τον λιγότερο ευέλικτο 

όρο έλληνας παραδοσιακός βιολιστής και προτιμώ –αντί αυτού– τον όρο ερμηνευτής ελληνικού 

παραδοσιακού βιολιού (ερμηνευτής ΕΠΒ), αφού υπάρχουν άλλωστε αρκετές περιπτώσεις βιολιστών 

που ερμηνεύουν ΕΠΜ, οι οποίοι, είτε έχουν αλλοδαπή ιθαγένεια,
86

 είτε είναι παράλληλοι 

ερμηνευτές περαιτέρω μουσικών ειδών. Με αντίστοιχο τρόπο, επίσης, χρησιμοποιώ τον όρο 

ηχογραφήματα ΕΠΒ, εννοώντας το σχετικό υλικό που έχει ηχογραφηθεί από τους 

προαναφερόμενους ερμηνευτές ΕΠΒ. 

 

Κατόπιν της παραπάνω εισαγωγικής σφαιρικής τοποθέτησης της διερευνώμενης θεματικής, θα 

ήθελα να παραθέσω τους στόχους οι οποίοι επιδιώκεται να επιτευχθούν μέσω της παρούσας 

ερευνητικής εργασίας. 

 

 

1.1.3. Στόχοι της Έρευνας 

Ο κύριος στόχος της παρούσας διατριβής είναι να οριοθετηθεί ένα σύστημα κατηγοριοποίησης της 

ειδικότερης ιδιωματικής πρακτικής της διαποίκιλσης στην ΕΠΜ, και ειδικότερα του τρόπου 

ερμηνείας της στο βιολί, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις εκτελεστικές τεχνικές του αριστερού 

χεριού.
87

 Στο πλαίσιο αυτού του κύριου στόχου, οι επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι οι εξής: 

α) Η ανάλυση της μορφής των στοιχείων διαποίκιλσης –όπως τούτα διαπιστώνεται να 

χρησιμοποιούνται στην ΕΠΒ πράξη–, και ο προσδιορισμός των σταθερών συστατικών και 

σχημάτων που σηματοδοτούν τη δομή τους.  

β) Η ταξινόμηση των στοιχείων αυτών ανά οικογένειες –με βάση το βαθμό της μεταξύ τους 

συγγένειας–, η τεκμηρίωση της ειδολογικής ιδιαιτερότητάς τους, και η καθιέρωση ορισμένων όρων 

ως βασικών ειδολογικών κατηγοριών.
88

  

γ) Η οριοθέτηση ενός «εγγραμματοποιημένου» συστήματος ερμηνείας της ΕΠΒ 

τεχνοτροπίας, η οποία μέχρι σήμερα διαδίδεται σχεδόν αποκλειστικά μέσω της προφορικής 

παράδοσης.  

δ) Η καθιέρωση ενός κανόνα σχετικά με την ερμηνεία της διερευνώμενης πρακτικής, βάσει 

του οποίου ο εκάστοτε ερμηνευτής του οργάνου θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει συνείδηση 

των μορφολογικών χαρακτηριστικών των τεχνικών που επιλέγει και ενσωματώνει στο παίξιμό του. 

ε) Μέσω της αναφερόμενης εξέτασης της πολυπλοκότητας και της δυναμικής αντίληψης 

της μορφής των διαφόρων στοιχείων διαποίκιλσης, ακόμη, επιδιώκεται η απομυθοποίηση του 

«χαώδους» της περιπτωσιολογίας των τελευταίων. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι η ερευνητική αυτή προσπάθεια έχει ως στόχο 

να αναδείξει την ομοιογένεια και τους κοινούς μουσικούς κώδικες ενός μεγάλου πλήθους στοιχείων 

διαποίκιλσης, τα οποία αντιστοιχούν σε διάφορα τοπικά στυλ του ελλαδικού χώρου, και επομένως 
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 Σχετικά, πρβλ. σημ. 339.  
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 Στην ερμηνεία της διαποίκιλσης, η προσοχή, τόσο του εκάστοτε παίκτη όσο και ακροατή, εστιάζει περισσότερο στην 

εκλεπτυσμένη μελωδική ανάπτυξη που εκτελείται από το αριστερό χέρι. Αδιαμφισβήτητα, για την ιδιαίτερη απόδοση 

της αναφερόμενης πρακτικής, καθοριστικές είναι και οι δοξαρικές τεχνικές του δεξιού χεριού. Συγκριτικά, ωστόσο, με 

τη μεγάλη ποικιλία των δοξαρικών τρόπων που υφίστανται στη Δυτική κλασική τεχνική, η ελληνική αντίστοιχη 

τεχνοτροπία είναι σχετικά ήπια. Δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα πολύπλοκες τεχνικές όπως το δεμένο στακάτο, το 

richochet, κ.λπ. 
88

 Με αντίστοιχο τρόπο διατυπώνει η Τυροβολά (1993: 20) μέρος των ερευνητικών της σκοπιμοτήτων σχετικά με τη 

διερεύνηση ορισμένων στοιχείων του χορού στα τρία. 
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να θέσει τις βάσεις μιας θεματικής η οποία σχετίζεται με τη δομική και τυπολογική προσέγγιση των 

ιδιωματικών στοιχείων της διαποίκιλσης στην παραδοσιακή βιολιστική «γλώσσα» σε πανελλήνια 

έκταση. Λαμβάνοντας υπόψη, άλλωστε, την ανυπαρξία σχετικής επιστημονικής παράδοσης και 

αντίστοιχων βιολιστικών πραγματειών, η κάλυψη του θέματος σε πανελλήνιο εύρος θεωρήθηκε 

ιδιαίτερα χρήσιμη και αναγκαία, έτσι ώστε να τεθούν οι βάσεις για ανάλογες συγκρίσεις και 

ταξινομήσεις πρακτικών ερμηνείας σε σχετικές μελλοντικές έρευνες με πιο στενό ερευνητικό 

φάσμα, όπως είναι π.χ. η διερεύνηση των ιδιαίτερων ιδιωμάτων μιας τοπικής βιολιστικής 

παράδοσης.  

Είναι γεγονός ότι η παρούσα μουσική επιστημολογική προσέγγιση, βασίζεται, κατά κύριο 

λόγο, στη λεπτομερή καταγραφή διαφόρων βιολιστικών αποσπασμάτων στα οποία εντοπίζονται 

υφολογικά στοιχεία με ειδικότερο ενδιαφέρον ως προς την πρακτική της διαποίκιλσης. Ωστόσο, 

όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Λιάβας (χ.χ.: 2): 

«…η ακριβής καταγραφή σε νότες ενός παραδοσιακού σκοπού δεν έχει πάντα το ίδιο νόημα όπως 

στην περίπτωση των συνθέσεων της έντεχνης, της λόγιας δυτικής μουσικής. Αντιπροσωπεύει απλώς 

και μόνο, θα λέγαμε, μια ‘φωτογραφία’, μια στατική πόζα ενός φαινομένου δυναμικού που 

εξελίσσεται και συνεχώς μεταπλάθεται.»  

Σύμφωνα, επομένως, με το προαναφερθέν σκεπτικό, θεωρώ ότι προέβην στη «λήψη» αρκετών 

«φωτογραφιών» στις οποίες αποτυπώνονται διάφορες αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις στοιχείων 

της διερευνώμενης τεχνοτροπίας, με σκοπό, στη συνέχεια, να επιλέξω και να παρουσιάσω εκείνες 

μέσω των οποίων δίνεται μια όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα της τελευταίας. 

Ο στόχος προφανώς εδώ δεν είναι να σχηματιστεί μια εγκυκλοπαίδεια όλων των στοιχείων 

διαποίκιλσης που χρησιμοποιούνται στην ΕΠΒ πρακτική, αλλά να συζητηθεί η ερμηνεία των 

κυριότερων κατηγοριών αυτών, με απώτερη βλέψη να αποκαλυφθεί και να περιγραφεί ο ευρύτερος 

λογισμός που χρησιμοποιείται για την ερμηνεία τους. Επιδιώκεται, δηλαδή, η κατανόηση του 

γενικότερου σκεπτικού μέσω του οποίου είναι δυνατόν να επιτευχθεί η αναβίωση της ιδιαίτερης 

αισθητικής του είδους, και όχι απλά μια μηχανική αναπαραγωγή της εκάστοτε μεμονωμένης 

ιδιωματικής πρακτικής. Η στυλιστική αναβίωση της ΕΠΒ ερμηνείας, άλλωστε, εκτός του ότι 

αποτέλεσε έναν από τους κύριους στόχους του παρόντος πονήματος ως μια από τις βασικότερες 

προϋποθέσεις για την εις βάθος κατανόηση και θεωρητική συστηματοποίηση της εξεταζόμενης 

ιδιωματικής πρακτικής, ήταν μια από τις ανέκαθεν βασικές προσωπικές μου επιδιώξεις ως 

ερμηνευτή του οργάνου.
89

 

Ένας επιπλέον στόχος της τρέχουσας εργασίας είναι να υποδείξει έναν τρόπο 

επιστημολογικής προσέγγισης της ΕΠΒ ερμηνευτικής τέχνης. Παράλληλα, δηλαδή, με την καθαυτό 

λεπτομερή διερεύνηση της μορφολογικής δομής της διαποίκιλσης που περιγράφηκε προηγουμένως, 

επιδιώχτηκε να οριοθετηθεί ένα πρότυπο εργασίας το οποίο καθιστά δυνατή μια μεθοδική 

οργάνωση των δεδομένων σε θεωρητικό πλαίσιο. Η παρούσα μελέτη, εξάλλου, πραγματεύεται σε 

σημαντικό βαθμό –με έμμεσο βέβαια τρόπο– το θέμα του πώς μια προφορικά / βιωματικά 

καλλιεργημένη ενόργανη πρακτική μπορεί να υπαχθεί σε μια ήδη υπάρχουσα θεσμοποιημένη 

τεχνική, τη δυτική κλασικότροπη. Εξαιτίας, επομένως, της γενικότερης έλλειψης ενός 

καθιερωμένου τρόπου μελέτης σχετικών ερευνητικών θεμάτων με ιδιαίτερα πρακτική υφή –όπως 

αυτός της παρούσας εργασίας– έγινε προσπάθεια να περιγραφούν όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρα 

τόσο η ερευνητική διαδικασία όσο και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, έτσι ώστε να είναι 

εφικτό τούτες να αποτελέσουν ενδεχόμενο πρότυπο σε μετέπειτα σχετικές μελέτες. Περαιτέρω 

επιδίωξη, άλλωστε, του πονήματος είναι να προσφέρει ερευνητικά ευρήματα μέσω των οποίων θα 

τεθούν ορισμένες βάσεις που μακροπρόθεσμα θα είναι ενδεχομένως δυνατόν να στηρίξουν την 

προσπάθεια για μια συστηματοποιημένη διδασκαλία της πρακτικής του εξεταζόμενου μουσικού 

οργάνου. 
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 Σχετικά, πρβλ. 2.2.3.3 (σ. 140). 
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Είναι γεγονός ότι κάθε επιστημονική προσέγγιση καθιστά αναγκαία τη βιβλιογραφική και ιστορική 

ανασκόπηση του σχετικού ερευνητικού θέματος. Το σχετικό βιβλιογραφικό υλικό που 

διερευνήθηκε, από άποψη θεματικού περιεχομένου, αφορά σε δυο διαφορετικές ερευνητικές 

κατευθύνσεις:  

α) Σε αυτή στην οποία διερευνώνται στοιχεία που αφορούν στους διάφορους ερμηνευτές 

του ΕΠΒ και στο σχετικό οπτικοακουστικό υλικό αυτών, με κύριο σκοπό να ευρετηριαστούν σε 

συνοπτική μορφή, αντίστοιχα, τα σημαντικότερα βιογραφικά στοιχεία και η εργογραφία τους.
90

 Η 

περιγραφή των σχετιζόμενων βιβλιογραφικών πηγών πραγματοποιείται με σύντομο σχετικά τρόπο, 

στην ενότητα 2.2.1.2.ΙΙ.β, στο πλαίσιο της ανασκόπησης των ερευνητικών σταδίων επεξεργασίας 

του αντίστοιχου ερευνητικού υλικού.
91

 

β) Σε εκείνη στην οποία εξετάζεται το κυρίως θέμα του πονήματος, το ζήτημα της μουσικής 

διαποίκιλσης. Η ανασκόπηση του σχετικού βιβλιογραφικού υλικού λαμβάνει χώρα στην ενότητα 

που ακολουθεί, διά μέσου μιας ιστορικής αναδρομής στην ευρύτερη καταγραφή της διαποίκιλσης, 

δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη σχετική βιολιστική ερμηνευτική πρακτική. Η διερευνώμενη 

θεματική εξετάζεται όσο το δυνατόν πιο σφαιρικά και σε αρκετά διεξοδικό βαθμό, προκειμένου να 

κατασταθεί εφικτή η δυνατότητα να ενταχθεί τούτη σε ένα γενικότερο θεωρητικό μοντέλο, και εν 

τέλει στο επιστημονικό γνωστικό πεδίο που της αναλογεί.  
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 Βλ., αντίστοιχα, Παράρτημα 6 και Παράρτημα 5. 
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 Το εν λόγω πεδίο αφορά ως επί το πλείστον σε θέματα που σχετίζονται με την ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας, 

μουσικής λαογραφίας, κ.λπ. 
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1.2. Βιβλιογραφική και Ιστορική Ανασκόπηση του Θέματος: Η Καταγραφή της 

Διαποίκιλσης με Έμφαση στη Βιολιστική Ερμηνεία 

Η διερεύνηση του παρόντος πεδίου πραγματοποιήθηκε προκειμένου να ανιχνευτούν και να 

ληφθούν υπόψη οι διάφοροι τρόποι κατηγοριοποίησης της διαποίκιλσης στη μουσική εν γένει.
92

 

Μέσω της μελέτης του σχετικού υλικού θεωρήθηκε ότι, στη συνέχεια, θα καθίστατο δυνατόν να 

συνταχθεί το σύστημα ταξινόμησης της διερευνώμενης πρακτικής, ειδικότερα όσον αφορά στην 

ΕΠΒ ερμηνεία, που είναι άλλωστε το βασικό ζητούμενο στο παρόν πόνημα. Μεγαλύτερη έμφαση 

δόθηκε στους τρόπους εκείνους με τους οποίους η εν λόγω πρακτική συναντάται να εφαρμόζεται 

ανά περιόδους στις διάφορες ευρύτερες βιολιστικές ερμηνευτικές παραδόσεις. Όπως επισημαίνεται 

από διάφορους μελετητές του χώρου,
93

 άλλωστε, οι περισσότερες μορφές διαποίκιλσης 

χρησιμοποιούνται στην πρακτική ερμηνείας του βιολιού, σε γενικές γραμμές, από τις απαρχές της 

ιστορίας του οργάνου. Ο κάθε μουσικός πολιτισμός, επομένως, έχει αναπτύξει, αντίστοιχα, το δικό 

του ευρύτερο «λεξιλόγιο» όσον αφορά στην εν λόγω ιδιωματική πρακτική. Σχετικά, ο Neumann 

(1983: 19) αναφέρει: 

 «Η ιστορία της διαποίκιλσης είναι προφανώς τόσο παλιά όσο και εκείνη των ίδιων των μουσικών 

κομματιών. Η επιθυμία του μουσικού να παίξει [“toy”] με τα μουσικά υλικά, να χειριστεί μια 

μελωδία παιχνιδιάρικα αλλάζοντάς της τον εσωτερικό ρυθμό ή προσθέτοντας νέα στοιχεία πρέπει να 

πηγάζει από ένα βαθύ ανθρώπινο ένστικτο, μιας και το φαινόμενο διαπιστώνεται σε κάθε εποχή και 

μουσικό πολιτισμό. … O Leopold Mozart έχει αναφερθεί σε μια δύναμη της Φύσης η οποία μας 

εξαναγκάζει να διαποικίλλουμε.» 

 Στις μέρες μας, η χρήση της πρακτικής της διαποίκιλσης γίνεται ιδιαίτερα εμφανής κυρίως 

στο χώρο της Τζαζ και της παραδοσιακής μουσικής διαφόρων εθνοτήτων, ενώ στο χώρο της 

σύγχρονης κλασικής είναι αρκετά περιορισμένη λόγω των επικρατούντων κανόνων ερμηνείας. 

Βιβλιογραφικό υλικό, ωστόσο, το οποίο να αφορά άμεσα στη χρήση της εν λόγω πρακτικής, 

ειδικότερα στο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ, δεν υπάρχει. Ως εκ τούτου, εδώ, θεωρήθηκε αναγκαίο να 

μελετηθούν σχετικές βιβλιογραφικές πηγές οι οποίες προσεγγίζουν, κατά κύριο λόγο, έμμεσα ή με 

πλάγιους τρόπους τους διάφορους άξονες της εξεταζόμενης θεματικής. Οι εν λόγω πηγές αφορούν, 

πρώτον, στον ελληνικό μουσικό χώρο, και δεύτερον, σε άλλες μουσικές παραδόσεις, ως επί το 

πλείστον βιολιστικές δυτικής προέλευσης. Η επισκόπησή τους λαμβάνει χώρα στις δυο αμέσως 

επόμενες ενότητες, αντίστοιχα, 1.2.1 και 1.2.2. Τα σημαντικότερα, επίσης, πληροφοριακά στοιχεία 

που προέκυψαν μέσα από την εν λόγω διερεύνηση και αφορούν, ειδικότερα, στις πιο βασικές 

κατηγορίες διαποίκιλσης, αποδελτιώθηκαν και αναπτύσσονται ομαδοποιημένα στην εισαγωγή της 

εκάστοτε υποενότητας του 3
ου

 κεφαλαίου που αντιστοιχούν. 

 

 

 

 

 

1.2.1. Η Καταγραφή της Διαποίκιλσης, με Έμφαση στη Βιολιστική Ερμηνεία, σε Μουσικές 

Παραδόσεις του Ελληνικού Χώρου 

Στον ελληνικό χώρο, η πρακτική της διαποίκιλσης έχει χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες μουσικές 

παραδόσεις που έχουν αναπτυχθεί, αντίστοιχα, στις διάφορες χρονολογικές περιόδους.  
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 Πρβλ. 1.1.2.1 (σ. 8). 
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 Ενδ. βλ. Boyden (1990: 129-130). 
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1.2.1.1. Η Καταγραφή της Διαποίκιλσης σε Μουσικές Παραδόσεις του Ελληνικού Χώρου 

Πριν από την Ευρεία Διάδοση της Δυτικής Σημειογραφίας 

Σχετικά με τη μουσική στην αρχαία Ελλάδα –στην οποία μάλιστα το λαϊκό στοιχείο φαίνεται ότι 

κατείχε αρκετά σημαντικό ρόλο–
94

 ο West (2004: 63) υποστηρίζει ότι στα τέλη του 5
ου

 π.Χ. αιώνα 

«η τάση προς τον ποικιλματισμό» με σκοπό το καλύτερο εκφραστικό αποτέλεσμα «αποτελεί 

χαρακτηριστικό γνώρισμα». Ο ίδιος, μάλιστα, αναφέρει ότι ο Ευριπίδης στην εκφώνηση κάποιων 

λέξεων χρησιμοποιεί ένα είδος «τρίλιας» για να προσδώσει μουσική έκφραση στο νόημά του. Τα 

σχετικά δείγματα των μουσικών καταγραφών, ωστόσο, τα οποία έχουν εν γένει διασωθεί είναι 

ελάχιστα και μη ολοκληρωμένα, και δεν επαρκούν έτσι ώστε να σχηματιστεί μια αξιόλογη 

συνολική εικόνα του εν λόγω μουσικού είδους.
95

 Όσον αφορά, ειδικότερα δε, στα στοιχεία 

διαποίκιλσης, σχετικές πηγές πιθανολογούν ότι μεταδίδονταν μέσω προφορικής διδασκαλίας και 

είχαν, ως επί το πλείστον, αυτοσχεδιαστικό –εκ παραδόσεως– χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, το 

πιθανότερο είναι ότι δεν καταγράφονταν καθόλου.
96

  

Μια σχετική επισήμανση του Αριστόξενου επιβεβαιώνει σε ένα βαθμό την 

προαναφερόμενη παρατήρηση. Ο τελευταίος, εκφραζόμενος με υποτιμητικό τρόπο ως προς την 

αλφαβητική παρασημαντική της εποχής,
97

 αναφέρει ότι τα σημεία είχαν τη δυνατότητα να αποδίδουν 

μόνο τα μεγέθη των φθόγγων, με αποτέλεσμα να παραλείπεται, βάσεί του τρόπου αυτού, η 

ερμηνεία διαφόρων άλλων σημαντικών λειτουργιών της μουσικής πράξης.
98

 Όπως, άλλωστε, 

υποστηρίζει ο Mathiesen, η αντίληψη για τη θεωρία στην αρχαία ελληνική μουσική διέφερε αρκετά 

από αυτή που επικρατεί στη σύγχρονη εποχή (στο Mathiesen et al.: §I6). Δεν επιδιωκόταν, δηλαδή, 

η ανάλυση και η επεξήγηση των διαφόρων ερμηνευτικών πρακτικών μέσω μιας όσο το δυνατόν πιο 

επακριβούς αντίστοιχης περιγραφής τους, όπως συνήθως συμβαίνει στις μέρες μας. Ως εκ τούτου, 

για την Ελληνιστική περίοδο, ο τρόπος ερμηνείας της διαποίκιλσης στη μουσική παραμένει, 

τουλάχιστον μέχρι σήμερα, σε πολύ μεγάλο βαθμό απροσδιόριστος. 

Στη Ρωμαϊκή περίοδο, η χρήση των ποικιλμάτων στη μελωδία, πρακτική η οποία συχνά 

τότε –σύμφωνα με τον West (2004: 525)– θεωρείται «ανατολίτικο» στοιχείο, διαπιστώνεται αρκετά 

πιο εξελιγμένη και αυξάνει με το πέρασμα των αιώνων (ό.π.: 435). Όπως, μάλιστα, προκύπτει από 

διάφορες καταγραφές που εντοπίζονται σε παπύρους του 2
ου

 και 3
ου

 αιώνα μ.Χ., στην ελληνική 

μουσική, την περίοδο αυτή, υφίσταται, ειδικότερα, μια «αυξανόμενη ροπή προς την ποικιλματική 

διαίρεση των φθόγγων … τη ‘μελισματική’ τεχνοτροπία», μια «περισσότερο διανθισμένη τεχνική» 

(ό.π.: 281-282). Έτσι μπορούμε να μιλάμε για τα πρώτα, ενδεχομένως, καταγραμμένα δείγματα 

διαποίκιλσης του είδους, τα οποία, μάλιστα, προέρχονται από οργανική παρασημαντική για αυλό 

και λύρα (ό.π.: 285). Πρόκειται, συγκεκριμένα, για τα σύμβολα του κομπισμού: «+» ή και « », 

και του μελισμού: «Χ» ή και «:» –σύμφωνα με τα οποία αποδιδόταν η διαίρεση, αντίστοιχα, του  

σε , και του  σε –, καθώς και αυτό του τερετισμού –αντίστοιχα,  σε – το οποίο αποτελεί 

                                                 
94

 Από τις έρευνες διαφόρων λαογράφων –όπως οι: Ν. Πολίτης, Στ. Κυριακίδης, Γ. Μέγας, Γ. Σπυριδάκης, Κ. Ρωμαίου, 

S. Baud-Bovy, κ.ά.– προκύπτει ότι οι αρχαίοι Έλληνες, παράλληλα προς τη λόγια ποίηση, είχαν και πολλά λαϊκά 

τραγούδια τα οποία συνήθιζαν να τραγουδούν στην εργασία, τις γιορτές και τις κάθε λογής λαϊκές εκδηλώσεις τους 

(Αμαργιανάκης 1995: 15). 
95

 Φλώρος (1998: 47), Δραγούμης (1985: 69), Αμαργιανάκης (1995: 16, 19). 
96

 Καράς (1973: 64-65), Λεούση (2003: 115). 
97

 Πρόκειται για το σύστημα της αρχαίας ελληνικής μουσικής σημειογραφίας, το οποίο χρησιμοποιήθηκε περίπου μέχρι 

τους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους. Η σπουδαιότερη και πληρέστερη πηγή για τη γνώση της αρχαίας ελληνικής 

παρασημαντικής είναι η πραγματεία του Αλύπιου: Εισαγωγή Μουσική (3
ος

-4
ος

 αιώνας μ.Χ.). Για περισσότερα, βλ. 

Μιχαηλίδης (2003: 242-244), Neubecker (1986: 126-135), Mathiesen et al. (§I7), Καλογερόπουλος (1998: 660). 
98

 Αριστόξενος, Αρμονικά Στοιχεία Β΄, §39-40, στο Αριστόξενος (2005: 124-127). Σημεία ονομάζονταν τα σύμβολα που 

χρησιμοποιούνταν στη μουσική σημειογραφία της εποχής. 
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συνδυασμό των δυο προαναφερόμενων στοιχείων διαποίκιλσης, και παρασημαινόταν επομένως, 

αντίστοιχα, ως συνδυασμός των παραπάνω συμβόλων.
99

 

Με το πέρασμα στη Βυζαντινή περίοδο, η κατάσταση σταδιακά διαφοροποιείται. Η 

προαναφερόμενη μουσική γραφή βαθμηδόν εγκαταλείπεται και, περί τον 8
ο
 αιώνα, διαμορφώνεται 

η βυζαντινή παρασημαντική, η οποία μάλιστα αποτέλεσε το κυρίαρχο σύστημα μουσικής 

σημειογραφίας στον ελληνικό χώρο μέχρι τις αρχές του 19
ου

 αιώνα.
100

 Σχετικές πληροφορίες 

παίρνουμε από τις σχετικά άφθονες γραπτές πηγές της εκάστοτε περιόδου της Βυζαντινής 

μουσικής, όπως: μουσικά κείμενα σε χειρόγραφα, θεωρητικά εγχειρίδια, περιγραφές μουσικών 

μελωδικών, κ.λπ.
101

  

Στην αναφερόμενη περίοδο, το σύστημα σημειογράφησης του εν λόγω μουσικού είδους 

πέρασε διάφορες μεταβατικές υποπεριόδους. Αποτέλεσμα της μακρόχρονης πορείας του ήταν, 

σταδιακά, παράλληλα με την προφορική παράδοση, να αναπτυχθεί ένας μεγάλος αριθμός μουσικών 

σημαδιών με σκοπό το συμβολισμό των διαφόρων ερμηνευτικών του παραμέτρων, οι οποίες 

μάλιστα, στο πέρασμα του χρόνου, γίνονταν όλο και πιο σύνθετες. Σύμφωνα με διάφορες σχετικές 

πηγές, ένα μέρος των συμβόλων αυτών χρησιμοποιούνταν για να παρασημανθούν οι διάφοροι 

τρόποι διαποίκιλσης της βασικής μελωδίας, οι οποίοι «προσδίδουν ποιότητα στο μέλος», οι 

λεγόμενοι χαρακτήρες ποιότητας ή και έκφρασης (Ρεμούνδος 1997: 11). Ισάκι , Οξεία , 

Πεταστή , Τζάκισμα , Ψηφιστόν , Βαρεία , Διπλή βαρεία ή Πίεσμα , Ομαλόν 

, Λύγισμα , Αντικένωμα , Έτερον ή Παρακάλεσμα , Τρομικόν , Στρεπτόν 

, και Παρακλητική , είναι μερικά από τα σωζόμενα σημεία ποιότητας ή έκφρασης που 

επισημαίνει ο ίδιος, τα οποία, όπως επίσης αναφέρει, παριστάνονται στενογραφικά, καθώς και 

υποδεικνύονται με ανάλογες κινήσεις του χεριού. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, ονομάζονται και 

Χειρονομίες. Περισσότερο συχνή, μάλιστα, διαπιστώνεται ότι είναι η ανάπτυξη και η 

σημειογράφηση της αναφερόμενης κατηγορίας συμβόλων –καθώς και άλλων, όπως π.χ., τα 

φωνητικά ποικίλματα θέσεις και τα μελίσματα– στη μεταβυζαντινή περίοδο και ιδιαίτερα τον 18
ο
 

αιώνα.
102

 Πληροφορίες για τον τρόπο ερμηνείας των εν λόγω συμβόλων παίρνουμε, κατά κύριο 

λόγο, από τις προαναφερόμενες πηγές, ειδικότερα μάλιστα από τα χωρία τους εκείνα τα οποία 

αναφέρονται σε θέματα τεχνικών ύφους και έκφρασης.
103

 

Είναι ωστόσο γεγονός ότι, παρ’ όλη την ανάπτυξη του προαναφερόμενου σημειογραφικού 

συστήματος, για το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού κλήρου, η Βυζαντινή μουσική –και 

ειδικότερα η ξεχωριστή ερμηνευτική της τεχνοτροπία– παραδιδόταν κυρίως με προφορικό τρόπο 

(Ρωμανού 1985: 9). Σχετικά με τους ιδιαίτερους ιδιωματισμούς του εν λόγω μουσικού είδους, ο 

Giannelos χαρακτηριστικά επισημαίνει:
104

  

                                                 
99

 Για περισσότερα σχετικά, βλ. West (2004: 368-370). Σύμφωνα επίσης με τον Μιχαηλίδη (2003: 172), ο μελισμός 

αφορούσε, επιπλέον, στην επανάληψη της ίδιας νότας στη φωνητική μελωδία, ενώ ο κομπισμός, στο αντίστοιχο στην 

οργανική. 
100

 Το 1814, συγκεκριμένα, εισήχθη ένα νέο απλουστευμένο σύστημα παρασημαντικής –γνωστό ως Νέα Μέθοδος– το 

οποίο διατήρησε, ωστόσο, αρκετά στοιχεία από τα παλαιότερα συστήματα της Βυζαντινής γραφής, και ισχύει μέχρι και 

τις μέρες μας. Για περισσότερα, βλ. Ρωμανού (1985: 7-22), και Ψάχος και Χατζηθεοδώρου (1978). Από την ίδια 

περίοδο, επίσης, αρχίζει να επικρατεί η δυτική σημειογραφία (βλ. σ. 36). 
101

 Levy and Troelsgård (§1). Αρκετά, μάλιστα, από τα αναφερόμενα συγγράμματα, τα τελευταία χρόνια, κυκλοφορούν 

σε επιμελημένες εκδόσεις (Αλυγιζάκης 2003: 254, 259). 
102

 Dimitri Conomos (στο Mathiesen et al.: §II), και Crocker (§2). Για περισσότερα, βλ. Husmann, Heinrich, (1980), 

“Interpretation und Ornamentierung in der Nachbyzantinischen Musik”, Acta musicologica lii, 101–121. 

Αδιαμφισβήτητα, σύμβολα αντίστοιχου ενδιαφέροντος εντοπίζονται και σε προγενέστερες περιόδους, όπως αυτή της 

Νευματικής σημειογραφίας. Ενδ. βλ. Φλώρος (1998: 239-247): «Τα ποικιλτικά νεύματα» και σημ. 132. 
103

 Levy and Troelsgård (§17), και Κωνσταντίνου (2003: 53-64). Δεν θεώρησα αναγκαίο να επεκταθώ σε περαιτέρω 

αναλύσεις σχετικά με την ερμηνεία των διαφόρων χαρακτήρων καλλωπισμού που έχουν χρησιμοποιηθεί ανά διάφορες 

περιόδους στη Βυζαντινή μουσική, αφού εξάλλου, για το σκοπό του παρόντος πονήματος, κρίθηκε καταλληλότερη η 

χρήση του δυτικού συστήματος σημειογραφίας. Σχετικά, βλ. 2.1.4.1. 
104

 Giannelos, Dimitrios, (1987), Musique Byzantine: Tradition orale et tradition écrite (XVIIIe-XXe siècles), Thesis de 

Doctorat, Universitè Paris X, 221, αναφέρεται στο Αλεξάνδρου (2008: 5). 
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«Η προφορική παράδοση κουβαλάει έναν τόσο μεγάλο πλούτο λεπτοτήτων και πληροφοριών, ώστε 

η γραφή δεν μπορεί να δώσει παρά μια σκελετώδη παράσταση…» 

Η πληθώρα δηλαδή των σημαδιών που είχαν αναπτυχθεί μέχρι τότε, δεν αποσκοπούσε, 

ενδεχομένως, στον μεμονωμένο προσδιορισμό του εκάστοτε ιδιωματικού ερμηνευτικού στοιχείου 

με απόλυτη θεωρητική ακρίβεια, παρά στόχευε στην απόδοση μιας ευρύτερης σημασίας στην 

πράξη της ιδιωματικής ερμηνείας. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, είχε ως αναμενόμενο αποτέλεσμα την 

αυθαίρετη –σε μεγάλο βαθμό– ερμηνεία των συμβόλων από τον εκάστοτε δάσκαλο μουσικής, και 

τελικά την εξέλιξη μιας σχεδόν χαώδους κατάστασης σχετικά με τις διάφορες εξηγήσεις της 

σημειογραφίας της εποχής.
105

 Για το λόγο αυτό, άλλωστε, η ακριβή τους σημασία παραμένει 

ακόμα, στις μέρες μας, κατά ένα μεγάλο της μέρος, ασαφής.
106

 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η 

«Μουσική Επιτροπή του 1881-83» (41,§28):  

«Η ερμηνεία των σημείων της ποιότητος διά μόνης της φωνητικής διδασκαλίας ακριβέστερον 

επιτυγχάνεται.» 

 Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το εν λόγω σημειογραφικό σύστημα 

εξυπηρετούσε μονάχα τις ανάγκες γραφής του Βυζαντινού εκκλησιαστικού μέλους, το οποίο 

μάλιστα ήταν αποκλειστικά φωνητικό και χωρίς καμία οργανική συνοδεία.
107

 Σύμφωνα, ωστόσο, 

με πληροφορίες που διαθέτουμε –κυρίως από τις περιγραφές των Ευρωπαίων περιηγητών– 

διαπιστώνεται ότι υπήρχε πολλή μουσική σε όλες τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής των 

ανθρώπων, όπως: σε χορούς, πανηγύρια, γάμους, θέατρα και παντομίμες, στον ιππόδρομο, σε 

αθλητικούς αγώνες, και τις εκδηλώσεις του Παλατιού (Εικ. 6, Εικ. 7).
108

 Σύμφωνα, ωστόσο, με 

αντίστοιχους πληροφορητές, η αναφερόμενη κοσμική μουσική –η παραδοσιακή δηλαδή μουσική 

της αναφερόμενης περιόδου–
109

 δεν ήταν αποδεκτή από την Εκκλησία, με αποτέλεσμα να 

διαδίδεται μόνο μέσω της προφορικής παράδοσης από γενιά σε γενιά μουσικών, δίχως να 

καταγράφεται.
110

 Για το λόγο αυτό, άλλωστε, για τη μουσική αυτή, δεν έχουμε παρά ελάχιστες 

πληροφορίες, οι οποίες δεν καλύπτουν, προφανώς, θέματα ερμηνείας των ιδιωματικών πρακτικών 

του είδους.
111

 

                                                 
105

 Δραγούμης (1985: 70, σημ. 9). Σχετικά με την αναφερόμενη χαώδη κατάσταση, χαρακτηριστική είναι η διεξοδική 

περιγραφή του Κωνστάλα στο θεωρητικό του (Ρωμανού 1985: 8). 
106

 Levy and Troelsgård (§1,3i-ii).  
107

 Ανωγειανάκης (1991: 15). Όπως χαρακτηριστικά επιβεβαιώνει, σχετικά, ο Φλώρος (1998: 95-96): «Η 

χρησιμοποίηση μουσικών οργάνων αποδοκιμαζόταν έντονα». 
108

 Λεούση (2003: 130), και Touliatos. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μας παραδίδονται κατά κύριο λόγο μέσα από 

ένα πλούσιο φιλολογικό και εικονογραφικό υλικό –χαρακτικά, σχέδια και έργα ζωγραφικής, όπως οι Εικ. 6 και Εικ. 7– 

μεταδίδουν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για την ελληνική λαϊκή μουσική και τον κοινωνικό της ρόλο στην 

καθημερινή ζωή των Ελλήνων, σε μια εποχή μάλιστα για την οποία δεν διασώζονται πολλές άλλες μαρτυρίες. Δεν 

περιέχουν, ωστόσο, αναλυτικά στοιχεία για τη δομή του μουσικού υλικού (Γουλάκη-Βουτυρά 1990: 13-15 και 

σποραδικά).  

Σύμφωνα, επίσης, με τους Τσιαμούλη και Ερευνίδη (1998: 15, 18), η πρώτη αναφορά σε μη-εκκλησιαστική 

μουσική δραστηριότητα «Ρωμηών» μουσικών στην Κωνσταντινούπολη, βρίσκεται στο χρονικό «Έκθεσις Χρονική», 

πιθανά του Θεοδοσίου Ζυγομαλά (Λάμπρος Σ., 1969) του 1584. Οι ίδιοι επίσης (ό.π.: 27-29) εντοπίζουν μια από τις 

πρώτες αναφορές σε δραστηριότητα Ρωμιού βιολιστή στο Παλάτι: «Ο Charles Fonton, αναφέρει το 1753-60, ότι ο 

τυφλός Γιώργης που παίζει στο παλάτι εισήγαγε το βιολί», η οποία χρονολογείται γύρω στα μέσα του 18
ου

 αιώνα και 

αφορά στον τυφλό Γιώργη τον «Παλιό» (ή Kemani Yorgi ή Kameni Corci ή Τζώρτζης ή Στραβογιώργης), του οποίου 

μάλιστα διασώζονται παρτιτούρες, γραμμένες το πιθανότερο σε παλαιά βυζαντινή παρασημαντική. Όσον αφορά στις 

εκδηλώσεις του Παλατιού, οι ίδιοι αναφέρουν ότι υπήρχαν αυστηρές τελετουργίες αντίστοιχες με τις εκκλησιαστικές. 
109

 Αρκετοί σχετικοί μελετητές, άλλωστε (ενδ. Fauriel, Κυριακίδης, Καράς 1973: 27-87), υποστηρίζουν ότι το 

βυζαντινό κοσμικό τραγούδι αποτελεί πρόγονο του μεταγενέστερα ονομαζόμενου δημοτικού τραγουδιού (στο 

Αλυγιζάκης 2003: 256-257, Σκούφης 1984: 16).  
110

 Τσιαμούλης και Ερευνίδης (1998: 10), Αλυγιζάκης (2003: 254), Λεούση (2003: 130). 
111

 Τσιαμούλης και Ερευνίδης (1998: 9), Φλώρος (1998: 95). Η μοναδική επιβεβαιωμένη γραπτή πηγή, όσον αφορά 

στην κοσμική μουσική, είναι μια μεμονωμένη περίπτωση συλλογής δεκατριών τραγουδιών του χειρογράφου αρ.1203 

της μονής Ιβήρων στο Άγιο Όρος, σε παλαιά βυζαντινή παρασημαντική, το οποίο χρονολογείται από τον 17
ο
 αιώνα, και 

είναι γραμμένο από Έλληνα, τον Ιερομόναχο Αθανάσιο Καπετάνο. Για περισσότερα, βλ. Μαζαράκη (1992). Σύμφωνα 
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Εικ. 6. «Λαουτάρηδες» (μουσικοί). Εικονογραφημένο χειρόγραφο από τη Ρουμανική εκδοχή του Ερωτόκριτου, 

του Λογοθέτη Πετράκη, Βουκουρέστι, 1787. Διακρίνεται, μεταξύ άλλων οργανοπαικτών, ερμηνευτής τοξωτού 

εγχόρδου το οποίο παραπέμπει σε βιολί. Είναι εξάλλου ο μόνος εκ των οποίων η ενδυμασία του είναι  

«ευρωπαϊκή», όπως είναι άλλωστε και η προέλευση του βιολιού (Πετρόπουλος 1991: 289).  

 

 

 
Εικ. 7. Γάμος στην Κόρινθο, 1816. Διακρίνεται, μεταξύ άλλων οργανοπαικτών, ο βιολιστής. J. Heynemann: 

Επιχρωματισμένη λιθογραφία (στο Γουλάκη-Βουτυρά 1990: 67). 

                                                                                                                                                                  
επίσης με τον Φλώρο (ό.π.), σε χειρόγραφα του 14

ου
 και 15

ου
 αιώνα, εντοπίζονται κάποιες παλαιότερες λαϊκές 

μελωδίες, της λεγόμενης «κρατικής» μουσικής – της μουσικής, δηλαδή, που συνόδευε τον αυτοκράτορα, κατά τις 

διάφορες τελετές, στο ιπποδρόμιο και στις αυλές του Παλατιού.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

36 

1.2.1.2. Η Καταγραφή της Διαποίκιλσης, με Έμφαση στη Βιολιστική Ερμηνεία, στην ΕΠΜ 

από την Ευρεία Διάδοση της Δυτικής Σημειογραφίας και Μετά 

Με το πέρασμα στον 19
ο
 αιώνα, και ειδικότερα μετά την επανάσταση του 1821, τα μουσικά 

πράγματα στον ελλαδικό χώρο αλλάζουν σημαντικά.
112

 Αρχίζει να διαδίδεται και να 

χρησιμοποιείται ευρέως το ευρωπαϊκό σύστημα σημειογραφίας, μάλιστα, όχι μόνο στο πλαίσιο των 

αναγκών για την ερμηνεία των μουσικών έργων του είδους, αλλά και για την καταγραφή της 

ελληνικής μουσικής και ειδικότερα της παραδοσιακής.
113

 Οι πρώτες καταγραφές της ΕΠΜ στη 

δυτική σημειογραφία, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο από ευρωπαίους περιηγητές, 

δημοσιεύονται μεμονωμένα σε διάφορα ξένα συγγράμματα και περιοδικά της εποχής, και 

αποτυπώνουν, ως επί το πλείστον, τις κύριες νότες της μελωδίας.
114

 Σε μερικές περιπτώσεις, 

ωστόσο, σημειογραφούνται κάποια στοιχειώδη ποικίλματα, τα οποία αποτελούν και τα πρώτα απτά 

δείγματα της διαποίκιλσης στην ΕΠΜ.
115

  

 Τα μουσικά κείμενα, ωστόσο, της εν λόγω «πρώτης» περιόδου των καταγραφών, είναι, παρ’ 

όλο τον πολύτιμο χαρακτήρα τους, επιστημονικά ανακριβή (Χαψούλας 2000: 158), και ιδιαίτερα 

πιθανό να απέχουν αρκετά από την πραγματικότητα (Γουλάκη-Βουτυρά 1990: 13). Η παραπάνω 

υπόθεση επιβεβαιώνεται με έμμεσο τρόπο από τον Δ. Θέμελη (1984: 76-77), ο οποίος επισημαίνει 

πως κάποιοι από τους εν λόγω καταγραφείς μιλούν στους προλόγους των κειμένων τους «για το 

πρόβλημα που αντιμετώπισαν στις καταγραφές αυτών των τραγουδιών. Μάλιστα μερικοί 

αναφέρουν ότι τα έπαιξαν σε Έλληνες κι αυτοί είπαν πως ακούγονταν σαν φράγκικα» (ό.π.). Από 

τα παραπάνω, εύλογα οδηγούμαστε στην υπόθεση ότι η παραδοσιακή μουσική της εποχής 

εμπεριείχε αρκετά ιδιωματικά ερμηνευτικά στοιχεία, τα οποία οι ξένοι καταγραφείς –όντας 

μαθημένοι στους κανόνες της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής θεωρίας– δυσκολεύονταν, πιθανά, να 

κατανοήσουν σε βάθος και να αποτυπώσουν με λεπτομέρεια στο πεντάγραμμο.
116

 Ως εκ τούτου, 

άλλωστε, ενδεχομένως, οι εν λόγω καταγραφές υπολείπονται σε ιδιωματισμούς. Είναι αρκετά 

πιθανό, επίσης, οι «Έλληνες» –στο προαναφερόμενο παράθεμα του Θέμελη– να μην αναγνώριζαν 

τα τραγούδια που επανερμήνευαν οι ξένοι μέσω των σχετικών καταγραφών, για τον ίδιο ακριβώς 

λόγο.  

                                                 
112

 Μετά το 1821, η Ελλάδα στράφηκε προς τη Δύση με σκοπό την ανασύσταση και τον εκσυγχρονισμό της με βάση τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 20
ού

 αιώνα, να διεισδύσει η Δυτική 

Μουσική στα διάφορα αστικά κέντρα, μέσα από τις στρατιωτικές μπάντες των μουσικών τους οποίους καλούσαν οι 

διάφοροι βαυαροί βασιλιάδες. «Η στροφή στην ενθυλάκωση των δυτικών μουσικών προτύπων από τις στρατιωτικές 

μπάντες υπήρξε καθοριστική, καθώς με τον τρόπο αυτό τα νέα ακούσματα διαδόθηκαν ευρύτατα και με μεγαλύτερη 

ταχύτητα στα πλατειά λαϊκά στρώματα».
 
(Κίτσιος 2006: 85-86). 

113
 Από την ίδια περίοδο επίσης, είναι γνωστό ότι αρχίζουν να πραγματοποιούνται σταδιακά μεταγραφές Βυζαντινής 

μουσικής στη δυτική σημειογραφία (Αλεξάνδρου 2008: 5, Παπαδόπουλος 1904: 124).  
114

 Σύμφωνα με τους Ανωγειανάκη (1991: 42) και Δ. Θέμελη (1984: 53), δημοσιευμένες καταγραφές ΕΠΜ της 

αναφερόμενης κατηγορίας υπάρχουν ήδη από τα τέλη του 18
ου

 αιώνα. Η πρώτη σχετική καταγραφή που εντοπίζει ο 

τελευταίος αφορά σε έναν κυπριώτικο χορό ο οποίος εμπεριέχεται στο Blainville, Ch. Henri de, (1767), Histoire 

Generale - Critique et Philosophique de la Musique, Paris (Δ. Θέμελης ό.π.: 54). Μερικές αντίστοιχες ακόμα 

καταγραφές εντοπίζονται στα παρακάτω δημοσιεύματα (ό.π.: 53-56): Laborde, Jean Benjamin de, (1780), Essai sur la 

Musique…, Paris, Sulzer, Franz Josef, “Theorie den Turkische und Griechische Musik” (Θεωρία της Τουρκικής και 

Ελληνικής Μουσικής), Geschichte des Transalpinische Daciens (Ιστορία της Τρανσυλβανικής Δακίας), 1781, 

Villoteau, Guillaume Andre, (1823), Description de l’ Egypte, Paris [οι καταγραφές έγιναν το 1798], Bartholdy, J.L.S., 

(1805), Σπαράγματα για την Πληρέστερη Γνώση της Σημερινής Ελλάδας, Βερολίνο, Schefer, Leopold, (1823), Παλμέριο, 

Λειψία, Weber, Gottfried, (1824), Cäcilia, Mainz, Mebold and Schott, (1824), Βιβλίο Τσέπης για Φίλους της Ιστορίας 

του Ελληνικού Λαού, Stachelberg, Baron von, (1826), Der Apollotempel zu Bassae, Rome, Iken, Karl, ed., (1827), 

Eunomia, Elster, J.D., (1828), Το Τάγμα των Φιλέλληνων, Sanders, Daniel, (1844), Das Volksleben der Neugriechen, 

Mannheim, Weitzmann, K.F., (1855), Geschichte der Griechischen Musik, Berlin. Για περισσότερα σχετικά, βλ. Δ. 

Θέμελης (ό.π.: 53-84).  
115

 Ενδεικτικά αναφέρω ότι η παλαιότερη στοιχειώδης καταγραφή διαποίκιλσης που εντόπισα, αφορά στο νησιώτικο 

συρτό χορό με τίτλο «Χορός των Κατοίκων των Νησιών του Αρχιπελάγους», που κατέγραψε και εξέδωσε ο Laborde 

(ό. σημ. 114) το 1780· η καταγραφή εντοπίζεται στο Δ. Θέμελης (ό.π.: 57). Στοιχεία διαποίκιλσης αντίστοιχης 

σημασίας εντοπίζονται επίσης σε διάφορες από τις μεταγενέστερες καταγραφές που αναφέρονται στη σημ. 114. 
116

 Να ληφθεί υπόψη ότι την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν ακόμα μέσα ηχητικής καταγραφής. 
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 Στο δεύτερο μισό του 19
ου

 αιώνα τα δεδομένα –σε ό,τι αφορά στο έργο της καταγραφής-

συλλογής της ΕΠΜ–, σε ένα βαθμό, αλλάζουν. Οι καταγραφές πραγματοποιούνται πλέον και από 

Έλληνες –οι οποίοι μάλιστα ενίοτε χρησιμοποιούν τη Νέα βυζαντινή σημειογραφία–,
117

 

συστηματοποιούνται, και πολλές φορές εκδίδονται σε συλλογές (Δραγούμης, στο Θέμελης 1984: 

89). Η πρώτη σημαντική συλλογή του είδους είναι αυτή του L.A. Bourgault-Ducoudray, σε 

ευρωπαϊκή σημειογραφία, η οποία εκδίδεται στο Παρίσι το 1876 (Παρ. 2).
118

  

 

 
Παρ. 2. Ενδεικτική αποτύπωση στοιχείου διαποίκιλσης σε απόσπασμα μιας εκ των πρώτων 

συστηματοποιημένων καταγραφών ΕΠΜ, οι οποίες άρχισαν να δημοσιεύονται μετά τα μέσα του 19
ου

 αιώνα. 

Καταγραφή: Bourgault-Ducoudray (1876: 2, 1
ο
 κομμάτι, 1

ο
 σύστημα). 

 

Μερικοί από τους βασικότερους συστηματικούς καταγραφείς που εντοπίζονται στη συνέχεια –

τουλάχιστον μέχρι την «επίσημη» έλευση των πρώτων μέσων ηχογράφησης στον ελλαδικό χώρο, 

γύρω στη δεκαετία του ’30, οπότε τα πράγματα αλλάζουν αρκετά– είναι οι: Ν. Φαρδύς, Π. 

Φιλανθίδης, Αν. Σιγάλας (1880), Επ. Σταματιάδης (1887), Γ. Παχτίκος (1905), Κ. Ψάχος (1925), 

Μ. Μερλιέ (1931), κ.ά.
119

 Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η σχετική έκδοση 114 παραδοσιακών 

κομματιών, σε δυτική σημειογραφία, τα οποία κατέγραψε –αφού πρώτα ηχογράφησε– ο H. Pernot 

(1903) στη Χίο, κάποια μάλιστα εκ των οποίων, αποτελούν οργανικούς σκοπούς του βιολιού. 

Σύμφωνα, δε, με τη Μερλιέ (1935: 20), πρόκειται για τα πρώτα ελληνικά τραγούδια που ποτέ 

ηχογραφήθηκαν με «φορητό φωνόγραφο». Είναι ιδιαίτερα πιθανό, επομένως, οι εν λόγω 

καταγραφές να αποτελούν τις πρώτες επιβεβαιωμένες συστηματικές αποτυπώσεις, αφενός ΕΠΒ 

ερμηνείας, αφετέρου στοιχείων διαποίκιλσης σε αυτή (Παρ. 3).  

 

 
Παρ. 3. Μια από τις πρώτες συστηματικές αποτυπώσεις στοιχείων διαποίκιλσης, ειδικότερα στην ΕΠΒ 

ερμηνεία. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Χασάπικο». Βιολιστής: άγνωστος 

γηγενής από χωριό της Χίου. Καταγραφή: Pernot (1903) (στο Pernot 1990: 13, 1
ο
 κομμάτι, 11

ο
 σύστημα). 
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 Βλ. σημ. 100. 
118

 Μερλιέ (1935: 20), Ανωγειανάκης (1991: 42). 
119

 Τα χειρόγραφα των Φαρδύ και Φιλανθίδη χρονολογούνται μεταξύ των ετών 1876-1890, αλλά δημοσιεύτηκαν 

σχετικά πρόσφατα. Του πρώτου, στο: Δραγούμης, Μάρκος, (1991), Ογδόντα Πέντε Δημοτικές Μελωδίες από τα 

Κατάλοιπα του Νικολάου Φαρδύ, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών –σχετικά, βλ. και Δραγούμης (2003: 29-

36)– και του δεύτερου, στο: Δραγούμης (2009: 93-134), αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα δημοσιεύματα αναφέρονται πλήρως 

στην τελική βιβλιογραφία, εκτός από τα: Σιγάλας, Αν., (1880), Συλλογή Εθνικών Ασμάτων, Αθήνα, Σταματιάδης, Επ., 

(1887), Σάμος, Σαμιακά - Τόμος Ε΄, και Ψάχος, Κων. Α., (2004), Δημώδη Άσματα Γορτυνίας - Εις Βυζαντινήν & 

Ευρωπαϊκήν Παρασημαντικήν, Αθήνα, Κουλτούρα [1
η
 έκδ. 1925]. 

Για περαιτέρω ευρετηρίαση των διαφόρων καταγραφέων της εν λόγω περιόδου και των αντίστοιχων 

δημοσιευμάτων τους, βλ. Μερλιέ (1935: 20-21), Δ. Θέμελης (1984: 53), Σπυριδάκης και Περιστέρης (1999: η΄-ια΄), και 

«Η Βιβλιογραφία [του Δημοτικού Τραγουδιού] 1824-2003.», 2003, Λαϊκό Τραγούδι, τχ. 3, 64-68. 
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Όπως, ωστόσο, παρατηρεί ο Ανωγειανάκης (1991: 42) σχετικά με τις καταγραφές της 

προαναφερόμενης «δεύτερης» περιόδου των καταγραφών: «Τόσο η συλλογή αυτή [του Bourgault-

Ducoudray] όσο και οι περισσότερες από εκείνες που ακολούθησαν, αν και πολύτιμες πάντα, πολύ 

λίγο μας βοηθούν σήμερα στη μελέτη της μουσικής του δημοτικού τραγουδιού». Είναι γεγονός ότι, 

αν και η κύρια δομή της μελωδίας, στις αναφερόμενες καταγραφές, αποτυπώνεται, κατά κύριο 

λόγο, σε μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρειας, συγκριτικά με αυτές της «πρώτης» περιόδου, στην 

απεικόνιση των διαφόρων ιδιωματικών στοιχείων ερμηνείας δεν αποδίδεται αντίστοιχη 

βαρύτητα.
120

 Οι περισσότερες αποτελούν «σχηματικές» (“prescriptive”) παρά «περιγραφικές» 

(“descriptive”) καταγραφές –όπως θα τις χαρακτήριζε ο Ellingson (n.d.)–,
121

 με αποτέλεσμα να 

επιβεβαιώνεται έτσι –ειδικότερα μάλιστα όσον αφορά στις ιδιωματικές πρακτικές– η 

προαναφερόμενη άποψη του Ανωγειανάκη. Αντίστοιχα ο Chianis (1966: 89) σχετικά αναφέρει: 

«Σε μια μουσική παράδοση σαν την ελληνική, η διαποίκιλση των μελωδιών αποτελεί στοιχείο τόσο 

βασικό και ζωτικής σημασίας, έτσι ώστε οι απλοποιημένες μουσικές καταγραφές της και το γεγονός 

ότι μικρές διακρίσεις έχουν γίνει μεταξύ φωνητικών και οργανικών μελωδικών γραμμών, έχει ως 

αποτέλεσμα όχι μόνο τη λανθασμένη αναπαράσταση και απόδοση αλλά και τη διαστρέβλωση –εάν 

όχι την καταστροφή– των τόσο σημαντικών μελωδικών χαρακτηριστικών αυτής της ιδιαίτερα 

μελισματικής μουσικής.» 

 

 

1.2.1.3. Η Καταγραφή της Διαποίκιλσης, με Έμφαση στη Βιολιστική Ερμηνεία, στην ΕΠΜ τη 

Σύγχρονη Περίοδο 

Είναι γεγονός ότι η εικόνα αρχίζει να τροποποιείται σημαντικά μετά τα μέσα του 20
ού

 αιώνα όπου, 

όπως παρατηρεί ο Ανωγειανάκης (ό.π: 43): «οι συλλογές δημοτικών μελωδιών άρχισαν ν’ 

ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις της μουσικολογίας». Με την καταγραφή της ΕΠΜ 

αρχίζουν, πλέον, να ασχολούνται ερευνητές με σχετική μουσικολογική κατάρτιση, οι οποίοι –ένεκα 

της ευρείας πλέον διάδοσης του κασετοφώνου– πρώτα ηχογραφούν τις παραδοσιακές μελωδίες και 

κατόπιν τις επεξεργάζονται. Από την περίοδο μάλιστα αυτή και στο εξής, αρχίζει σταδιακά να 

καθιερώνεται η ευρωπαϊκή σημειογραφία ως «το πλέον κατάλληλο σύστημα για την καταγραφή 

των μελωδιών της δημοτικής μουσικής» (Αμαργιανάκης 1995: 20).
122

 

 Όσον αφορά, ειδικότερα, στην καταγραφή των διαφόρων στυλιστικών στοιχείων ερμηνείας, 

συγκριτικά τουλάχιστον με τις δυο προηγούμενες «περιόδους» καταγραφών, σε γενικές γραμμές, 

δίνεται πλέον αρκετά μεγαλύτερη σημασία. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελούν οι 

ριζοσπαστικές, για την εποχή τους, καταγραφές του Baud-Bovy (1935-8), και ακόμη περισσότερο 

αυτές που πραγματοποιήθηκαν τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 από ερευνητές του ΚΕΕΛ – 

κατόπιν αντίστοιχων αποστολών του οργανισμού– όπως είναι οι: Σπυριδάκης, Περιστέρης, 

Καρακάσης, Τσιάνης, Δημητρόπουλος, Οικονομίδης, κ.ά.
123

 Ακολουθεί ενδεικτικό παράδειγμα στο 

οποίο διακρίνεται η αποτύπωση ορισμένων ιδιωματικών πρακτικών (Παρ. 4). 

                                                 
120

 Σύμφωνα με τον Baud-Bovy (1935: κα΄), μια από τις αιτίες –μεταξύ αρκετών άλλων– για αυτό, ήταν η δυσκολία 

τύπωσης –από τεχνική άποψη– των διαφόρων αντίστοιχων ειδικών συμβόλων. Αντίστοιχη δυσκολία επισημαίνεται, 

επίσης, αρκετά μεταγενέστερα, από τον Καβακόπουλο (1993: 28). 
121

 Για περισσότερα σχετικά με τη διάκριση μεταξύ «περιγραφικής» και «σχηματικής» καταγραφής, βλ. 2.1.4.1. 
122

 Ορισμένοι, καταγραφείς ΕΠΜ –σχετικά λιγότεροι, ωστόσο, σε πλήθος– συνεχίζουν, μέχρι τις μέρες μας άλλωστε, 

να σημειογραφούν σε βυζαντινή γραφή ή σε βυζαντινή και ευρωπαϊκή παράλληλα. Σχετικά, ενδ. βλ.: Περιστέρης, Σπ., 

(1950), Δημοτικά Τραγούδια Ηπείρου και Μωρηά σε Βυζαντινή και Ευρωπαϊκή Παρασημαντική, Αθήνα, Κακουλίδης, 

Γ., (1997), Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια - Σε Βυζαντινή και Ευρωπαϊκή Μουσική Σημειογραφία και Λατινική Γραφή, 

Αθήνα, Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Γεώργιος Ι. Κακουλίδης, Κ. Ψάχος (ό. σημ. 119). 
123

 Μεγάλο μέρος των αναφερόμενων καταγραφών εμπεριέχεται στις διάφορες εκδόσεις και επετηρίδες του ΚΕΕΛ 

(Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών). Σύμφωνα με το σχετικό Βιβλίο Εισαγωγής του 

οργανισμού, στο διάστημα της εν λόγω εικοσαετίας, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 15.000 ηχητικές εγγραφές 

παραδοσιακών μελωδιών. 
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Παρ. 4. Ενδεικτική αποτύπωση ιδιωματικών ερμηνευτικών πρακτικών σε μια από τις καταγραφές του ΚΕΕΛ, 

και συγκεκριμένα από τον Τσιάνη το 1959. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Σαν της 

Ωριάς το κάστρο» (εκδοχή Κύθνου). Βιολιστής: Κώστας Γονιδάκης. Στο Σπυριδάκης και Περιστέρης (1999: 34-

35, 8
ο
-9

ο
 σύστημα).  

 

Στην εισαγωγή, μάλιστα, του καινοτόμου δημοσιεύματος των Σπυριδάκη και Περιστέρη (1968), 

είναι από τις πρώτες φορές στην ελληνική βιβλιογραφία που αναπτύσσεται τόσο ολοκληρωμένα 

μια μεθοδολογία σχετικά με τη χρήση των διαφόρων ειδικών συμβόλων για την αποτύπωση των 

διαφόρων ιδιωμάτων. Οι ίδιοι, ωστόσο, σχετικά αναφέρουν (ό.π.: ις΄-ζ΄): «…διά την μουσική 

καταγραφήν των στοιχείων, τα οποία αφορούν εις το ύφος, … παρουσιάζονται αρκεταί δυσκολίαι 

διά την υπερνίκησιν των οποίων δέον να προηγηθή μουσικολογική μελέτη των ζητημάτων 

τούτων». 

 Είναι εύλογο ότι, την αναφερόμενη εποχή, οι τεχνικές και θεωρητικές δυσχέρειες της 

καταγραφής των διαφόρων ιδιωματικών λεπτομερειών της ΕΠΜ έχουν αρχίσει πλέον να γίνονται 

ιδιαίτερα αντιληπτές και να απασχολούν σε βάθος –μέχρι και τις μέρες μας, άλλωστε– τους 

αντίστοιχους μελετητές. Όπως σχετικά αναφέρουν, λίγο αργότερα σε μεταξύ τους διάλογο, οι Δ. 

Θέμελης και Δραγούμης: «υπάρχουν πάρα πολλοί ιδιωματικοί παράγοντες σ’ αυτή τη μουσική 

(δευτερεύοντες φθόγγοι, ποικίλματα, όλες αυτές οι αλλοιώσεις κ.λπ.) που η ευρωπαϊκή μουσική 

γραφή, … δεν μπορεί εύκολα να τ’ αποδώσει. [Θέμελης] ... Ούτε και η βυζαντινή [συμπληρώνει ο 

Δραγούμης]».
124

 

 Δυο από τα πρώτα συγγράμματα –με διαχρονική ισχύ, ωστόσο– στα οποία εξετάζονται σε 

σημαντικό βαθμό, για τα ελληνικά δεδομένα, θέματα ερμηνείας ιδιωματικών στοιχείων της ΕΠΜ, 

είναι: πρώτον, το βιβλίο για το λαϊκό κλαρίνο της Μαζαράκη (1984 [1
η
 έκδ. 1959]), ένα ολόκληρο 

κεφάλαιο του οποίου είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στα μουσικά στολίδια και τα μελίσματα και, 

δεύτερον, ένα άρθρο του Chianis (1966), το οποίο πραγματεύεται το καθαυτό θέμα της 

διαποίκιλσης στη μουσική της κεντρικής Ελλάδας. Τα αναφερόμενα εγχειρίδια στάθηκαν δυο από 

τα σημαντικότερα της ελληνικής βιβλιογραφίας για τη στήριξη ενός βασικού πεδίου της παρούσας 

έρευνας, τόσο από μεθοδολογική σκοπιά για την κατηγοριοποίηση των διαφόρων στοιχείων 

διαποίκιλσης, όσο και ως προς τον ιδιαίτερα λεπτομερή τρόπο καταγραφής αυτών, από τον οποίο 

υιοθέτησα διάφορες τεχνικές. Μικρά επίσης αποσπάσματα καταγραφών από τα αναφερόμενα 

συγγράμματα –καθώς και από άλλα, εξάλλου– χρησιμοποιήθηκαν αυτούσια στο κύριο μέρος της 

παρούσας εργασίας.  

Ακολουθούν ενδεικτικά αποσπάσματα καταγραφής από τα δυο προαναφερόμενα 

συγγράμματα, στα οποία γίνεται εμφανής η μέθοδος που χρησιμοποιούν οι αντίστοιχοι συγγραφείς 

για την αποτύπωση μελωδικών παραλλαγών. Η αντίστοιχη μέθοδος ακολουθήθηκε, σε γενικές 

γραμμές, και από μέρους μου. Στο πρώτο παρακάτω απόσπασμα (Παρ. 5) –από το σχετικό άρθρο 

του Chianis– αποτυπώνεται η κίνηση της ίδιας μελωδίας: στο μεν πάνω πεντάγραμμο σε απλοϊκή 

μορφή, στο δε κάτω διαποικιλμένη, καθώς επίσης επισημαίνεται, με πλάγιες κάθετες γραμμές, η 

κοινή βασική τους δομή: 
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 Αναφέρεται στο Δ. Θέμελης (1984: 71). Για περισσότερα, σχετικά με την προβληματική της καταγραφής της ΕΠΜ, 

βλ. 2.1.4.1. 
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Παρ. 5. Αποτύπωση δυο εκδοχών της ίδιας μελωδίας, με και χωρίς στοιχεία διαποίκιλσης, κάτω και πάνω 

πεντάγραμμο, αντίστοιχα –ερμηνεία κλαριντζή και τραγουδιστή–, με σκοπό τη συγκριτική τους μελέτη. 

Καταγραμμένο απόσπασμα του τραγουδιού: «Η Ζωήτσα μου», από το δίσκο 78΄ στροφών RCA Victor 38-3086-

B. Κλαριντζής: Α. Σταμέλος, τραγουδιστής: Νάκος. Καταγραφή: Chianis (1966: 106, ex.8A, 1
ο
 σύστημα). 

 

Αντίστοιχη, με ελαφρές τροποποιήσεις, είναι η μέθοδος απεικόνισης των μελωδικών παραλλαγών 

σε συμπληρωματικά πεντάγραμμα, που χρησιμοποιεί η Μαζαράκη (Παρ. 6), μέσω της οποίας 

επιτυγχάνεται μια μορφή συγκριτικής μελέτης των εν λόγω παραλλαγών:
125

 

 

 
Παρ. 6. Μέθοδος αποτύπωσης μελωδικών παραλλαγών σε συμπληρωματικά πεντάγραμμα, με σκοπό τη 

συγκριτική τους μελέτη. Καταγραμμένα αποσπάσματα παραλλαγών του σκοπού: «Ο Γρίβας» (Πελοποννήσου). 

Καταγραφή: Μαζαράκη (1959) (στης ιδίας 1984: 121, βέρσο, 1
ο
 σύστημα).  

 

Από τη δεκαετία του ’70 μέχρι και σήμερα, οι συλλογές με καταγραφές της ΕΠΜ σταδιακά 

αποκτούν ολοένα και πιο εξειδικευμένο χαρακτήρα και συνεχώς πληθαίνουν – συχνά καθεμιά τους 

αφορά σε μια ιδιαίτερη περιοχή ή και εποχή του ελλαδικού χώρου.
126

 Όσον αφορά, επίσης, στον 

τρόπο καταγραφής των διαφόρων υφολογικών στοιχείων ερμηνείας –όταν βέβαια αυτά 

σημειώνονται– επικρατεί σε γενικές γραμμές η τάση, τούτα να αποτυπώνονται στην ευρωπαϊκή 

σημειογραφία με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια –«περιγραφική» σημειογράφηση–
127

 

αποφεύγοντας τα ειδικά σύμβολα.
128

 Πρόκειται άλλωστε για την τακτική την οποία ακολούθησα 

και ο ίδιος στην παρούσα μελέτη. Ενδεικτικό τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι καταγραφές του 

Καβακόπουλου (1981, 1993) (βλ. Παρ. 7). 
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 Για αντίστοιχες μεθόδους συγκριτικής μελέτης παραλλαγών σε διάφορα μουσικά είδη, ενδ. πρβλ. Παρ. 5, Παρ. 10, 

Παρ. 18, Παρ. 20. Για την αντίστοιχη μέθοδο η οποία εφαρμόζεται ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, βλ. 

2.1.1. 
126

 Για το θεματικό πλαίσιο της παρούσας ενότητας, θεώρησα πλεονασμό να προβώ σε εκτενή ευρετηρίαση σχετικών 

δημοσιευμάτων. Ενδεικτικά, αναφέρω κάποια ιδιαίτερα αξιόλογα: Τσιάνης, Σωτήριος, (2003), Δημοτικά τραγούδια της 

Σκύρου, Έκδοση του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΕΛ), του 

Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος (ΠΛΙ), και των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης (ΠΕΚ), 

Χατζηθεοδώρου (1989, 2008), Χτούρης (2000), Baud-Bovy (2006), Βούλγαρης και Βανταράκης (2007), Δραγούμης, 

Mάρκος Φ., (2008), Αιγίνης Μουσική Περιήγησις, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, κ.ά. Μεγάλο πλήθος καταγραφών, 

επίσης, περιλαμβάνεται σε διπλωματικές εργασίες φοιτητών ελληνικών πανεπιστημιακών μουσικών τμημάτων.  
127

 Για περισσότερα σχετικά με τη διάκριση μεταξύ «περιγραφικής»-«σχηματικής» καταγραφής, ό. σημ. 121. 
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 Ενδ. βλ. Αντωνόπουλος (1999: 231), Καμπανάς (1992, τ. Β΄: 381). 
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Παρ. 7. «Περιγραφική» σημειογράφηση στοιχείων διαποίκιλσης από τον Καβακόπουλο (1981: 158). 

Καταγραμμένο απόσπασμα του σκοπού: «Μοναχουγιός ού Κουσταντής» (Θράκης).  

 

Τις δυο τελευταίες δεκαετίες, ειδικότερα, ένεκα, εξάλλου, της ιδιαίτερης άνθησης της επιστήμης 

της εθνομουσικολογίας στην Ελλάδα, αρκετές έρευνες –σχετικές με την ΕΠΜ– 

πραγματοποιούνται, τόσο από ιδιώτες όσο και από σχετικούς φορείς και οργανισμούς (2.2.1.2.Ι.γ). 

Εκ μέρους μάλιστα της αντίστοιχης κοινότητας έχει αναπτυχθεί ένα πλαίσιο προβληματισμών και 

συζητήσεων, όσον αφορά, τόσο στη συστηματοποίηση των καταγραφών του είδους, όσο και στην 

επινόηση κατάλληλων μεθόδων προκειμένου να καλυφθούν οι εκάστοτε σχετικές ερευνητικές 

ανάγκες. Στο σημείο αυτό, ως εκ τούτου, θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα κυρίως μουσικολογικής 

φύσεως δημοσιεύματα των οποίων το περιεχόμενο σχετίζεται –άλλων λιγότερο, άλλων 

περισσότερο– με το προαναφερόμενο θεματικό πλαίσιο, και τα οποία με διάφορους τρόπους 

υπήρξαν επωφελή στη γενικότερη στήριξη του παρόντος πονήματος. 

Συγγράμματα της παραπάνω κατηγορίας που φανήκαν χρήσιμα ήταν: οι πανεπιστημιακές 

σημειώσεις των Αμαργιανάκη (1985), Κατσανεβάκη (2006-7) και Θεοδοσοπούλου (2003α), καθώς 

και ένα αντίστοιχο άρθρο της τελευταίας (2007), στα οποία εξετάζονται ζητήματα που σχετίζονται 

με την καταγραφή της ΕΠΜ, όπως, π.χ., το ιστορικό της εξέλιξης της τελευταίας, η προβληματική 

της, κ.ά. Δημοσιεύματα με αντίστοιχο περιεχόμενο, τα οποία επίσης μελετήθηκαν, ήταν διάφορα 

πρακτικά από συνέδρια, όπως αυτά των: Γιάννου (1984), Θέμελη (1984), Σκούφη (1984), 

Χατζηθεοδώρου (1994), και Λιάβα (1994). Χρήσιμα, ακόμη, αποδείχτηκαν αρκετά ελληνικά 

μουσικολογικά άρθρα στα οποία εξετάζονται διάφορες ευρύτερες θεματικές και έννοιες γύρω από 

την ΕΠΜ, όπως, για παράδειγμα: ο αυτοσχεδιασμός στην ΕΠΜ, η αυθεντικότητα στην ερμηνεία, 

κ.ά., –αφού, όπως επισημάνθηκε ήδη άλλωστε, δημοσιεύματα που να αφορούν άμεσα την κύρια 

διερευνώμενη θεματική δεν υπάρχουν– έτσι ώστε να καταστώ ενήμερος όσον αφορά στις 

σύγχρονες αντίστοιχες απόψεις της σχετιζόμενης μουσικολογικής κοινότητας. Μερικά από τα πιο 

αντιπροσωπευτικά ήταν αυτά των: Δραγούμη (1985, 2003), Λιάβα, Τσάμπρα (1996), Σηφάκη 

(1997), Διονυσόπουλου (1998), Κάβουρα (1999), Διονυσίου (2002), Koglin (2003), και 

Θεοδοσοπούλου (2004). Σε αντίστοιχο θεματικό πλαίσιο, ωφέλιμη επίσης αποδείχτηκε η εξέταση 

διαφόρων δημοσιευμάτων από το χώρο της μουσικής λαογραφίας, όπως αυτών των: Μερλιέ 

(1935), Θέμελη (1972), Γιαννακόπουλου (1981), Baud-Bovy (1984), Κυριακίδη (1990), Βρέλλη 

(1992), Μπαζιάνα (1997), καθώς και των Τυροβολά (1992) και Λουτζάκη (1994), που σχετίζονται 

με τον ελληνικό παραδοσιακό χορό.
129

 Αντίστοιχα, επίσης, από το χώρο της «παραδοσιακής» 

οργανολογίας, αυτά των: Περιστέρη (1961), Καρακάση (1970), Θέμελη (1979), Σαρρή (2007β), 

Ανωγειανάκη (1991) και Τσουχλαράκη (2004), τα δυο τελευταία εκ των οποίων, μεταξύ άλλων, 

αναφέρονται στο βιολί. 

Χρήσιμα ακόμη αποδείχτηκαν –ιδιαίτερα για την ιστορική ανασκόπηση της διαποίκιλσης 

στον ελλαδικό χώρο η οποία λαμβάνει χώρα στην παρούσα ενότητα– ορισμένα συγγράμματα στα 

οποία εξετάζονται μουσικά ζητήματα θεωρητικού και ιστορικού περιεχομένου γύρω από διάφορες 
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 Στην παρούσα μελέτη αξιοποιήθηκαν αρκετές ακόμη βιβλιογραφικές πηγές από το πεδίο της ελληνικής μουσικής 

λαογραφίας, με βασικό ζητούμενο, ωστόσο, μέσω της αντίστοιχης επεξεργασίας τους να προσδιοριστούν στοιχεία που 

αφορούν, κατά κύριο λόγο, στο κύριο ερευνητικό ηχητικό υλικό και στους αντίστοιχους ερμηνευτές αυτού. Ως εκ 

τούτου, τούτες αναφέρονται στην 2.2.1.2. Στα εν λόγω δημοσιεύματα, αν και δεν γίνεται αναφορά σε θέματα ερμηνείας 

ιδιωματικών πρακτικών, ορισμένες φορές μπορούν να προκύψουν σχετικές πληροφορίες με έμμεσο τρόπο. Για 

παράδειγμα, μέσω του συνήθως πλούσιου φωτογραφικού υλικού που περιέχουν, μπορούν να γίνουν διάφορες 

παρατηρήσεις σχετικά με τον τρόπο στήριξης και χειρισμού του οργάνου από τον εκάστοτε οργανοπαίκτη, και μέσα 

από τις παρατηρήσεις αυτές, στη συνέχεια, να προκύψουν σχετικά συμπεράσματα που αφορούν, π.χ., στην ειδικότερη 

μεταχείριση του οργάνου κατά την ερμηνεία ιδιωμάτων. 
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ελληνικές μουσικές παραδόσεις, όπως αυτά των: Καρά (1973), Neubecker (1986), Μιχαηλίδη 

(1999), West (2004) και Αριστόξενου (2005), για την αρχαία ελληνική μουσική, τα δημοσιεύματα 

των: ‘Μουσικής Επιτροπής του 1881-3’, Παπαδόπουλου (1904), Ψάχου και Χατζηθεοδώρου 

(1978), Καρά (1982), Ρωμανού (1985), Αλυγιζάκη (1990), Ρεμούνδου (1997), Φλώρου (1998), 

Κωνσταντίνου (2003), Παϊβανά (2006), Αλεξάνδρου (2008), Touliatos, για τη βυζαντινή μουσική, 

των Γουλάκη-Βουτυρά (1990), Μπαρούτα (1992), Τσιαμούλη και Ερευνίδη (1998), Χαψούλα 

(2000), Λεούση (2003), σχετικά με τη μουσική ιστορία της μεταβυζαντινής περιόδου, καθώς και 

αυτά των: Κηλτζανίδη (1978), Αμαργιανάκη (1995) και Μαυροειδή (1999), στα οποία 

πραγματοποιούνται διάφοροι συσχετισμοί ελληνικών μουσικών συστημάτων με συστήματα άλλων 

εθνικοτήτων – κατά κύριο λόγο αυτών της Ανατολικής Μεσογείου. 

Τέλος, πολύτιμες αποδείχτηκαν, από ευρύτερη κυρίως μεθοδολογική σκοπιά, ορισμένες 

διδακτορικές διατριβές εθνομουσικολογικού χαρακτήρα, στις οποίες διερευνάται μια μεγάλη 

ποικιλία θεμάτων γύρω από την ΕΠΜ. Ενδεικτικά επισημαίνω αυτές των: Τυροβολά (1994), 

Θεοδοσοπούλου (2003β), Καλλιμοπούλου (2006), Κίτσιου (2006), και Σαρρή (2007α), καθώς
 
και 

τη διπλωματική εργασία του Κατσούρα (2001), τη μόνη, ενδεχομένως, στο είδος της ακαδημαϊκή 

μελέτη στην οποία διερευνώνται σε αρκετό βάθος διάφορα ζητήματα ιδιωματικών ερμηνευτικών 

πρακτικών του βιολιού –ειδικότερα της Ηπειρώτικης βιολιστικής παράδοσης–, της οποίας, 

μάλιστα, ορισμένα αποσπάσματα καταγραφών χρησιμοποίησα και στο κύριο μέρος του παρόντος 

πονήματος. Ακολουθεί σχετικό απόσπασμα από τις καταγραφές της εν λόγω διπλωματικής, στο 

οποίο γίνεται εμφανής η «περιγραφική» αποτύπωση ορισμένων στοιχείων διαποίκιλσης (Παρ. 8). 

 

 
Παρ. 8. Αποτύπωση στοιχείων διαποίκιλσης σε σύγχρονη καταγραφή της Ηπειρωτικής μουσικής παράδοσης. 

Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Παπαδιά». Βιολιστής: Ευάγγελος Τίλλης. 

Καταγραφή: Κατσούρας (2001: Παράρτημα χ.σ., «Παπαδιά», μέτρο 49-50]) 

 

Είναι γεγονός, ωστόσο, ότι το ερευνητικό πεδίο το οποίο αφορά ειδικότερα στον ιδιωματικό τρόπο 

ερμηνείας των ελληνικών παραδοσιακών οργάνων –και σχετίζεται, επομένως, περισσότερο άμεσα 

με τον θεματικό πυρήνα της μελέτης μου– παραμένει, μέχρι σήμερα, σε μεγάλο βαθμό 

ανεξερεύνητο. Όπως, σχετικά, επισημαίνει ο Σαρρής (2007α: 34-35): «πολύ λίγες είναι οι 

καταγραφές οργανικής μουσικής που έχουν δημοσιευτεί, μέσα από τις οποίες μπορούμε να 

αποκτήσουμε μια ενδεικτική εικόνα για το ρεπερτόριο, τις τεχνικές παιξίματος και τις 

ιδιαιτερότητες κάποιου [παραδοσιακού] οργάνου».  

 Την τελευταία δεκαετία, βέβαια, παρατηρείται στο χώρο μια αυξανόμενη κυκλοφορία 

συγγραμμάτων που αφορούν στα διάφορα ελληνικά παραδοσιακά μουσικά όργανα – πρωτόγνωρη, 

μάλιστα, για τα ελληνικά δεδομένα.
130

 Τα περισσότερα ωστόσο από αυτά, αν και ιδιαίτερα χρήσιμα 

στο χώρο –ως μοναδικά άλλωστε– αποτελούν απλές μεθόδους εκμάθησης ενός οργάνου, και 

απευθύνονται κυρίως σε νέους σπουδαστές της –νεοφερθείσας εξάλλου στον μουσικό εκπαιδευτικό 

χώρο– ΕΠΜ. Στα αναφερόμενα συγγράμματα, συνήθως περιλαμβάνεται ένα σύνολο «σχηματικών» 

καταγραφών του σχετικού ρεπερτορίου του εκάστοτε οργάνου, κατά κανόνα, δίχως να 

επισημαίνεται κάποια περαιτέρω τεχνική ανάλυση του ιδιωματικού τρόπου ερμηνείας αυτού. Ως εκ 

τούτου, οι εν λόγω καταγραφές λειτουργούν περισσότερο ως συμπλήρωμα στο αντίστοιχο ηχητικό 

υλικό –το οποίο συχνά συμπεριέχεται– παρά ως υποκατάστατο αυτού. Όπως χαρακτηριστικά 

επισημαίνει στο σχετικό σύγγραμμά του ο Κωτσίνης (2004: 39) αιτιολογώντας –πολύ ορθά, 
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 Για αναλυτική ευρετηρίαση τούτων, βλ. τους σχετικούς καταλόγους των ελληνικών μουσικών οίκων, όπως: Fagotto, 

Νάκας, κ.λπ. 
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ασφαλώς, από μια άποψη– την παράλειψη αποτύπωσης στοιχείων ποίκιλσης στις καταγραφές του: 

«Πολλά στολίδια υπονοούνται, από κάποιον που γνωρίζει το ‘χρώμα’ και τον τρόπο εκτέλεσης των 

κομματιών». Αντίστοιχα επιχειρηματολογεί επίσης ο Τσαρδάκας (2008: 16), όσον αφορά στην 

εσκεμμένη μη-χρήση στοιχείων που συνιστούν καλλωπισμούς στη σημειογραφία του, 

«..προκειμένου να μη συσκοτιστεί η συντακτική δομή των κομματιών ...και... μην τεθεί σε κίνδυνο 

η διαύγεια του μουσικού κειμένου».
131

 Τα περισσότερα συγγράμματα της εν λόγω κατηγορίας, 

επομένως, ελάχιστα μου προσέφεραν έτσι ώστε να εμβαθύνω στο βασικό ερευνητικό μου πεδίο. 

Ορισμένα ωστόσο από τα πιο αξιόλογα στο είδος τους, όπως αυτά των: Καλαϊτζίδη (2000), 

Κωτσίνη (2004), Μυστακίδη (2004), Τσαρδάκα (2008), Καλιοντζίδη (2008), και Βασιλάκη (2006 

και 2010) –τα δυο τελευταία εκ των οποίων αφορούν ειδικότερα στο βιολί– αποδείχτηκαν χρήσιμα 

σε ένα βαθμό, έτσι ώστε να μπορέσω να μελετήσω τον τρόπο που εφαρμόζουν οι συγγραφείς τους 

για την ιδιαίτερη σημειογράφηση των «μαλακών» αλλοιώσεων σε ελληνικές μελωδίες και στη 

συνέχεια να διαμορφώσω τη δική μου αντίστοιχη καταγραφική μέθοδο (2.1.4). 

 

Είναι γεγονός ότι η πλειοψηφία των συγγραμμάτων που παρουσιάστηκαν στην παρούσα ενότητα, 

παρ’ όλο τον πολύτιμο χαρακτήρα τους σε διάφορα επίπεδα, αποτέλεσε στην πραγματικότητα 

δευτερεύουσα πηγή ως προς τη στήριξη του κύριου θεματικού άξονα του πονήματος. Ο τρόπος με 

τον οποίο διερευνώνται σε αυτά τόσο το γνωστικό πεδίο της διαποίκιλσης όσο και της σχετικής 

ΕΠΒ πρακτικής –σε όσα εκ των οποίων συμβαίνει βέβαια τούτο– αποδείχτηκε αρκετά ανεπαρκής 

έτσι ώστε να καλυφθούν στον απαραίτητο βαθμό οι παρούσες ερευνητικές ανάγκες. Μέσω της 

εξέτασής τους, ωστόσο, εκτός από το ότι αποκόμισα διάφορες χρήσιμες πληροφορίες –άλλοτε 

μεγαλύτερης και άλλοτε μικρότερης συνάφειας με το εκάστοτε ιδιαίτερο θεματικό πεδίο της 

μελέτης μου–, ενημερώθηκα όσον αφορά στο βιβλιογραφικό υλικό της ΕΠΜ που αντιστοιχεί στο 

ευρύτερο πλαίσιο της θεματικής μου, έτσι ώστε να μπορέσω εν τέλει να εντάξω την τελευταία στο 

–όσο το δυνατόν πιο σχετικό με αυτή– ήδη υπάρχον γνωστικό πεδίο. Για την περαιτέρω κάλυψη, 

επομένως, των ερευνητικών απαιτήσεων της διατριβής, έκρινα στη συνέχεια αναγκαίο να 

διερευνήσω το θέμα της διαποίκιλσης και της σχετιζόμενης βιολιστικής πρακτικής, επιπλέον, σε 

διάφορες μη-ελληνικές μουσικές παραδόσεις. Ως εκ τούτου, προέβην σε εκτενή εξέταση της 

σχετικής ξένης βιβλιογραφίας, η επισκόπηση της οποίας ακολουθεί στη συνέχεια.  

 

 

                                                 
131

 Όπως συχνά εξάλλου επισημαίνεται κι από άλλους συγγραφείς σχετικών συγγραμμάτων, οι καταγραφές αυτής της 

κατηγορίας έχουν σκόπιμα «αφαιρετική» μορφή για λόγους «ευκολίας ανάγνωσης των τραγουδιών» και «ελευθερίας 

του ερμηνευτή»· έτσι ώστε να δοθεί, δηλαδή, το περιθώριο στον ερμηνευτή «να κάνει τις δικές του αναλύσεις και να 

βάλει τα δικά του στολίδια» (Κωτσίνης 2004: 39-41). Ορισμένοι, μάλιστα, από τους συγγραφείς τονίζουν ότι οι 

παρτιτούρες δεν προτείνονται «αυτόνομα», αλλά ως «λειτουργικό συμπλήρωμα της ακρόασης» (Βούλγαρης και 

Βανταράκης 2007: 63).  
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1.2.2. Η Καταγραφή της Διαποίκιλσης, με Έμφαση στη Βιολιστική Ερμηνεία, σε Μη-

Ελληνικές Μουσικές Παραδόσεις 

Εκτός από το χώρο της ελληνικής μουσικής, η διαποίκιλση έχει παίξει σημαντικό ρόλο, ως 

ερμηνευτική πρακτική, σε διάφορα μουσικά είδη και σε ποικίλες χρονικές περιόδους τους, τον 

οποίο, για το σκοπό του παρόντος πονήματος, θεώρησα αναγκαίο να εξετάσω. Το εύρος των 

αναφερόμενων μουσικών κατηγοριών εκτείνεται από την υψηλού βαθμού εγγράμματη / έντεχνη 

δυτικοευρωπαϊκή παράδοση έως άλλες, λιγότερο εγγράμματες ή και αμιγώς προφορικές 

παραδόσεις, όπως την Τζαζ και την παραδοσιακή μουσική διαφόρων ανατολικών και δυτικών 

χωρών. Όσον αφορά στην πρώτη παραπάνω περίπτωση, οι πρώτες σχετικές αναφορές που 

εντοπίζονται σε γραπτές πηγές χρονολογούνται πριν από τον 15
ο
 αιώνα και πληθαίνουν με 

αυξητικό –κατά κανόνα– ρυθμό στο πέρασμα των αιώνων, παρουσιάζοντας μάλιστα ιδιαίτερη 

κορύφωση στην περίοδο του Μπαρόκ. Αντίθετα, όσον αφορά στη δεύτερη παραπάνω περίπτωση, 

αξιόλογες αντίστοιχες πηγές αρχίζουν να εντοπίζονται, κατά κύριο λόγο, από τα τέλη του 19
ου

 

αιώνα και μετά (1.2.2.2). Ακολουθεί επισκόπηση των δυο προαναφερόμενων κατηγοριών πηγών, 

διά μέσου σχετικής ιστορικής αναδρομής, έχοντας παράλληλα ως βασικό θεματικό άξονα τον 

σχετιζόμενο ερμηνευτικό ρόλο του βιολιού. 

 

 

1.2.2.1. Η Καταγραφή της Διαποίκιλσης, με Έμφαση στη Βιολιστική Ερμηνεία, στην Έντεχνη 

Ευρωπαϊκή Μουσική Παράδοση 

 

1.2.2.1.Ι. Η Καταγραφή της Διαποίκιλσης, με Έμφαση στη Βιολιστική Ερμηνεία, στην Έντεχνη 

Ευρωπαϊκή Μουσική Παράδοση Πριν από το Μπαρόκ 

Τόσο για τη χρονική περίοδο του Μεσαίωνα, όσο και για πριν από αυτή, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα 

σημαντικά τεκμήρια σχετικά με τον τρόπο χρήσης της πρακτικής της διαποίκιλσης στην ευρωπαϊκή 

μουσική. Για την Πρώιμη μεσαιωνική περίοδο, εντοπίζονται σποραδικά κάποιες λιγοστές αναφορές 

σχετικά με τη χρήση ορισμένων στοιχείων διαποίκιλσης στο Γρηγοριανό μέλος – όπως το 

βιμπράτο, το τρέμολο, το quilisma, τα μελίσματα, κ.ά. Για το συμβολισμό, μάλιστα, μερικών από 

αυτών, ορισμένες φορές χρησιμοποιούνται ειδικοί χαρακτήρες της Νευματικής σημειογραφίας της 

εποχής.
132

 Σχετικά με τη Μέση μεσαιωνική περίοδο, οι McVeigh and Da Costa (§2) αναφέρουν ότι 

οι τροβαδούροι του 12
ου

 αιώνα στην Ευρώπη συνήθιζαν να διαποικίλλουν τη μελωδική γραμμή της 

φωνής τους την οποία ερμήνευαν παράλληλα, σε ετεροφωνία με το τραγούδισμά τους, με κάποιο 

                                                 
132

 Μια από τις πρώτες αναφορές σε μελίσματα εντοπίζεται σε ένα μελωδικό «πέρασμα» (passage) που έγραψε ο St 

Augustine γύρω στο 400 μ.Χ. σχολιάζοντας την εκφραστικότητα της αναφερόμενης πρακτικής (“jubilus” ή “jubilation” 

κατά την ορολογία του). Πιο ευρεία χρήση, ωστόσο, της μελισματικής πρακτικής παρατηρείται από τις πρώτες 

καταγραφές του Γρηγοριανού μέλους (~900 μ.Χ.) και εντεύθεν. (“Melisma” στο Grove Music Online). Η εν λόγω 

πρακτική αποτελούσε ειδικότερη τραγουδιστική τεχνοτροπία της εποχής, σύμφωνα με την οποία κάθε συλλαβή του 

κειμένου αρθρωνόταν με μια ομάδα αρκετών νοτών – τα μελίσματα (≠ συλλαβικό [syllabic] στυλ: στην εκάστοτε 

συλλαβή του κειμένου αντιστοιχεί μια μόνο νότα) (Crocker). 

Σύμφωνα, επίσης, με τους Hiley and Szendrei (στο Bent et al.: §III1i-ii), η σημασία των νευμάτων (special 

neumes) που σχετίζονται με τη διαποίκιλση της αναφερόμενης εποχής εν γένει, είναι μέχρι σήμερα αρκετά 

αμφιλεγόμενη. Για περαιτέρω νευματικούς χαρακτήρες της αναφερόμενης περιόδου, βλ. Παράρτημα 1.2. Ενδεικτικά, ο 

Stones (1980: 325) αναφέρει ότι το quilisma –με αντίστοιχο σύμβολο: « »– συχνά στις μέρες μας μεταγράφεται και 

ερμηνεύεται ως ανάστροφο μορντάν με αντίστοιχο σύμβολο: « » (3.1.3.1.I). Συμπληρώνει ωστόσο ότι, παλαιότερα, 

αυτό ενδεχομένως χρησιμοποιούνταν για να δηλώσει την ευρύτερη έννοια της ποίκιλσης.  

Για περισσότερα σχετικά με τη διαποίκιλση, την αναφερόμενη περίοδο, βλ. Bent et al. (§I2, §ΙΙΙ1-2), Apel 

(1969: 777), Donington (1989: 189), και Dechevrens, Antoine, (1912-3), “Des Ornements du Chant Grégorien”, SIMG 

XIV, 279-349.  
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μουσικό όργανο
133

 – συχνά κάποιο τοξωτό έγχορδο, πρόγονο του 

βιολιού (Εικ. 8).
134

 Οι ίδιοι αναφέρουν ότι, από τον 13
ο
 αιώνα και 

μετά, στοιχεία διαποίκιλσης εφαρμόζονταν στη δυτικοευρωπαϊκή 

φωνητική και οργανική μουσική διαφόρων μουσικών ειδών, 

ακόμα και στην πολυφωνική μουσική της τελευταίας μεσαιωνικής 

περιόδου. Κατά κανόνα, ωστόσο, τούτα δεν προσδιορίζονταν με 

κάποιον ιδιαίτερα συγκεκριμένο τρόπο μέσα στο γραπτό μουσικό 

κείμενο, αλλά προστίθεντο κατά βούληση από τους ερμηνευτές. Ο 

εκάστοτε μουσικός αυτοσχεδίαζε, είτε αναπτύσσοντας 

μελισματικά μια γραμμένη μελωδία την οποία «έσπαγε» σε νότες 

μικρότερης ρυθμικής αξίας, είτε προσθέτοντας αντιστικτικά μια 

εντελώς καινούργια φωνή.
135

  

Από τον 15
ο
 αιώνα κι έπειτα, οι μουσικοί της Αναγέννησης 

άρχισαν περιστασιακά να χρησιμοποιούν ειδικά σύμβολα για να 

σημειώσουν στην παρτιτούρα τα διάφορα ποικιλτικής φύσεως 

στοιχεία.
136

 Με το πέρασμα του χρόνου, αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα τα αναφερόμενα στοιχεία να αρχίσουν ελαφρώς να 

σταθεροποιούνται και οι συμβολισμοί τους να αρχίσουν να 

αποκτούν κάπως πιο συγκεκριμένη μορφή. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι 

και τα τέλη περίπου του 16
ου

 αιώνα, η διαποίκιλση παρέμεινε μια κατεξοχήν αυτοσχεδιαστική 

πρακτική, που καθοριζόταν, κατά κύριο λόγο, από τη διάθεση και την αισθητική των μουσικών και 

ειδικότερα των οργανοπαικτών της εποχής. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ortiz Diego το 1553: 

«ο καθένας διαποίκιλλε με το προσωπικό του στυλ» (στο Donington 1982: 92). Αντιμετωπιζόταν 

δηλαδή, από τους τελευταίους, ως μια φυσική και συνηθισμένη διαδικασία της καθημερινής τους 

μουσικής δραστηριότητας. Η ικανότητά τους, μάλιστα, να διαποικίλουν μια γραμμένη μελωδία 

διαβάζοντάς τη, χαρακτήριζε σε ένα σημαντικό βαθμό το προφίλ τους ως επαγγελματίες.
137

 

Οι πρώτες πραγματείες στις οποίες επισημαίνονται θέματα σχετιζόμενα με τη χρήση της 

αναφερόμενης πρακτικής στην ευρωπαϊκή μουσική, εντοπίζονται στις αρχές του 16
ου

 αιώνα.
138

 Οι 

περισσότερες από αυτές, ωστόσο, αφορούν στη φωνητική μουσική και περιέχουν, κατά κύριο λόγο, 

συμβουλές γενικής φύσεως οι οποίες συνήθως πηγάζουν μέσα από την κοινή λογική, όπως:  

                                                 
133

 Για περισσότερα σχετικά, βλ. Brown and Page, στο Brown et al.: §I2ii. 
134

 Σύμφωνα με τον Holman (στο Boyden et al.: §I3i), οι πρώτες αναφορές σχετικά με την ύπαρξη βιολιών –αρχικά 

τρίχορδων– στην Ευρώπη, χρονολογούνται στις πρώτες δεκαετίες του 16
ου

 αιώνα. Άλλα συγγενικά τοξωτά έγχορδα του 

βιολιού που χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε είναι η βιόλα ντα γκάμπα, η βιόλα ντα μπράτσιο, βιόλα ντ’ αμόρε, η βιέλα, 

κ.ά. Για περισσότερα σχετικά με τα διάφορα όργανα-προγόνους του βιολιού, βλ. Boyden et al. (ό.π.), και Remnant (§6).  

Σύμφωνα ωστόσο με τον Boyden (1990: 31), η πρώτη αναφορά σε τετράχορδο βιολί με τη σημερινή –σε 

γενικές γραμμές (βλ. παρακάτω)– καθιερωμένη του μορφή, γίνεται από τον Jambre de Fer το 1556 στην πραγματεία 

του με τίτλο Epitome musical. Σχετικά με τις λεπτές διαφορές στα χαρακτηριστικά μεταξύ του βιολιού της Μπαρόκ 

περιόδου και της Κλασικής μεταγενέστερα, βλ. Boyden and Walls (στο Boyden et al.: §I4ib). 
135

 Horsley (στο Nettl et al.: §II2ii), και Neumann (1983: 19): Contrapunto alla mente ή dechant sur le livre (Πηγές των 

ερευνητών Ernest Ferand και Robert Haas). Επίσης πρβλ. εδώ: Μελίσματα (1.1.2.1.ΙΙ.β). 
136

 Ο Kreitner (στο Kreitner et al.: §1) αναφέρει ότι πιο συστηματική καταγραφή των αναφερόμενων συμβολισμών 

αρχίζει να υφίσταται από τα τέλη του 15
ου

 αιώνα και μετά, αρχικά στις ταμπλατούρες έργων για πληκτροφόρα όργανα 

και αργότερα για λαούτο. Ο ίδιος αναφέρει, επίσης, ότι ένας από τους παλαιότερους διαπιστωμένους συμβολισμούς 

διαποίκιλσης συναντάται σε παρτιτούρα για πληκτροφόρο όργανο του 14
ου

 αιώνα στο: The Robertsbridge Codex, 

(~1320), London, British Library, Add.28550. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι η πηγή αυτή αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. 
137

 Boyden (1990: 89, 288-290), και Lloyd-Watts and Bigler (1995: 37). Σύμφωνα άλλωστε με διάφορους σχετικούς 

μελετητές (ό.π.), σε αρκετά από τα γραπτά μουσικά κείμενα της εποχής αποτυπωνόταν, κατά κανόνα, ο «σκελετός» του 

μουσικού κομματιού.  
138

 Από τις πρώτες πραγματείες στις οποίες εντοπίζεται να γίνεται σχετική αναφορά στη διαποίκιλση είναι η ισπανικής 

προελεύσεως: Durán, D.M., (1504), Súmula de Canto de Organo, Salamanca (Jambou, στο Kreitner et al.: §2). 

Εικ. 8. Τροβαδούρος με βιέλα. 

Cantigas de Santa Maria, ~1300. 

(<http://en.wikipedia.org/wiki/Ima

ge:Vielle.jpg>) 
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«Οι πιο πρίμες μελωδικές γραμμές καλό είναι να διαποικίλλονται περισσότερο από τις πιο μπάσες, η 

χαρούμενη μουσική περισσότερο από τη λυπητερή, οι κατέντσες περισσότερο από τις αρχές των 

φράσεων, οι επαναλήψεις των φράσεων περισσότερο από την πρώτη τους έκθεση, κ.λπ.» (Kreitner, 

στο Kreitner et al.: §1) 

 Όσον αφορά στην οργανική μουσική, αντίστοιχα, πραγματείες οι οποίες παρέχουν –μεταξύ 

άλλων– οδηγίες σχετικά με την ερμηνεία των διαφόρων κατηγοριών ποικιλμάτων αρχίζουν στην 

ουσία να εμφανίζονται από τα μέσα του 16
ου

 αιώνα και μετά.
139

 Πρόκειται, εξάλλου, για τη χρονική 

περίοδο στην οποία θεωρητικοί μουσικοί από διάφορους χώρους, αλλά και οργανοπαίκτες 

διαφόρων μουσικών οργάνων, αρχίζουν να ασχολούνται σε πιο θεωρητική βάση με τη διερεύνηση 

της αναφερόμενης πρακτικής. Έτσι, διάφορες σχετικές έννοιες και ορολογίες που είχαν ήδη 

αναπτυχθεί, σε προφορικό κυρίως επίπεδο, μέσα στην πορεία των περασμένων αιώνων αρχίζουν 

σιγά-σιγά να συστηματοποιούνται. Το γεγονός αυτό είχε ως αναμενόμενο αποτέλεσμα τον 

σταδιακό εμπλουτισμό του σχετικού «λεξιλογίου» της διαποίκιλσης στη μουσική «γλώσσα» της 

εποχής, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για την ιδιαίτερα ανθηρή ανάπτυξή της την περίοδο του 

Μπαρόκ.  

Όσον αφορά στη νεοεμφανιζόμενη βιολιστική μουσική παράδοση του 16
ου

 αιώνα στην 

Ευρώπη,
140

 σύμφωνα με διάφορους μελετητές, ήταν ως επί το πλείστον συνδεδεμένη με τις λαϊκές 

εορταστικές εκδηλώσεις διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων και εξυπηρετούσε, κατά κύριο λόγο, 

τους εξής δυο βασικούς σκοπούς: πρώτον, τη διασκέδαση και το χορό, και δεύτερον, τη συνοδεία 

της φωνής –ετεροφωνικά ή συγχορδιακά– σε τραγούδια.
141

 Μέχρι και τις αρχές του 17
ου

 αιώνα, 

όπως παρατηρεί ο θεωρητικός Trichet:
142

 

«…τα βιολιά προορίζονταν κυρίως για χορούς, μπαλέτα, μασκαράτες, καντάδες, πανηγύρια και κάθε 

μορφή ψυχαγωγικής απασχόλησης, και θεωρούνταν μάλιστα ως το καταλληλότερο από κάθε άλλο 

μουσικό όργανο για αυτού του είδους τις ασχολίες. … 

 »…η νύφη και ο γαμπρός επέστρεφαν από την εκκλησία στο σπίτι υπό τον ήχο των βιολιών.» (στο 

Gill 1984: 64) 

 Αναλογιζόμενος, προφανώς, το σχετικά υψηλό επίπεδο βιολιστικής τεχνικής της εποχής 

μας, ο Boyden (1990: 94-95) υποστηρίζει ότι για καμία από τις προαναφερόμενες ασχολίες δεν 

απαιτούνταν ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο βιολιστικής δεξιότητας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 

(ό.π.): «οι βιολιστές [του 16
ου

 αιώνα] δεν ήταν απαραίτητο να κατέχουν περισσότερη τεχνική από 

αυτή της πρώτης θέσης και απλών δοξαριών…». Η βιολιστική μουσική της αναφερόμενης 

περιόδου είχε κυρίως ρυθμικής φύσεως ανάγκες και, κατά ένα πολύ μεγάλο της μέρος, όπως ο ίδιος 
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 Μια από τις πρώτες και σημαντικότερες σχετικές πραγματείες, για την εποχή της, η οποία αναφέρεται, μεταξύ 

άλλων, σε θέματα μελισματικής ανάπτυξης, και η οποία μάλιστα αφορά ειδικότερα στην τεχνική ερμηνείας της βιόλας 

ντα γκάμπα –τοξωτού εγχόρδου πρόγονου της οικογενείας του βιολιού– είναι αυτή του Ιταλού Sylvestro di Ganassi dal 

Fontego: (1542), Regola Rubertina, Venice, και (1543), Lettione Seconda, Venice [δυο τόμοι]. Το δίτομο σύγγραμμα 

του Ganassi είναι, επίσης, ένα από τα μοναδικά στο είδος του –έως και τα τέλη του 16
ου

 αιώνα– που δίνουν 

πληροφορίες σχετικά με τους δακτυλισμούς που χρησιμοποιούνταν στην ερμηνεία των τοξωτών εγχόρδων. Για 

περισσότερα, βλ. Boyden (1990: 77-95), και Brown and Ongaro. 

Ενδεικτικά, ορισμένες ακόμη από τις σημαντικότερες πραγματείες, με αντίστοιχες αναφορές στην 

μελισματική ανάπτυξη, που ακολουθούν μέχρι τα τέλη του 16
ου

 αιώνα είναι οι: Ganassi, Sylvestro, (1535), Fontegara, 

Ortiz, Diego, (1553), Trattado de Glosas, Santa María, Tomás de, (1565), Libro llamado Arte de Tañer Fantasia, 

Rogniono, Richardo, (1592), Passaggi…, Venice, Contorto, G.L., (1593), Breveetfacile Maniera d’Essercitarsi, 

Bovicelli, G.B., (1594), Regole, Passaggi di Musica, κ.ά. Σχετικά, ενδ. βλ. Παρ. 1067, και για περισσότερα, βλ. Jambou 

(ό. σημ. 138), και Kreitner (ό. σημ. 136). Σύμφωνα, επίσης, με τους Holman and Wainwright (2005: 9), διασώζονται 

δέκα συνολικά διδακτικά εγχειρίδια τα οποία συγγράφηκαν τον 16
ο
 αιώνα –ως επί το πλείστον τις τελευταίες δεκαετίες 

αυτού–, τα οποία αφορούν αποκλειστικά στο θέμα τη διαποίκιλσης στην ευρωπαϊκή μουσική. Για περισσότερα, βλ. 

Holman and Wainwright (ό.π.). 
140

 Σχετικά με τις πρώτες αναφορές στην εμφάνιση του βιολιού, γενικότερα, πρβλ. σημ. 134. 
141

 Ενδ. βλ. Boyden (1990: 49-64), Donington (1989: 535), Gill (1984: 64). Σύμφωνα ωστόσο με τον Holman (στο 

Boyden et al.: §I3ivb), το βιολί χρησιμοποιούνταν επιπλέον στην εκκλησιαστική μουσική του 16
ου

 αιώνα.  
142

 Trichet, Pierre, Traité des Instruments de Musique, 1640 (είχε γραφτεί νωρίτερα). 
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υποστηρίζει, βασιζόταν στην αυτοσχεδιαστική πρακτική της διαποίκιλσης. Για το λόγο αυτό, μόνο 

σε σπάνιες περιπτώσεις χρειαζόταν να γίνει κάποια σχετική καταγραφή της μουσικής αυτής. Αλλά 

και στην περίπτωση που τελικά γινόταν κάτι τέτοιο, ο τρόπος ερμηνείας των οργανοπαικτών ήταν 

μάλλον πρακτικά αδύνατον να καταγραφεί με ακρίβεια, εξαιτίας της έντονα ιδιωματικής του 

φύσης. Ως εκ τούτου, ελάχιστα κομμάτια του είδους, της εν λόγω περιόδου, έχουν διασωθεί σε 

γραπτή μορφή,
143

 και καμία πραγματεία δεν εντοπίζεται, προς το παρόν, η οποία να αφορά 

αποκλειστικά στις διάφορες ερμηνευτικές πρακτικές του εν λόγω μουσικού οργάνου.
144

  

 

 

1.2.2.1.ΙΙ. Η Καταγραφή της Διαποίκιλσης, με Έμφαση στη Βιολιστική Ερμηνεία, στην Έντεχνη 

Ευρωπαϊκή Μουσική Παράδοση στο Μπαρόκ 

Από τις αρχές του 17
ου

 αιώνα και έπειτα διαδραματίζονται σημαντικές αλλαγές στην οργανική 

μουσική.
145

 Ο βιρτουόζος οργανοπαίκτης αποκτά, πλέον, ιδιαίτερη σημασία για το ευρωπαϊκό 

μουσικό γίγνεσθαι, γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο στον ερμηνευτικό ρόλο του βιολιού. Με 

πρωτεργάτες κυρίως τους ιταλούς βιολιστές και συνθέτες, η τεχνική «γλώσσα» του οργάνου 

εξελίσσεται με εκπληκτική ταχύτητα και το ίδιο μεταμορφώνεται σε εκφραστικό μέσο μίας 

ιδιαίτερα περίπλοκης και εκλεπτυσμένης τέχνης.
146

 Στη νέα αυτή εξέλιξη, η πρακτική της 

διαποίκιλσης παίζει εξέχοντα ρόλο. Από τους πρώτους μάλιστα θεωρητικούς του είδους που 

συσχέτισαν συγκεκριμένες κατηγορίες αυτής με το βιολί ήταν, μεταξύ άλλων, ο Agazzari (1607)
 

και ο Praetorius (1619) (Boyden 1990: 89-90, 176).
147

 Ο Mersenne (1636-7), επίσης, σχετικά 

αναφέρει: 

«…οι καλλωπισμοί [beauties] και τα ποικίλματα [graces] που συνηθίζονται να παίζονται σε αυτό 

[στο βιολί] είναι τόσο πολλοί σε πλήθος ώστε μπορεί να προτιμηθεί από όλα τα υπόλοιπα όργανα 

…ειδικά όταν [οι δοξαριές] συνδυάζονται με τη διαποίκιλση του αριστερού χεριού η οποία ωθεί 

τους ακροατές να ομολογήσουν ότι το βιολί είναι ο βασιλιάς των οργάνων.» (στο Boyden 1990: 

174). 

 Παράλληλα, φυσικά, συνεχίζεται να υφίσταται ο παραδοσιακός του ρόλος ως οργάνου 

διασκέδασης, ερμηνείας χορευτικής μουσικής, κ.λπ., που αναφέρθηκε προηγουμένως. Στην 

ιστορία, ωστόσο, της βιολιστικής τεχνικής και ερμηνείας εν γένει, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 

19
ου

 αιώνα, ο εν λόγω ρόλος του δεν διαπιστώνεται ότι έχει προσφέρει κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, 

αφού δεν σώζονται άλλωστε σχετικές γραπτές μαρτυρίες.
148

 Αναμφίβολα, το αντίθετο ισχύει όσον 

αφορά στο πεδίο της έντεχνης δυτικοευρωπαϊκής μουσικής των «ανώτερων» τάξεων, στο οποίο 

διασώζεται ένα μεγάλο πλήθος σχετιζόμενων γραπτών πηγών.
149
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 Όσα μάλιστα διασώζονται, σύμφωνα με τον Holman (στο Boyden et al.: §3), χρονολογούνται μόλις στα τελευταία 

20 χρόνια του αναφερόμενου αιώνα. Σύμφωνα, επίσης, με τον Boyden (1990: 56) το πρώτο γνωστό τυπωμένο έργο για 

βιολί χρονολογείται το έτος 1582. 
144

 Όσον αφορά στον 16
ο
 αιώνα, όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα (σημ. 139), διάφορες πραγματείες εντοπίζονται οι 

οποίες αφορούν σε θέματα, τόσο διαποίκιλσης όσο και τεχνικής –παλαιότερων χρονολογικά– μουσικών οργάνων της 

οικογένειας των τοξωτών εγχόρδων, όπως π.χ. η βιόλα ντα γκάμπα, καμία, ωστόσο, που να αφορά αποκλειστικά στο 

βιολί. 
145

 Όπως συμβαίνει, άλλωστε, σε όλες τις καλές τέχνες, αλλά και γενικότερα στις κοινωνικές αντιλήψεις και δομές, 

αντίστοιχα. Ενδ. βλ. Boyden (1990: 98-99). 
146

 Σύμφωνα με τον Boyden (1990: 145), οι βασικότερες αιτίες αυτής της αλλαγής ήταν, αφενός η απότομη εξέλιξη της 

οργανικής μουσικής αυτής καθαυτήν στις αρχές του 17
ου

 αιώνα εν γένει, αφετέρου οι αυξημένες απαιτήσεις των νέων 

μορφών ενορχήστρωσης στην όπερα και στη φωνητική μουσική. Σχετικά, πρβλ. Gill (1984: 64). 
147

 Agazzari, Agostino, (1607), Del Sonare Sopra ’l Basso, Siena. Για σχετικές αναφορές στον Agazzari, πρβλ. 3.2.3 (σ. 

693) και σημ. 1184.  
148

 Ο ειδικότερος ρόλος του βιολιού ως οργάνου για την ερμηνεία παραδοσιακής μουσικής, από τα μέσα του 19
ου

 αιώνα 

μέχρι σήμερα στην Ευρώπη, εξετάζεται στην παρακάτω ενότητα 1.2.2.2.  
149

 Boyden (1990: 98-99, 104-106), και Michels (1995: 301). 
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Από τη μελέτη των σχετικών πηγών προκύπτει ότι, στην περίοδο του Μπαρόκ, η 

διαποίκιλση αναπτύχθηκε στο υψηλότερο επίπεδο που εφαρμόστηκε ποτέ η τέχνη αυτή μέχρι 

σήμερα στην ευρωπαϊκή μουσική.
150

 Ήταν δε αναπόσπαστη πρακτική έκφρασης στη μουσική 

ερμηνεία της εποχής και η ευχέρεια στη χρήση της θεωρούνταν ιδιαίτερα απαραίτητη προϋπόθεση 

για τον δεξιοτέχνη οργανοπαίκτη.
151

 Ο Dr. Baumgart (1863), στον πρόλογο της έκδοσής του, 

σχετικά αναφέρει:
152

 

«[Τα στοιχεία διαποίκιλσης] θεωρούνταν απαραίτητα· εξυπηρετούσαν στο να συνδέονται οι τόνοι 

των μη ηχηρών μουσικών οργάνων με μεγαλύτερη ευφράδεια, να μειώνεται η μονοτονία των 

μεγάλων σε διάρκεια νοτών, και πρόσδιδαν κομψότητα, αίγλη και ζωντάνια στην ερμηνεία. … 

»Κανείς πρέπει να γνωρίζει ότι τα στοιχεία διαποίκιλσης είναι ένα εγγενές συστατικό της 

παλιότερης μουσικής, και ότι δεν μπορούν να παραλείπονται στην ερμηνεία της.» (στο Schenker 

1976: 21). 

 Η εν λόγω πρακτική ήταν ουσιαστικά αποτέλεσμα αυτοσχεδιασμού των εκτελεστών, και 

αφορούσε, σε ένα μεγάλο βαθμό, στη μελισματική μελωδική ανάπτυξη· συνήθεια η οποία, όπως 

είδαμε, εφαρμοζόταν ήδη από το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση.
153

 Εν τω μεταξύ, παράλληλα με 

την εν λόγω συνήθεια, είχε αναπτυχθεί και ένα πλήθος «μικρών» στολιδιών –μικρών σε σχέση με 

την προηγούμενη περίπτωση– τα οποία, εξαιτίας του «μικρού» τους μεγέθους, άρχισαν σταδιακά 

να απεικονίζονται στο μουσικό κείμενο από τους μουσικούς, το καθένα με ένα χαρακτηριστικό 

σχέδιο.
154

 Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίν. 1) αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα από αυτά.
155

 

 

 
Πίν. 1. Σύμβολα διαποίκιλσης στο Μπαρόκ. 
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 Για σχετικές πηγές, βλ. 1.2.2.1.IV. 
151

 Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές του χώρου, ιδιαίτερο ρόλο έπαιξε στην ανάπτυξη της διαποίκιλσης η μεγάλη 

διάδοση της μουσικής για τσέμπαλο (clavecin). Ο C.P.E. Bach χαρακτηρίζει τα στοιχεία διαποίκιλσης ως «έμφυτο 

μέρος της μουσικής για πληκτροφόρο» (στο Schenker 1976: 22). Σύμφωνα επίσης με τον Καμπανά (1992, τ. Β΄: 381), 

τα όργανα αυτά δεν μπορούσαν, λόγω κατασκευής, να κρατήσουν όλη τη διάρκεια των μεγάλων αξιών και για αυτό 

τόσο οι συνθέτες όσο και οι εκτελεστές πρόσθεταν τους βοηθητικούς αυτούς φθόγγους-στολίδια, για να καλυφθεί το 

ηχητικό κενό. 
152

 Bach, C.P.E., (1863), Clavier-Sonaten, Rondos und Freie Fantasien für Kenner und Liebhaber, ed. E.F.Baumgart, 

Breslau: F.E.C. Leuckart, Vol.I: 5. 
153

 Σχετικά, βλ. εδώ σ. 44-45, καθώς και ενδ.: Διαμαντής (1988: 293) και Αμαραντίδης (1990: 110). Η χρήση ωστόσο 

του όρου μελίσματα (melisma), διαπιστώνεται εξίσου και σε έργα συνθετών της Μπαρόκ εποχής όπως π.χ. ο Thomas 

Ravenscroft (1611), καθώς και μεταγενέστερων όπως π.χ. ο J.S. Bach, ο Handel (~1740), κ.ά. (Crocker, και “ melisma” 

στο The Oxford Companion to Music). Σύμφωνα επίσης με τον Καμπανά (1992, τ. Β΄: 381), μεγάλο ρόλο στην 

ανάπτυξη της φωνητικής διαποίκιλσης στο Μπαρόκ έπαιξε η εξάπλωση της ιταλικής όπερας στην οποία τα στοιχεία 

διαποίκιλσης συνέχισαν να διατηρούν την ελληνική τους ονομασία, δηλ. μελίσματα. 
154

 Σχετικά με τη διάκριση μεταξύ «μικρών-μεγάλων» στολιδιών, πρβλ. 1.1.2.1.ΙΙ. 
155

 Για περισσότερα σύμβολα σχετικά με τη διαποίκιλση στο Μπαρόκ, καθώς και για ερμηνεία αυτών, βλ. Παράρτημα 

1.3, Kreitner et al.: §11, και Neumann (1983: 591-604). 
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Σε γενικές γραμμές, τα συμβατικά σύμβολα των «τυποποιημένων» ποικιλμάτων ήρθαν σταδιακά 

στη «μόδα» μετά το 1600.
156

 Όπως επιβεβαιώνουν, ωστόσο, διάφοροι μελετητές του χώρου, τόσο 

τα σύμβολα της παραπάνω κατηγορίας όσο και οι αντίστοιχες ονομασίες τους αλλά και οι τρόποι 

ερμηνείας τους –όπως διασώζονται στις γραπτές πηγές– φανερώνουν μια μεγάλη αντιφατικότητα 

μεταξύ τους.
157

 Οι ίδιοι μελετητές, επίσης, διαπιστώνουν ότι οι αναφερόμενοι όροι συχνά 

αποκτούσαν διαφορετικό μουσικό νόημα ανάλογα με το εκάστοτε μουσικό περιβάλλον όπου 

χρησιμοποιούνταν. Ο Donington (1989: 306) επισημαίνει, σχετικά, πως «τα σύμβολα για τα 

ποικίλματα, δεν αποτελούν οδηγίες αλλά υποδείξεις».  

Αυτός είναι άλλωστε ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους στις μέρες μας, η 

φύση των στοιχείων διαποίκιλσης της εν λόγω περιόδου δεν μπορεί να εξακριβωθεί με βεβαιότητα 

και ο τρόπος ερμηνείας τους παραμένει σε μεγάλο βαθμό υποθετικός. Σχετικά, ο Piccioni, στον 

πρόλογο της πραγματείας του, τονίζει χαρακτηριστικά:
158

 

«Έχω προτιμήσει να μην χρησιμοποιώ κανενός είδους σύμβολα, όπως διέσεις, υφέσεις και μοτίβα 

[figures] πάνω από τις νότες όπως πολλοί κάνουν, μιας και στους αρχάριους οργανίστες 

δημιουργούν περισσότερο μπέρδεμα παρά το ανάποδο, ενώ όσον αφορά στους βαθιά γνώστες και 

ειδήμονες τέτοια σύμβολα είναι περιττά αφού τα ερμηνεύουν σωστά με το αυτί και την καλλιτεχνική 

τους ικανότητα.» (στο Donington 1989: 291) 

Το γεγονός επιβεβαιώνεται, επίσης, από την παρατήρηση του Desmond Hunter (στο Kreitner et al.: 

§3), ο οποίος εκτιμά ότι τα πρώτα σύμβολα που σχετίζονταν με την πρακτική της διαποίκιλσης 

χρησιμοποιούνταν κυρίως ως συντομογραφίες των διαφόρων «μελικών» (“melic”) αναπτύξεων, 

διατηρώντας ωστόσο μια ελευθερία ως προς το συσχετισμό τους με το εκάστοτε μελισματικό ή 

ποικιλτικό σχήμα. Η παραπάνω διαπίστωση γίνεται φανερή στο παρακάτω ενδεικτικό παράδειγμα 

(Παρ. 9).  

 

 
Παρ. 9. Σύμβολα διαποίκιλσης (πάνω πεντάγραμμο) και ερμηνεία τους (κάτω αντίστοιχα), στο πρώιμο Μπαρόκ. 

Bevin, Edward, London: British Library, add.31403, f.5, 1630 (στο Kreitner et al.: §3, ex.7). 

 

Συχνά δε, οι συνθέτες επισήμαιναν με κάποιο σύμβολο γενικότερης σημασίας –όπως αυτό του 

μικρού σταυρού «+» ή το «x»– διάφορες νότες του έργου τους τις οποίες θεωρούσαν ότι θα 

ταίριαζε να ποικιλθούν, αφήνοντας το περιθώριο εισαγωγής περαιτέρω στοιχείων διαποίκιλσης 

στην κρίση και την αισθητική του ερμηνευτή (Boyden 1990: 449). Το γεγονός αυτό φανερώνει τον 

αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα της διαποίκιλσης, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα έντονος μέχρι και τον 17
ο
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 Αρκετές διαφορές εντοπίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονολογικής περιόδου του Μπαρόκ ως προς τον τρόπο 

διαχείρισης της διαποίκιλσης και της σημειογράφησής της, στη γαλλική, στην ιταλική, στη γερμανική, στην ισπανική 

και στην αγγλική μουσική. Στο πλαίσιο της εν λόγω διατριβής, ωστόσο, εκτίμησα ότι δεν χρειαζόταν να δοθεί, σχετικά, 

μεγαλύτερη βαρύτητα. Για περισσότερα σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε εθνικού μουσικού στυλ της 

αναφερόμενης περιόδου, ενδ. βλ.: Kreitner et al. (§2-8), Neumann (1983: 19-37), Donington (1989: 101-103), Boyden 

(1990: 143-144, 148-149), Stowell (2000: 337-341), κ.α.  
157

 Ενδ. βλ. Donington (1989: 189), Kreitner et al. (§2). 
158

 Piccioni, Giovanni, (1610), Concerti Ecclesiastici, Venice. 

γραφόταν: 

ερμηνευόταν: 
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αιώνα.
159

 Από το δεύτερο μισό του 17
ου

 αιώνα και μετά, η τεράστια φιλολογία των αντίστοιχων 

συμβόλων που είχε αναπτυχθεί αρχίζει να συστηματοποιείται, και η ερμηνεία τους να γίνεται πιο 

συγκεκριμένη. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, είχε σαν αποτέλεσμα, η διαποίκιλση να αρχίσει να χάνει 

σταδιακά τον αυτοσχεδιαστικό της χαρακτήρα.  

 Με το πέρασμα στον 18
ο
 αιώνα, στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, ακόμη και τα σχετικά 

απλής μορφής ποικίλματα συνηθίζεται να απεικονίζονται με κάποιο σχετικό σύμβολο και η 

αναγραφή τους στην παρτιτούρα θεωρείται πλέον σε μεγάλο βαθμό απαραίτητη.
160

 Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Quantz (1752):  

«Τα κομμάτια της γαλλικής τεχνοτροπίας είναι στο μεγαλύτερό τους μέρος πλήρως χαρακτηρισμένα 

[pièces caractérisées], και είναι γραμμένα από το συνθέτη τους με τέτοιο τρόπο …έτσι ώστε σχεδόν 

τίποτα άλλο δεν μπορεί να προστεθεί.» (στο McVeigh and Da Costa: §3b).  

Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι οκτώ διαθέσιμες, διαφορετικά διαποικιλμένες, 

εκδοχές της σονάτας για βιολί του Corelli Op.5, τις οποίες έχουν διαποικίλει και καταγράψει ο ίδιος 

ο συνθέτης και επτά ακόμα βιολιστές (Παρ. 10).
161

 

 Σχετικά επίσης με την αναγκαιότητα επισήμανσης των ποικιλτικών συμβόλων, ήδη στις 

αρχές του 18
ου

 αιώνα, ο Werckmeister αναφέρει:
162

 

«Για εκείνους πάλι που λένε ότι τα σύμβολα πάνω από τις νότες σε ένα μπάσο κοντίνουο είναι 

εντελώς άχρηστα και περιττά, φανερώνουν μεγάλη άγνοια και βλακεία: αφού είναι σαφώς αδύνατον 

ακόμα και για έναν ειδήμονα ο οποίος γνωρίζει τη φυσική κίνηση της αρμονίας και της σύνθεσης να 

ερμηνεύσει τα πάντα σωστά πάνω στην ιδέα ενός άλλου ανθρώπου…» (στο Donington 1989: 291) 

Αντίστοιχα ο C.P.E. Bach (1949: 79), στα μέσα του 18
ου

 αιώνα, παρατηρεί:  

«Είναι καλύτερα οι συνθέτες να προσδιορίζουν πάντα τα ενδεδειγμένα στοιχεία διαποίκιλσης με 

ακρίβεια, παρά να αφήνουν την επιλογή τους στη ιδιοτροπία των κακόγουστων ερμηνευτών.»  

Συχνά, μάλιστα, τα εν λόγω σύμβολα και η αντίστοιχη ερμηνεία τους ευρετηριάζονται σε σχετικούς 

εκτενείς συγκεντρωτικούς πίνακες.
163

 Ένας από τους πιο διαδεδομένους –έως και τις μέρες μας– 

τέτοιους πίνακες, όσον αφορά στην αναφερόμενη περίοδο, είναι η Explication του J.S. Bach (Πίν. 

2). 
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 Η τέχνη του αυτοσχεδιασμού εν γένει στην ευρωπαϊκή μουσική ευδοκίμησε μέχρι και τα τέλη της Μπαρόκ 

περιόδου. Για περισσότερα σχετικά, βλ. Collins and Seletsky (στο Nettl et al. §II3viii). 
160

 Πρωτεργάτες στην εν λόγω συστηματοποίηση των ποικιλμάτων (agréments) ήταν κυρίως οι Γάλλοι. Αντίθετα οι 

Ιταλοί διατήρησαν ζωντανή την αυτοσχεδιαστική πρακτική της διαποίκιλσης στη μουσική τους τεχνοτροπία, για 

αρκετά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (McVeigh and Da Costa: §3). 
161

 Αρκετοί μουσικοί –κυρίως από τον 18
ο
 αιώνα και μετά– επιχειρούσαν να προσθέτουν στοιχεία διαποίκιλσης σε 

προγενέστερες γνωστές συνθέσεις –άλλοτε με μεγαλύτερη και άλλοτε με μικρότερη επιτυχία–, τις οποίες στη συνέχεια 

κατέγραφαν και δημοσίευαν διαποικιλμένες (Flesch 2000, v.2: 34). Μια από τις πιο αξιόλογες –από άποψη 

συνθετότητας καταγραφής της διαποίκιλσης– τέτοιες προσπάθειες, στην ειδικότερη περίπτωση της φιλολογίας του 

βιολιού, αποτελούν οι 17 αποτυπωμένες παραλλαγές– αυξανόμενης πολυπλοκότητας– ενός adagio του Tartini, οι 

οποίες εντοπίζονται στην πραγματεία του J.B. Cartier: (1798), L’art du violon, (Collins and Seletsky, στο Nettl et al.: 

§II3iv).  
162

 Werckmeister, Andreas. (1702). Harmonologia Musica. Frankfurt and Leipzig, sect.120: 65. 
163

 Ό. σημ. 155. 
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Παρ. 10. Αρκετά λεπτομερής αποτύπωση οκτώ διαφορετικά διαποικιλμένων εκδοχών της ίδιας μελωδίας, 

ερμηνευμένων αντίστοιχα από οκτώ διαφορετικούς βιολιστές της περιόδου του Μπαρόκ, με σκοπό τη 

συγκριτική τους μελέτη.
164

 Στο τελευταίο πεντάγραμμο απεικονίζεται η απλούστερη εκδοχή του ίδιου του 

συνθέτη. Τα ονόματα των λοιπών ερμηνευτών αναγράφονται αριστερά, στο πλάι της εκάστοτε καταγραφής 

(Stowell 2000: 340, ex.402). Απόσπασμα από τη σονάτα για βιολί του Corelli (1700), Op.5, (έκδ. συλλογής: Roger 

Estienne [1710], Amsterdam).  

 

 

 
Πίν. 2. Επεξήγηση της ερμηνείας 13 ποικιλμάτων και των αντίστοιχων συμβόλων τους, τα οποία 

χρησιμοποιούνταν στη μουσική της Μπαρόκ περιόδου. Σύγχρονη μεταγραφή του πίνακα Explication του J.S. 

Bach (1720) (στο W. Palmer 1968). 

 

                                                 
164

 Για συγκριτική μελέτη, ό. σημ. 125.  
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1.2.2.1.ΙΙΙ. Η Καταγραφή της Διαποίκιλσης, με Έμφαση στη Βιολιστική Ερμηνεία, στην Έντεχνη 

Ευρωπαϊκή Μουσική Παράδοση Μετά από το Μπαρόκ 

Μεταξύ των μέσων του 18
ου

 αιώνα και των αρχών του 20
ού

 αιώνα, ο ρόλος της διαποίκιλσης και η 

νοοτροπία του σχετιζόμενου μουσικού κόσμου απέναντι στη λειτουργία και τον τρόπο χρήσης της 

υπέστη μια ριζική αλλαγή. Με το πέρασμα στον Κλασικισμό, οι συνθέτες άρχισαν να 

σημειογραφούν με ακρίβεια κάθε επιθυμητό στοιχείο διαποίκιλσης στα έργα τους.
165

 Αυτό είχε ως 

σταδιακό αποτέλεσμα, το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού στην ερμηνεία να αρχίσει πλέον να 

εγκαταλείπεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, και ο ρόλος των ερμηνευτών να μετατραπεί σιγά-σιγά από 

αυτόν του “Co-Creator” («συν-δημιουργού») σε αυτόν του “Re-Creator” («ανα-δημιουργού»).
166

 

Παράλληλα, τα συμβατικά ποικίλματα άρχισαν να θεωρούνται αισθητικά ασύμβατα με το νέο 

νατουραλιστικό ύφος της εποχής, με αποτέλεσμα να αρχίζουν να μειώνονται και στις ίδιες τις 

συνθέσεις. Ιδιαίτερα από τη Ρομαντική περίοδο και μετά, τα στοιχεία διαποίκιλσης είναι αισθητά 

λιγότερα και όσα μάλιστα χρησιμοποιούνται, συνήθως καταγράφονται με πραγματικά φθογγόσημα 

παρά με σύμβολα. Ακολουθεί ενδεικτικό παράδειγμα λεπτομερούς σημειογράφησης έντονα 

διαποίκιλτης φράσης, από σύνθεση του Chopin (Παρ. 11):  

 

 
Παρ. 11. Λεπτομερώς σημειογραμμένη διαποίκιλτη φράση (πάνω πεντάγραμμο) σε σύνθεση της Ρομαντικής 

περιόδου. Chopin, Fr., (1839), Preludes op.28, no.8, Paris, Catelin. 
 

Όσον αφορά στον 20
ό
 αιώνα, οι συνθέτες συνέχισαν, σε γενικές γραμμές, να σημειογραφούν τη 

μουσική τους με σχετική ακρίβεια, μη αφήνοντας έτσι ευκαιρία για περαιτέρω ερμηνευτικές 

ελευθερίες στους εκτελεστές. Εξαίρεση αποτελούν κάποιοι πρόσφατοι avant-garde συνθέτες, στα 

έργα των οποίων δίνονται μεγαλύτερα περιθώρια δημιουργικότητας από την πλευρά των 

ερμηνευτών, ωστόσο διαφορετικού, κατά κύριο λόγο, σκεπτικού από αυτού της αυτοσχεδιαστικής 

πρακτικής της διαποίκιλσης. Στη δεκαετία του 1920 ο Flesch (2000, v.2: 22) παρατηρεί ότι «ο 

βιολιστής [της αναφερόμενης εποχής], σε γενικές γραμμές, αγνοεί παντελώς αυτό το ζωντανό και 

διδακτικό κεφάλαιο της μουσικής θεωρίας [τη διαποίκιλση]». Η αναφερόμενη πρακτική, με την 

έννοια του μελωδικού στολισμού όπως αναπτύχθηκε την περίοδο του Μπαρόκ, δεν αποτελεί πλέον 

χαρακτηριστικό της σύγχρονης δυτικής έντεχνης μουσικής.
167

 Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν 
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 Σύμφωνα με τον Levin (στο Nettl et al.: §II4ia), οι συνθέτες της εποχής κατέγραφαν τα στοιχεία διαποίκιλσης με 

σκοπό να διευκολύνουν τη σχετική εκπαίδευση των ερασιτεχνών και των μαθητών τους, για τους οποίους –αντίθετα με 

ό,τι ίσχυε για τους ίδιους τους συνθέτες και τους βιρτουόζους– η γνώση της εν λόγω αυτοσχεδιαστικής πρακτικής δεν 

θεωρούνταν δεδομένη. 
166

 “From ‘Co-Creator’ to ‘Re-Creator’” (Lloyd-Watts and Bigler 1995: 18). Αναμφισβήτητα, η αναφερόμενη αλλαγή 

έλαβε χώρα με βαθμιαίο τρόπο. Ενδεικτικά, αναφέρω τις επισημάνσεις των McVeigh and Da Costa (§4), καθώς και του 

Levin (ό.π.: §II4ib), στις οποίες αναφέρεται ότι τόσο ο Mozart όσο και ο Beethoven χρησιμοποιούσαν πολλά 

αυτοσχεδιαστικά στοιχεία διαποίκιλσης κατά την εκτέλεση, ωστόσο στις συνθέσεις τους τις οποίες δημοσίευαν 

κατέγραφαν μόνο τα στοιχεία εκείνα που θεωρούσαν απαραίτητα. Σχετικά, την αντίστοιχη περίοδο, ο Stowell (2000: 

347), όσον αφορά στον Paganini, αναφέρει επίσης ότι: «αποδεδειγμένα σχεδόν ποτέ δεν μπορούσε να αντισταθεί στην 

ευκαιρία να ελευθερώσει τα χαλινάρια της φαντασίας του, ιδιαίτερα όταν ερμήνευε έργα άλλων», προσθέτοντας 

διαφόρων ειδών στοιχεία διαποίκιλσης. 
167

 Για περισσότερα σχετικά με τη χρήση και την καταγραφή της διαποίκιλσης μετά το Μπαρόκ, ενδ. βλ. Flesch (2000, 

v.2: 22-34), Clive Brown (στο Kreitner et al.: §9-10), Stowell (2000: 305-367), Neumann (1989), McVeigh and Da 

Costa (§4), Pryer (§5), Chew and Rastall (στο Bent et al.: §III,4,ii), Nettl et al. §II4,5,6.  
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οι McVeigh and Da Costa (§4):
 
«Το να προσθέσει κανείς στοιχεία διαποίκιλσης σε ένα κομμάτι του 

Berg είναι εξίσου αδιανόητο, όσο το να ερμηνεύσει ένα αργό μέρος από σονάτα του Corelli χωρίς 

αυτά». 

 Αυξανόμενο ενδιαφέρον έχει αρχίζει ωστόσο να εκδηλώνεται, ιδιαίτερα από το δεύτερο 

μισό του 20
ού

 αιώνα και μετά, στο πεδίο των ιστορικών εκτελέσεων του Μπαρόκ αλλά και 

προγενέστερων περιόδων. Πρόκειται για ένα σχετικά νέο ρεύμα, σύμφωνα με το οποίο οι 

ερμηνευτές καταφεύγουν στην έρευνα πραγματειών και χειρογράφων της εποχής, με σκοπό να 

πληροφορηθούν σχετικά με τις αντίστοιχες ερμηνευτικές πρακτικές, και στη συνέχεια να 

προσπαθήσουν να αναπαραγάγουν τα αντίστοιχα έργα όσο το δυνατόν πιο πιστά στο αυθεντικό 

τους ύφος. Μια από τις συνέπειες του εν λόγω κινήματος είναι η εκ νέου εις βάθος διερεύνηση των 

σχετιζομένων τεχνικών της διαποίκιλσης, και κατά συνέπεια η εκπόνηση «δευτερογενών» 

πραγματειών με συσσωρευμένο σχετικό υλικό από διάφορες αυθεντικές πραγματείες της 

αντίστοιχης εποχής. Οι εν λόγω μελέτες, άλλωστε, εξαιτίας, τόσο του υψηλού σε ποσότητα και 

ποιότητα πληροφοριακού υλικού που τις διακρίνει, όσο και της σχετικά εύκολης προσβασιμότητάς 

τους, αποτέλεσαν το κυριότερο μέρος της σχετιζόμενης βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε εκ 

μέρους μου για την κάλυψη του αντίστοιχου γνωστικού πεδίου.  

 

 

1.2.2.1.IV. Πραγματείες που Σχετίζονται με τη Διαποίκιλση και την Εφαρμογή της στο Βιολί, στην 

Έντεχνη Ευρωπαϊκή Μουσική Παράδοση 

Τις πιο σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ερμηνευτική πρακτική της διαποίκιλσης και την 

ειδικότερη εφαρμογή της στο βιολί –στην έντεχνη δυτική μουσική από το Μπαρόκ μέχρι σήμερα– 

τις παίρνουμε σε ένα βαθμό από τα χειρόγραφα των μουσικών συνθέσεων, αλλά ως επί το πλείστον 

από τις μουσικές πραγματείες της εκάστοτε εποχής, στις οποίες συνήθως εμπεριέχεται 

συσσωρευμένη γνώση τεχνικών θεμάτων ερμηνείας και έκφρασης.
168

 

Οι πρώτες πραγματείες που αναφέρονται με πιο διεξοδικό τρόπο στη διερευνώμενη 

πρακτική και την ερμηνεία της, ειδικότερα στην οργανική μουσική, αρχίζουν ουσιαστικά να 

εμφανίζονται από τον 17
ο
 αιώνα και μετά. Τα δυο, ενδεχομένως, σημαντικότερα σχετιζόμενα 

συγγράμματα, όσον αφορά στον αναφερόμενο αιώνα, είναι οι εγκυκλοπαιδικής κατηγορίας 

μουσικές πραγματείες των Praetorius (1619) και Mersenne (1636-7), στη δεύτερη μάλιστα εκ των 

οποίων, μεταξύ άλλων, γίνεται σχετική αναφορά στον τρόπο παιξίματος του βιολιού. Επίσης, προς 

τα τέλη του 17
ου

 αιώνα αρχίζουν να εμφανίζονται οι πρώτες πραγματείες που εξειδικεύονται 

αποκλειστικά στην τεχνική ερμηνείας του βιολιού. Σύμφωνα ωστόσο με τον Boyden (1990: 244-

245), οι περισσότερες από αυτές περιορίζονται σε στοιχειώδη θέματα τεχνικής βιολιού και 

επομένως απευθύνονται κυρίως σε μαθητές και ερασιτέχνες μουσικούς. Ως επί το πλείστον, 

αποτελούν απλές μεθόδους εκμάθησης του οργάνου της κατηγορίας “do-it-yourself”, όπως ο ίδιος 

(ό.π.) τις χαρακτηρίζει, οι οποίες δεν παρέχουν κάποια ιδιαίτερα σημαντική πληροφόρηση πάνω 

στο ειδικότερο γνωστικό πεδίο της διαποίκιλσης. Θέτουν ωστόσο τις αρχικές βάσεις για την 

ανάπτυξη της εν λόγω κατηγορίας συγγραμμάτων στους επόμενους αιώνες.
169

 

Η εικόνα αλλάζει σημαντικά στα μέσα του 18
ου

 αιώνα, όπου παρατηρείται μια έντονα 

αυξημένη εμφάνιση πραγματειών, οι οποίες γράφονται πλέον από δεξιοτέχνες βιολιστές προς 
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 Σχετικά με τα αναφερόμενα χειρόγραφα συνθετών, κανείς μπορεί να πάρει πληροφορίες περί της διαποίκιλση, κατά 

κύριο λόγο, μέσα από αντίστοιχα έργα της Μπαρόκ περιόδου. Ενδ. βλ. Παρ. 10. Δεν θα επεκταθώ, ωστόσο, περαιτέρω 

στο αχανές πεδίο των αναφερόμενων χειρόγραφων, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα ξέφευγε κατά πολύ από το πλαίσιο 

της παρούσας εργασίας.  
169

 Ορισμένες από τις πραγματείες του 17
ου

 αιώνα που διακρίνονται για το σχετικά υψηλότερό τους επίπεδο, είναι αυτές 

των: Rousseau (ό. σημ. 31), Lenton, John, (1693), The Gentleman's Diversion, or the Violin Explained, London, και 

Muffat, Georg, (1698), Florilegium Secundum. Για περισσότερα, όσον αφορά στις πραγματείες του 17
ου

 αιώνα, 

σχετικά, αφενός με το βιολί, βλ. Boyden (1990: 241-285) και Gill (1984: 60, 92) και, αφετέρου με τη διαποίκιλση, βλ. 

Kreitner et al. (§4-8). 
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άτομα τα οποία φιλοδοξούν να γίνουν επίσης δεξιοτέχνες (Gill 1984: 92). Στις πραγματείες αυτές 

γίνονται συνήθως σημαντικές αναφορές στη πρακτική της διαποίκιλσης και στην ειδικότερη 

εφαρμογή της στο βιολί. Αποτελούν μάλιστα μια από τις σπουδαιότερες πηγές, στις μέρες μας, για 

τη διερεύνηση του εν λόγω γνωστικού πεδίου. Επισημαίνονται οι σημαντικότερες: του Ιταλού 

Fransesco Geminiani: (1751), The Art of Playing on the Violin, London, του Γερμανού Leopold 

Mozart, Versuch einer Gründlichen Violinschule Augsburg, 1756, των Γάλλων L'Abbé le Fils: 

(1761), Principes du Violon, Paris, και Herrando's: (1756), Arte y Puntual Explicación del Modo de 

Tocar el Violin, Paris, και του Ιταλού Giuseppe Tartini: (1771), Traité des Agréments de la 

Musique, Paris.
170

 Η τελευταία μάλιστα πραγματεία (Εικ. 9) μπορεί να θεωρηθεί, χρονολογικά, 

ενδεχομένως η πρώτη στο είδος της που εκπονήθηκε ειδικότερα από βιρτουόζο βιολιστή και αφορά 

αποκλειστικά στην πρακτική της διαποίκιλσης.
171

  
 

 
 

Επίσης, δυο ιδιαίτερα αξιόλογες πραγματείες της συγκεκριμένης περιόδου στις οποίες γίνεται 

εκτενής αναφορά στην εν λόγω πρακτική –αφορούν ωστόσο σε διαφορετικά μουσικά όργανα από 

το βιολί– είναι αυτές των Γερμανών Quantz (1752), και C.P.E. Bach (1753).
172

 Ενδιαφέρον έχει να 

παρατηρήσει κανείς μέσα από τη μελέτη των προαναφερόμενων συγγραμμάτων –λαμβάνοντας 

ταυτόχρονα υπόψη ότι όλα εκπονήθηκαν μέσα στη δεκαετία 1751-1761– τη συμβολή της 

διαποίκιλσης στη στυλιστική διαφοροποίηση μεταξύ των αντίστοιχων μουσικών παραδόσεων.
173
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 Σχετικά με τις αναφορές των εν λόγω πραγματειών στη διαποίκιλση, ενδ. βλ. Geminiani (2009, facsimile: πρόλογος 

[6-7], 26), και L. Mozart (1985: 166-214). 
171

 Σύμφωνα με τους Boyden (1960) και Petrobelli, η εν λόγω πραγματεία είχε ήδη κυκλοφορήσει ευρέως σε 

χειρόγραφα πριν τη δημοσίευση όλων των παραπάνω συγγραμμάτων, πιθανά γύρω στο 1750. Ο πρώτος μάλιστα 

υποστηρίζει με σιγουριά ότι πολλές από τις ενότητες της Violinschule του L. Mozart, στις οποίες εξετάζονται θέματα 

διαποίκιλσης, αποτελούν απλά μετάφραση του πρώτου μέρους της πραγματείας του Tartini. Για σύγχρονη μετάφραση 

στην αγγλική, βλ. Tartini (1961). 
172

 Βλ. σύγχρονες επανεκδόσεις σε αγγλ. μτφρ., αντίστοιχα: Quantz (1966), και C.P.E. Bach (1949). 
173

 Για περισσότερα σχετικά με τις πραγματείες του βιολιού στο πρώτο μισό του 18
ο
 αιώνα, βλ. Boyden and Walls (στο 

Boyden et al.: §I4iiia) και Boyden (1990: 357-366). Σχετικά, επίσης, με τους: Quantz και C.P.E. Bach, βλ. K. Palmer 

(2001). 

Εικ. 9. Εξώφυλλο από την Traité 

des Agréments de la Musique 

(Πραγματεία της Διαποίκιλσης της 

Μουσικής) του Giuseppe Tartini 

(1771). Παρίσι (Tartini 1961: 62). 
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 Από τα τέλη του 18
ου

 αιώνα μέχρι και τις μέρες μας, η συγγραφή αξιόλογων πραγματειών 

που αφορούν στην τεχνική του βιολιού παρουσιάζει ιδιαίτερη άνθηση, και μάλιστα σταδιακά όλο 

και μεγαλύτερη εξειδίκευση.
174

 Ωστόσο, όπως ήδη αναφέρθηκε (σ. 52), στην εν λόγω περίοδο η 

πρακτική της διαποίκιλσης σιγά-σιγά εγκαταλείπεται, με αποτέλεσμα η αναφορά σε αυτή –σε 

σχετικές πραγματείες –να μειώνεται αντίστοιχα. Η έννοια της δεξιοτεχνίας και της έκφρασης στη 

βιολιστική ερμηνεία, αλλά και εν γένει στην οργανική μουσική, από τον 19
ο
 αιώνα και μετά παίρνει 

διαφορετικές διαστάσεις από αυτή της αυτοσχεδιαστικής διαποίκιλσης, η οποία δέσποζε την 

περίοδο του Μπαρόκ. Συνεπώς, τα αντίστοιχα βιολιστικά συγγράμματα του 19
ου

 και 20
ού

 αιώνα, ως 

δευτερογενείς πηγές, δεν έχουν συνήθως να προσθέσουν κάποια ιδιαίτερα καινούργια πληροφορία 

σχετικά με την εξεταζόμενη πρακτική.
175

  

Εξαίρεση αποτελούν, ωστόσο, ορισμένα από τα σύγχρονα δημοσιεύματα του βιολιού, όπως 

αυτά των Boyden (1990), Flesch (2000, v.2: 22-33) και Stowell (2000) τα οποία, μεταξύ άλλων, 

αναφέρονται στην πρακτική της διαποίκιλσης στο Μπαρόκ με ειδικότερη αναφορά στο όργανο. Τα 

εν λόγω συγγράμματα φάνηκαν αρκετά χρήσιμα στο πλαίσιο του παρόντος πονήματος, διότι, ως 

σύγχρονες δευτερογενείς πηγές, περιέχουν σε επεξεργασμένη μορφή σχετικό συσσωρευμένο 

πληροφοριακό υλικό, το οποίο έχει επιλεγεί και συγκεντρωθεί μέσα από ένα μεγάλο πλήθος 

σημαντικών παλαιότερων πραγματειών. 

Ωφέλιμα επίσης –ωστόσο σε μικρότερο βαθμό και από διαφορετική οπτική– αποδείχτηκαν 

διάφορα βιολιστικά θεωρητικά συγγράμματα τα οποία πραγματεύονται θέματα ερμηνείας 

κλιμάκων, αρπέζ, και διαφόρων ειδών διαστημάτων, όπως αυτά των: Ševčík Οp.1 (χ.χ.), Galamian 

and Neumann (1966), Yampolsky (1967, 1991), Zukofsky (1977), Markov (1984) και Flesch (1987, 

2000 v.1). Εξαιτίας της τροπικής κυρίως δομής της εξεταζόμενης μουσικής, αρκετές από τις 

βιολιστικές τεχνικές που συνήθως χρησιμοποιούνται στην ερμηνεία της –όπως οι διάφοροι 

συνδυασμοί δακτυλισμών, οι διάφοροι τρόποι γλιστρημάτων των δακτύλων του αριστερού χεριού, 

οι αλλαγές θέσεων, κ.λπ.– παρουσιάζουν διάφορες αντιστοιχίες με αυτές που αναλύονται στα 

προαναφερόμενα εγχειρίδια. 

Ακόμα, μέσα από τη μελέτη συγγραμμάτων στα οποία σχολιάζονται και περιγράφονται 

λεκτικά με αρκετά διεξοδικό τρόπο διάφορες ερμηνευτικές παράμετροι της βιολιστικής τέχνης –

όπως, π.χ., οι φυσικοί μηχανισμοί του παιξίματος του βιολιού, θέματα νοητικού ελέγχου και 

φυσιολογίας των σχετικών κινήσεων, κ.λπ.– απόκτησα μια σχετική εξοικείωση με τις αντίστοιχες 

έννοιες και όρους, και μου δόθηκε, με αυτόν τον τρόπο, η δυνατότητα να προβαίνω αντίστοιχα σε 

περιγραφές που αφορούν στο ειδικότερο αντικείμενο που εξετάζεται εδώ. Ενδεικτικά, αναφέρω 

ορισμένα σχετικά συγγράμματα τα οποία θεωρώ πιο σημαντικά: Auer (1921), Szende and 

Nemessuri (1971), Menuhin (1981), Galamian (1985), Rebling (1991), Whone (1997), Courvoisier 

(2007), καθώς και τα πιο ιστορικού περιεχομένου: Bachmann (1966), Schwarz (1983), Gill (1984) 

και Stowell (2006). 

Αξιοσημείωτη ήταν, επίσης, η συμβολή ορισμένων πραγματειών βιολιού στις οποίες 

αναλύεται και σχολιάζεται, από μουσική τεχνική άποψη, η ερμηνευτική φύση διαφόρων 

αποσπασμάτων του αντίστοιχου δυτικότροπου μουσικού είδους. Μέσα από τη μελέτη τους, μου 

δόθηκε η ευκαιρία να εμβαθύνω και να κατανοήσω ειδικότερα θέματα βιολιστικής ανάλυσης και 

αντίστοιχης σημειογράφησης, έτσι ώστε να μπορέσω στη συνέχεια να διαμορφώσω ένα κατάλληλα 

                                                 
174

 Σχετικά με την ευρετηρίαση ενός πολύ μεγάλου πλήθους βιβλιογραφικών αναφορών δημοσιευμάτων που αφορούν 

στο βιολί εν γένει, βλ. Katz (2006). 
175

 Θα ήθελα ωστόσο να επισημάνω, αφενός την πραγματεία του L. Spohr: (1832), Violinschule…mit Erläuternden 

Kupfertafeln, Vienna, και αφετέρου την –εγκυκλοπαιδικής κατηγορίας– πραγματεία του Pierre Baillot: (1834), L'art du 

Violon - Nouvelle Méthode, Paris –μια εκτεταμένη περιγραφή, σύμφωνα με το Stowell (2000: 308), της επίσης 

αξιόλογης πραγματείας των R. Kreutzer, P. Baillot and P. Rode: (1803), Méthode de Violon, Paris Conservatoire (για 

περισσότερα, βλ. Schueneman 2002)– για την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανάπτυξή τους σχετικά με την πρακτική της 

διαποίκιλσης με ειδική αναφορά στο βιολί. Για περαιτέρω ευρετηρίαση της βιβλιογραφίας βιολιστικών πραγματειών 

για μετά το Μπαρόκ, βλ.: για την ειδικότερη περίοδο 1760-1840: Stowell (2000: 368-74), και για μέχρι σήμερα: 

Stowell (στο Boyden et al.: Ι5iiia,b), Stowell (2006: 257-260), και Katz (2006: 95-146). 
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προσαρμοσμένο σύστημα σημειογραφίας, μέσα από το οποίο να καλύπτονται οι ανάγκες 

λεπτομερούς καταγραφής των επιλεγμένων ηχητικών αποσπασμάτων του ΕΠΒ – των βασικών, 

δηλαδή, ευρημάτων της παρούσας έρευνας. Αξιόλογα συγγράμματα της αναφερόμενης κατηγορίας, 

πέρα από ορισμένα που αναφέρθηκαν ήδη προηγουμένως, είναι τα εξής: του
 
Flesch (1978, και 2000 

v.2: 149-231), του Costantakos (1997), καθώς και οι διδακτορικές διατριβές των Jacoby (1980) και 

Robertson (1999). 

Αρκετά σημαντικό βιβλιογραφικό βοήθημα αποτέλεσαν, επίσης, ορισμένες σύγχρονες 

μουσικές πραγματείες –οι οποίες δεν αναφέρονται οπωσδήποτε στο βιολί– στις οποίες εξετάζονται 

γενικότερα θέματα ερμηνείας στο πεδίο των ιστορικών εκτελέσεων της έντεχνης δυτικής μουσικής 

παράδοσης, και αφορούν ως επί το πλείστον τη «διαποικιλμένη» περίοδο του Μπαρόκ. Τα πρώτα 

σχετικά συγγράμματα, εμφανίζονται ήδη από τα τέλη του 19
ου

 αιώνα, με ενδεχομένως 

σημαντικότερη –στο είδος της και για την εποχή της– την πραγματεία του Edward Dannreuther: 

(1893-5), Musical Ornamentation, 2 vols, London. Το πρώτο μισό του 20
ού

 αιώνα τα σχετικά 

δημοσιεύματα αρχίζουν σταδιακά να πληθαίνουν. Τρία από τα πιο αξιοσημείωτα αντίστοιχα 

εγχειρίδια είναι, αυτό του Adolf Beyschlag: (1908), Die Ornamentik der Musik, Leipzig, αυτό του 

Arnold Dolmetsch: (1915), The Interpretation of the Music of the XVII and XVIII Centuries 

Revealed by Contemporary Evidence, London, καθώς και η ανέκδοτη διδακτορική διατριβή του 

Putnam Aldrich: (1942), The Principal Agrements of the 17
th

 and 18
th

 Centuries, Harvard.  

Η έξαρση ωστόσο του αναφερόμενου ρεύματος –της αναβίωσης της ερμηνείας της παλαιάς 

μουσικής– λαμβάνει χώρα κυρίως μετά το δεύτερο μισό του 20
ού

 αιώνα, όπου ένα μεγάλο πλήθος 

σχετικών μελετών –για τις οποίες έγινε λόγος και πρωτύτερα– αρχίζει να έρχεται στο προσκήνιο. 

Δυο έργα «σταθμοί» στο εν λόγω γνωστικό πεδίο, τα οποία μάλιστα στάθηκαν ιδιαίτερα σημαντικά 

για τη στήριξη του βασικού πεδίου της παρούσας έρευνας, είναι αυτά των Donington (1989) και 

Neumann (1983). Μέσω της μελέτης τους αποκόμισα αρκετά χρήσιμα μεθοδολογικά εργαλεία τα 

οποία σχετίζονται με τον τρόπο κατηγοριοποίησης της διαποίκιλσης στην τεχνοτροπία του 

Μπαρόκ, και τα οποία χρησιμοποίησα –τουλάχιστον σε αρχική φάση– για να συντάξω ένα 

αντίστοιχο σύστημα στο πεδίο της ΕΠΜ. Αξιόλογες, επίσης, αντίστοιχου περιεχομένου 

πληροφορίες παρείχαν τα δημοσιεύματα των Donington (1982), Lloyd-Watts and Bigler (1995), και 

Cohen, Dubnov and Naftali (1995), καθώς και αυτά των Schenker (1976) και Neumann (1989), στα 

οποία εξετάζεται το ίδιο γνωστικό αντικείμενο στην αμέσως επόμενη μεγάλη χρονολογική περίοδο 

–του Κλασικισμού– όπως επίσης αυτό των Holman and Jonathan (2005), στο οποίο δίνονται 

αρκετές χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των ερμηνευτικών τεχνικών από την 

Αναγέννηση στο Μπαρόκ.  

Χρήσιμα αποδείχτηκαν, επίσης, αρκετά σύγχρονα ελληνικά –ή και ξένα, μεταφρασμένα 

στην ελληνική γλώσσα– θεωρητικά συγγράμματα δυτικοευρωπαϊκής μουσικής, σε ορισμένες 

ενότητες εκ των οποίων εξετάζονται ζητήματα τα οποία αφορούν τόσο στη διαποίκιλση στο 

αναφερόμενο είδος, όσο και στη μουσική σημειογραφία, θεωρία, αρμονία, μορφολογία και 

ανάλυση σε γενικότερα πλαίσιο. Ενδεικτικά, ορισμένα από αυτά ήταν τα εξής: Αμαραντίδης (1985, 

1987, 1990), Αντωνόπουλος (1999), Διαμαντής (1988, 2009), Καμπανάς (1989, 1992, 1995), 

Καρμπόνε (1983), Δ. Θέμελης (1994), Ντουμπόφσκι κ.ά. (1998), Πυργιώτης (2000), Grabner 

(2003), La Motte (1997, 2000), Piston (2001), Schoenberg (1992), Walton (1990). Τα εν λόγω 

εγχειρίδια, αν και δεν αποτελούν εξειδικευμένες μελέτες πάνω στην εξεταζόμενη πρακτική, 

αξιοποιήθηκαν με διάφορους έμμεσους τρόπους στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας –π.χ. από 

γλωσσική άποψη–, ως μερικά εκ των λίγων, εξάλλου, σχετικών γραπτών πηγών στην ελληνική 

γλώσσα. Στο ίδιο θεματικό πλαίσιο, εξίσου βοηθητικό ήταν ακόμη το ξένο σύγγραμμα του Stone 

(1980), στο οποίο παρατίθενται αναλυτικά οι σύγχρονοι τρόποι σημειογράφησης των διαφόρων 

στοιχείων διαποίκιλσης. 
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1.2.2.2. Η Καταγραφή της Διαποίκιλσης, με Έμφαση στη Βιολιστική Ερμηνεία, σε 

Εξωκλασικές Μουσικές Παραδόσεις 

Εκτός από την προαναφερόμενη έντεχνη δυτικοευρωπαϊκή μουσική 

παράδοση, η πρακτική της διαποίκιλσης έχει παίξει σημαντικό 

ερμηνευτικό ρόλο σε πολλές άλλες μουσικές παραδόσεις –«εξωκλασικές» 

όπως συχνά χαρακτηρίζονται–
176

, διαφόρων πολιτισμών. Για κάποιες από 

αυτές, όπως, για παράδειγμα, της Ιαπωνίας, της Κίνας, της Ινδίας, της 

Κορέας, κ.ά., στις οποίες είχαν αναπτυχθεί ορισμένα γηγενή συστήματα 

σημειογραφίας (Bent et al.: §II5,8), διάφορες πληροφορίες έχουν διασωθεί 

που αφορούν ειδικότερα στη διερευνώμενη πρακτική.
177

 Στις 

περισσότερες εξωκλασικές μουσικές παραδόσεις, ωστόσο, ιδιαίτερα 

αυτών της Μέσης Ανατολής –εκτός της Τουρκίας–,
178

 της Ανατολικής 

Ασίας και της Αφρικής, μέχρι τουλάχιστον την ευρύτερη διάδοση της 

δυτικής μουσικής σημειογραφίας σε εξω-ευρωπαϊκούς πολιτισμούς στα 

τέλη του 19
ου

 αιώνα (ό.π.: §I2), ελάχιστα αντίστοιχα συστήματα είχαν 

αναπτυχθεί (ό.π.: §I1), με αποτέλεσμα να μη διασώζονται σχετικές 

μαρτυρίες. 

Για την κάλυψη, βέβαια, των αναγκών της παρούσας εργασίας δεν 

θεώρησα αναγκαίο να προβώ σε εκτενή διερεύνηση και αντίστοιχη 

ανασκόπηση σχετικών πηγών προγενέστερων του 20
ού

 αιώνα· πριν, 

δηλαδή, από την διεθνή επικράτηση της δυτικής σημειογραφίας για την 

καταγραφή των εκάστοτε εξωκλασικών μουσικών παραδόσεων.
179

 Όσον 

αφορά, επίσης, στο ρόλο του βιολιού ως οργάνου για την ερμηνεία 

εξωκλασικής μουσικής, τόσο των διαφόρων ευρωπαϊκών λαών, όσο 

πολλών άλλων εκτός Ευρώπης, για μέχρι τουλάχιστον τα μέσα του 19
ου

 αιώνα, δεν διασώζονται 

ιδιαίτερες γραπτές μαρτυρίες.
180

 Αλλά και στις περισσότερες από τις σχετικές πηγές που 
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 Για περισσότερα σχετικά με την ερμηνεία εδώ του όρου «εξωκλασικός» στη μουσική, βλ. 1.1.2.2.ΙΙ (§2), και σημ. 

80. 
177

 Στην ινδική μουσική, για παράδειγμα, μια από τις παλαιότερες πραγματείες στην οποία γίνεται αναφορά σε στοιχεία 

διαποίκιλσης (alaṃkāra και gamaka) είναι η Nāṯyaśāstra, το μουσικό μέρος της οποίας χρονολογείται γύρω στον 4
ο
-5

ο
 

αιώνα μ.Χ. Αντίστοιχες αναφορές εντοπίζονται μεταγενέστερα, στην πραγματεία του Śārṅgadeva: Saṅgīta-ratnākara, 

του 13
ου

 αιώνα, και αργότερα σε αυτές του 17
ου

 αιώνα των: Ahobala Paṇḍita: Saṅgīta-pārijātaby, και Somanātha: 

Rāga-vibodha, (Powers and Widdess, στο Qureshi et al.: §III,3). Για περισσότερα σχετικά, πρβλ. Powers and Katz (στο 

Qureshi et al.: §II,1-3). 
178

 Για διάφορα τουρκικά συστήματα σημειογραφίας που είχαν αναπτυχθεί μέχρι τα τέλη του 19
ου

 αιώνα, βλ. Feldman 

(§1-3). 
179

 Οι πρώτες σποραδικές καταγραφές εξωκλασικής μουσικής σε δυτική σημειογραφία χρονολογούνται ήδη από τον 

18
ο
 αιώνα, και έγιναν από τους διάφορους ευρωπαίους περιηγητές της εποχής (Γιάννου 1984: 14, 24). Ο τρόπος 

σημειογράφησής τους, ωστόσο, είναι αρκετά στοιχειώδης, με αποτέλεσμα να μην παρέχουν ιδιαίτερες πληροφορίες 

όσον αφορά στους διάφορους σχετικούς τρόπους ιδιωματικής ερμηνείας (βλ. σημ. 115). Σταθμό στο ενδιαφέρον για 

τους εξωκλασικούς μουσικούς πολιτισμούς –την αναφερόμενη περίοδο– αποτελεί το έργο του Jean-Jaques Rousseau 

(1768), Dictionaire de Musique, στο οποίο παρουσιάζεται μια σειρά από εξωτικές μελωδίας από την Κίνα, τη Φιλανδία 

και τον Καναδά (Κατσανεβάκη 2006: 1). Μεταγενέστερες αντίστοιχες μελέτες είναι αυτές των: Laborde (1780), Sulzer 

(1781), Forkel (1788), Villoteau (1823), κ.ά. (πρβλ. σημ. 114).  

Οι πρώτες διδακτορικές διατριβές, ωστόσο, στο πεδίο των εξωκλασικών μουσικών πολιτισμών εκπονούνται το 

1882 από τους: Theodore Baker για τη μουσική των Ινδιάνων της Βορείου Αμερικής, και Hegen για τους κατοίκους του 

Ειρηνικού. Από τις εν λόγω μελέτες και εντεύθεν, αλλάζει πλέον ο τρόπος ενασχόλησης με τους πολιτισμούς αυτούς 

(Κατσανεβάκη ό.π.: 2). Για περισσότερα, βλ. Κάβουρας, Παύλος, (2000), Εισαγωγή στην Εθνομουσικολογία, 

Πανεπιστημιακές σημειώσεις, Αθήνα.  
180

 Για τον λαϊκό ρόλο του βιολιού ειδικότερα στην Ευρώπη, στο απώτερο παρελθόν, έγινε ήδη σχετική σύντομη 

αναφορά νωρίτερα (1.2.2.1.Ι, σ. 46). Στους διάφορους εξω-ευρωπαϊκούς λαούς, ωστόσο, η ακριβής χρονολογικά 

διάδοση του βιολιού είναι αρκετά πιο δύσκολο να προσδιοριστεί. Σε γενικές γραμμές, από τον 17
ο
 αιώνα και μετά 

εντοπίζονται σποραδικές αναφορές σχετικά με τη σταδιακή διείσδυσή του σε διάφορες εξω-ευρωπαϊκές μουσικές 

παραδόσεις, όπως αυτές της Βόρειας Αμερικής, της Βόρειας Αφρικής μέχρι τη Νότια Ινδία, διαφόρων ακόμη χωρών 

Εικ. 10. Αρμένιος με 

sine kemani. 

Γεννάδειος 

Βιβλιοθήκη. Λυτό 

Χαρακτικό, αρχές 19
ου

 

αιώνα, Κων/λη 

(Γουλάκη-Βουτυρά 

1990: 90). 
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εντοπίζονται από την προαναφερόμενη περίοδο και εντεύθεν –μέχρι τουλάχιστον και τα μέσα του 

20
ού

 αιώνα–, δεν εξετάζονται σε βάθος οι ιδιαίτεροι τρόποι ερμηνείας των διαφόρων ιδιωματικών 

πρακτικών των εκάστοτε εξωκλασικών βιολιστικών παραδόσεων. 

Είναι γεγονός ότι αξιόλογες μελέτες στις οποίες πραγματοποιείται κάτι τέτοιο αρχίζουν να 

εμφανίζονται, κατά κύριο λόγο, από τη δεκαετία του ’70 και μετά, όπου το αναφερόμενο γνωστικό 

πεδίο καθιερώνεται πλέον ως αντικείμενο συστηματικής μελέτης των διαφόρων 

εθνομουσικολογικών τμημάτων αμερικανικών και ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.
181

 Πρόκειται, 

άλλωστε, για το βασικό είδος των πονημάτων που μελετήθηκαν στο εν λόγω πεδίο για την κάλυψη 

των διαφόρων σχετιζόμενων θεματικών της παρούσας διατριβής, και τα οποία, ως εκ τούτου, 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. Μεγαλύτερη βαρύτητα, μάλιστα, δόθηκε σε σχετικές μελέτες που 

αφορούν σε λαϊκές μουσικές παραδόσεις, κατά κύριο λόγο, αφενός, με έντονη βιολιστική 

δραστηριότητα, και αφετέρου, στις οποίες η πρακτική της διαποίκιλσης παίζει σημαντικό ρόλο. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στα εν λόγω συγγράμματα –καθώς αφορούν εξάλλου κυρίως 

στις τελευταίες δεκαετίες– διερευνώνται διάφορες ερμηνευτικές παράμετροι κατά κύριο λόγο 

«ζωντανών» λαϊκών μουσικών παραδόσεων, όπως αντίστοιχα «ζωντανή» είναι άλλωστε επίσης η 

ειδικότερη βιολιστική παράδοση που εξετάζεται εδώ. Εξαιτίας, λοιπόν, των διαφόρων 

προκυπτουσών αντιστοιχιών που παρατηρήθηκαν μεταξύ των αναφερόμενων πηγών και της 

παρούσας εργασίας –κυρίως ως προς τον τρόπο προσέγγισης της θεματικής τους–, ενστερνίστηκα 

και χρησιμοποίησα διάφορες από τις μεθοδολογικές πτυχές αυτών έτσι ώστε να τεκμηριώσω το 

δικό μου πόνημα. Το εύρος των σχετικών στοιχείων που θεωρήθηκαν χρήσιμα και αντίστοιχα 

εκμαιεύθηκαν εκτείνεται από διάφορα γενικότερα ζητήματα μεθοδολογίας, όπως ο τρόπος δόμησης 

κάποιων κοινών θεματικά ενοτήτων, η συγκριτική μελέτη μεταξύ ερμηνειών (σημ. 125), κ.ά., έως 

κάποια ειδικότερα, όπως ο τρόπος σημειογράφησης, αφενός των διαφόρων βιολιστικών πρακτικών 

–π.χ. οι διάφοροι δακτυλισμοί του αριστερού χεριού και δοξαρικοί τρόποι του δεξιού χεριού–, 

αφετέρου των ιδιωμάτων – π.χ. τα μικροδιαστήματα, τα στοιχεία διαποίκιλσης, κ.λπ.  

Εν πρώτοις, θα ήθελα να επισημάνω κάποια από τα δημοσιεύματα της Lieberman τα οποία 

παρέχουν μια εποπτική και απτή πληροφόρηση σχετικά με αρκετές από τις διάφορες εξωκλασικές 

βιολιστικές παραδόσεις. Σε ορισμένα της άρθρα (2005b, 2005c, 2007), η συγγραφέας επεκτείνεται 

ειδικότερα στην εξέταση του τρόπου ερμηνείας των διαφόρων «εναλλακτικών» ιδιωματικών 

πρακτικών στο βιολί. Σε μια ενότητα μάλιστα του βιβλίου της (1999: 39-44), αναφέρεται 

αποκλειστικά σε αυτές, παρουσιάζοντας συνοπτικά μια ενδιαφέρουσα ποικιλία στοιχείων 

διαποίκιλσης που χρησιμοποιούνται σε διάφορα μουσικά είδη στα οποία η βιολιστική παράδοση 

είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη, όπως: η Τζαζ, η παραδοσιακή μουσική λαών όπως οι Ιρλανδοί, οι 

Σκωτσέζοι, οι Άγγλοι, οι Σκανδιναβοί, οι Ανατολικοευρωπαίοι, έως και ασιατικοί λαοί όπως οι 

Κινέζοι, οι Ιάπωνες και οι Ινδοί (Παρ. 12).
182

 
 

                                                                                                                                                                  
της Νοτιοανατολικής Ασίας, κ.ά. (βλ. Εικ. 10). Για περισσότερα σχετικά με τις εξωκλασικές βιολιστικές παραδόσεις, 

τόσο σε παλαιότερες όσο και στη σύγχρονη περίοδο, βλ. συνέχεια παρούσας ενότητας, όπως επίσης και Cooke (στο 

Stowell 2006: 234-248), Gill (1984: 210-228), Lieberman (2004: 49-176), Boyden et al. (§ΙΙ), και για σχετικές 

επιλεγμένες βιβλιογραφικές αναφορές, βλ. Katz (2006: 108-114).  
181

 Για περισσότερα σχετικά, βλ.: “Performing Practice: Non-Western and Traditional Music: Scholarly Approaches and 

Issues.” (Brinner, στο Brown et al.: §II,4). 
182

 Στην ίδια ενότητα (Lieberman 1999: 40-42), ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η συγκριτική μελέτη ενός ιρλανδικού 

σκοπού ερμηνευμένου από 5 διαφορετικούς παραδοσιακούς βιολιστές του είδους, στην οποία μπορεί κανείς εμφανώς 

να παρατηρήσει τα διαφορετικά στοιχεία διαποίκιλσης που χρησιμοποιεί ο καθένας σε μια κοινή μελωδία. Για 

συγκριτική μελέτη, βλ. σημ. 125. 
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Παρ. 12. Ενδεικτική αποτύπωση στοιχείων διαποίκιλσης σε διάφορα καταγραμμένα αποσπάσματα 

παραδοσιακής μουσικής της Ιρλανδίας, της Σκωτίας, της Αγγλίας και της Ανατολικής Ευρώπης. (Lieberman 

1999: 43). 

 

Στη συνέχεια, αναφέρονται διάφορες ακόμη αξιόλογες σχετικές μελέτες, στην καθεμιά εκ των 

οποίων διερευνάται από μια συγκεκριμένη –ωστόσο από ειδικότερη σκοπιά και σε μεγαλύτερο 

βάθος– εξωκλασική βιολιστική παράδοση.  

 

 

1.2.2.2.Ι. Η Καταγραφή της Διαποίκιλσης, με Έμφαση στη Βιολιστική Ερμηνεία, στις Ανατολικές 

Μουσικές Παραδόσεις 

Στον Αφροασιατικό χώρο, μεγαλύτερη συνάφεια με την ελληνική βιολιστική παράδοση 

διαπιστώνεται να έχουν –ένεκα της σχετικής γεωγραφικής γειτνίασης εξάλλου με την Ελλάδα– οι 

αντίστοιχες παραδόσεις των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και ειδικότερα η τουρκική και η 

αραβική.
183

 Η μεγάλη αντιστοιχία της ΕΠΜ με τις αναφερόμενες ανατολικές μουσικές παραδόσεις, 

ειδικότερα μάλιστα ως προς την τροπική τους συμπεριφορά, με προέτρεψε να υιοθετήσω διάφορες 

από τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται, αντίστοιχα σε αυτές, για τη σημειογράφηση των 

μουσικών τους ιδιωμάτων.
184

 

                                                 
183

 Αξίζει να σημειωθεί ότι το βιολί άρχισε να αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στην αραβική μουσική από το τέλος του 

19
ου

 αιώνα και εντεύθεν, αντικαθιστώντας το sine kemani (viola d'amore) (Εικ. 10). (Poché, στο Wright et al.: §I7ii). 

Στην οθωμανική μουσική, αντίστοιχα, η χρήση του βιολιού επισημαίνεται ήδη από τα μέσα του 18
ου

 αιώνα (σημ. 108). 

Για τη χρήση του βιολιού σε άλλες ασιατικές μουσικές παραδόσεις, βλ. Cooke (στο Stowell 2006: 245-247), Cooke et 

al. (στο Boyden et al.: §ΙΙ2, 3), και Lieberman (2004: 143-144, 160-161). 
184

 Πρόκειται για πρακτικές αφού τα τελευταία 100 περίπου χρόνια, ιδιαίτερα οι Άραβες και οι Τούρκοι, έχουν 

αναπτύξει ένα αρκετά συγκροτημένο σχετικό θεωρητικό μουσικό σύστημα. Σχετικά, βλ. εδώ στη συνέχεια, και για 
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Οι Άραβες και οι Τούρκοι ήρθαν αντιμέτωποι με τα διάφορα προβλήματα απεικόνισης των 

μουσικών τους ιδιαιτεροτήτων, τόσο αυτών των ποικίλων μικροδιαστηματικών υποδιαιρέσεων του 

τόνου όσο και των μουσικών στολιδιών, ήδη από τις αρχές του 20
ού

 αιώνα, οπότε μάλιστα ξεκίνησε 

να υιοθετείται –και σταδιακά να επικρατεί– το σύστημα της ευρωπαϊκής σημειογραφίας για την 

καταγραφή της μουσικής τους.
185

 Η παρακάτω αναφορά του Rauf Yekta Bey,
186

 από σχετικό του 

άρθρο των αρχών του 20
ού

 αιώνα, φανερώνει σε ένα βαθμό την ιδιαίτερα θετική τάση της 

αναφερόμενης εποχής για ενστερνισμό θεωρητικών πρακτικών δυτικής αντίληψης –ειδικότερα 

μάλιστα όσον αφορά στα μουσικά στολίδια– στην τουρκική μουσική. 

«Οι τσιγγάνοι [προφανώς στην Τουρκία], προικισμένοι μ’ ένα αξιοπρόσεχτο μουσικό ένστικτο… 

Παίζουν μ’ έναν τρόπο ιδιαίτερο, …έχουν ύφος δικό τους και στολίζουν το κομμάτι τους με χίλιων 

ειδών στολίδια. …Η μελέτη του τρόπου που παίζουν το κλαρίνο, από ένα δυτικά μορφωμένο 

κλαρινετίστα, θα παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον. Είμαι βέβαιος ότι μια τέτοια μελέτη θα έφερνε 

στο φως πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.» (Μαζαράκη 1984: 138 [προσθήκες]) 

 Για να αντιμετωπίσουν έως ένα βαθμό τις δυσκολίες, καταρχάς, της πρώτης παραπάνω 

περίπτωσης –του προσδιορισμού των μικροδιαστημάτων– ανέπτυξαν σταδιακά ένα πλήθος 

συμβόλων μέσω των οποίων υποδεικνύονται, αντίστοιχα, αλλοιώσεις μεγέθους διαφόρων 

υποδιαιρέσεων του τόνου. Ορισμένα από τα πλέον επικρατέστερα, στις μέρες μας, αναφερόμενα 

σύμβολα –τα οποία χρησιμοποιήθηκαν άλλωστε για την καταγραφή των ηχητικών αποσπασμάτων 

του ΕΠΒ στο παρόν πόνημα– είναι τα εξής: , , , , , , , .
187

 Όσον αφορά στη δεύτερη 

προαναφερόμενη περίπτωση, στα μουσικά στολίδια, οι καταγραφές με βάση τη δυτική 

σημειογραφία αρχικά αναπαριστούσαν, κατά κύριο λόγο, το «σκελετό» του εκάστοτε μουσικού 

κομματιού χωρίς να αποτυπώνουν τα εκάστοτε στοιχεία διαποίκιλσης, δίνοντας έτσι στον 

ερμηνευτή την ελευθερία να προσθέτει τούτα κατά βούληση.
188

 Από το δεύτερο μισό του 20
ού

 

αιώνα, ωστόσο, και εντεύθεν, παράλληλα με την αύξηση της δισκογραφικής παραγωγής της 

Ανατολικής μουσικής, αυξήθηκαν, αντίστοιχα, και οι σχετικές μελέτες και καταγραφές του είδους, 

και ως εκ τούτου αναπτύχθηκαν διάφορα συστήματα σημειογράφησης των στοιχείων διαποίκιλσης. 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίν. 3) αναφέρω ενδεικτικά το σύστημα ειδικών συμβόλων διαποίκιλσης 

που προτάθηκε το 1983 από τον Αιγύπτιο Al-Hītamī. 

 

 

                                                                                                                                                                  
περισσότερα, βλ. Μαυροειδής (1999): «Οι κλίμακες των Αράβων» (ό.π.: 44-46), και «Οι κλίμακες των Τούρκων» (ό.π.: 

47-52). 
185

 Στην πρώτη επίσημη μουσική σχολή του αραβικού κόσμου, στο Κάιρο (1907), η διδασκαλία επικεντρώθηκε κυρίως 

στη δυτική σημειογραφία (ilm al-nūta: η ‘επιστήμη των νότων’) (Poché, στο Wright et al.: §I6iv). 
186

 Πρβλ. σημ. 189. 
187

 Πρβλ. 2.1.4. και σημ. 184. Αξίζει, ωστόσο, να τονιστεί ότι «αυτό που δίδει υπόσταση στην ανατολική μουσική, δεν 

είναι τόσο το ακριβές μέγεθος των διαστημάτων όσο το σύστημα των μουσικών τρόπων και η συμπεριφορά τους» 

(Μαυροειδής 1999: 45).  
188

 Poché (ό.π.).  
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Σχετικές πραγματείες που αφορούν στις διάφορες πρακτικές ενόργανης ερμηνείας εντοπίζονται ήδη 

από τις αρχές του 20
ού

 αιώνα και για τα δυο προαναφερόμενα μουσικά είδη.
189

 Ενδεικτικά, 

επισημαίνω ορισμένες αρκετά σύγχρονες, οι οποίες άλλωστε φάνηκαν χρήσιμες στο πλαίσιο της 

παρούσας εργασίας. Στο πεδίο της αραβικής μουσικής: τη διδακτορική διατριβή του Juma (2002), 

στην οποία διερευνάται η αραβική βιολιστική τεχνική ειδικότερα μέσα από τη δυτικότροπη 

αντίληψη σχετικά με το παίξιμο του οργάνου, και ένα άρθρο του Racy (1998), στο οποίο 

εξετάζονται ευρύτερα θέματα αυτοσχεδιασμού και ερμηνείας της αραβικής μουσικής. Στο πεδίο 

της τουρκικής μουσικής, αντίστοιχα, την ιδιαίτερα αξιόλογη πραγματεία του Bartók (1976), η 

οποία εμπεριέχει ένα πολύ μεγάλο πλήθος καταγραφών τουρκικών παραδοσιακών μελωδιών από 

τη Μικρά Ασία στις οποίες αποτυπώνονται με ιδιαίτερα μεγάλη λεπτομέρεια τα διάφορα στοιχεία 

διαποίκιλσης (Παρ. 13), τη μεταπτυχιακή εργασία του Askin (1992), η οποία αφορά κατεξοχήν στο 

τουρκικό βιολί, καθώς και τις διατριβές των Bitmez (1990) και Πούλου (2006), της πρώτης εκ των 

οποίων μια ενότητα αφορά ειδικότερα στα ποικίλματα (Bitmez ό.π.: 35-41) και στις επόμενες 

                                                 
189

 Σύμφωνα με τον Poché (ό.π.: §I7ii), η πρώτη πραγματεία του αναφερόμενου είδους στην αραβική μουσική, 

εκδόθηκε από τον Muḥammad Dhākir Bey στο Κάιρο το 1903 και αφορά στο ούτι. Η πρώτη, αντίστοιχα, που αφορά 

στο βιολί, δημοσιεύτηκε από τον ‘Abdul Ḥalīm ‘Alī στο Κάιρο το 1939. Από τότε, σύμφωνα με τον Juma (2002: 2), 

διάφορες μέθοδοι διδασκαλίας αραβικού βιολιού έχουν δημοσιευτεί, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν μεταφραστεί σε 

κάποια γλώσσα διαφορετική από την Αραβική – γεγονός που τις καθιστά αρκετά δυσπρόσιτες σε αλλογενείς μελετητές. 

Σύμφωνα με τους Τσιαμούλη και Ερευνίδη (1998: 36), όσον αφορά στην τουρκική μουσική, αντίστοιχα, η 

πρώτη μέθοδος οργάνου που εντοπίζεται είναι αυτή για βιολί (έκδ. 1901) του μεγάλου βεληνεκούς Ρωμιού βιολιστή και 

συνθέτη Ζαφειράκη (†1920;, Εικ. 11), –«η οποία μπορεί να φανεί χρήσιμη και σε σύγχρονους μουσικούς…»– ο οποίος 

δίδασκε βιολί σε επίσημη σχολή στην περιοχή Vezneciler της Κωνσταντινούπολης (δεν αναφέρεται, ωστόσο, το 

ακριβές μουσικό είδος που εξετάζεται). Η επόμενη, χρονολογικά, σημαντική πραγματεία του είδους είναι η μέθοδος για 

ούτι του Ali Salahi Bey του 1910 (ό.π.). Οι πρώτες, μολαταύτα, σημαντικές πραγματείες σχετικά με την τουρκική 

μουσική, εν γένει, είναι αυτές που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του 20
ού

 αιώνα από τον ιδρυτή της σύγχρονης 

τουρκικής μουσικολογίας Rauf Yekta Bey. Για περισσότερα, βλ. Feldman. 

Πίν. 3. Σύστημα συμβόλων διαποίκιλσης στην αραβική 

σημειογραφία. Al-Hītamī (1983) (Poché, στο Wright et al.: 

§I6iv, ex.11). 

 

Εικ. 11. Ο Ζαφειράκης διδάσκοντας 

βιολί, αρχές 20
ού

 αι., Κωνσταντινούπολη 

(Τσιαμούλης και Ερευνίδης 1998: 36). 
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ενότητές της παρατίθενται καταγραφές –ενίοτε σε διάταξη συγκριτικής μεταξύ τους μελέτης–
190

 

στις οποίες αποτυπώνονται διαφόρων ειδών στοιχεία διαποίκιλσης. 

 

 
Παρ. 13. Αρκετά λεπτομερής αποτύπωση στοιχείων διαποίκιλσης σε καταγραμμένο απόσπασμα της λαϊκής 

μουσικής παράδοσης της Τουρκίας. Καταγραφή: Bartók (1976: 86, 11
ο
 κομμάτι, 2

ο
 σύστημα). 

 

Μια ακόμη σημαντική βιολιστική παράδοση του ασιατικού χώρου, στην οποία μάλιστα η ερμηνεία 

της διαποίκιλσης αποτελεί ιδιαίτερα βασική στυλιστική παράμετρο, είναι αυτή της Ινδίας.
191

 Στο 

ειδικότερο λήμμα του Grove, όπου εξετάζεται η πρακτική της διαποίκιλσης στο αναφερόμενο 

μουσικό είδος,
192

 επισημαίνονται διάφορες κατηγορίες σχετικών στοιχείων (gamaka), σε κάποιες 

μάλιστα εκ των οποίων γίνεται αναφορά στις αντίστοιχες «ευρωπαϊκές» εκδοχές τους.
193

 Στο εν 

λόγω πεδίο, επωφελής αποδείχτηκε η μελέτη των διατριβών των Benary (1971), Shankar (1974), 

και Swift (1989), οι οποίες αφορούν εξ ολοκλήρου στο παίξιμο του βιολιού, συγκεκριμένα στην 

περιοχή της Νότιας Ινδίας. Η τελευταία πραγματεία, μάλιστα, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

αφού αφορά ειδικότερα στη διαποίκιλση στο εν λόγω βιολιστικό είδος και την επίδραση που 

μπορεί αυτή να έχει στον βιολιστικό αυτοσχεδιασμό δυτικού ύφους. Χρήσιμη, επίσης, αποδείχτηκε 

η εξέταση των διδακτορικών διατριβών των Sorrell (1980) και Magriel (2001), οι οποίες αφορούν 

στο γηγενές παραδοσιακό τοξωτό έγχορδο sarangi. Ο τρόπος παιξίματος του sarangi –το οποίο ως 

μουσικό όργανο, αφενός ανήκει στην ίδια οικογένεια με το βιολί, αφετέρου είναι αρκετά 

προγενέστερο αυτού στην περιοχή της Ινδίας– συντέλεσε σημαντικά στη διαμόρφωση του 

ιδιωματικού τρόπου παιξίματος του ινδικού βιολιού, ο οποίος, άλλωστε, απασχολεί με έμμεσο 

τρόπο το ειδικότερο θεματικό πλαίσιο του παρόντος πονήματος. Ακολουθεί ενδεικτικό απόσπασμα 

καταγραφής από την πραγματεία του Sorrell, όπου αποτυπώνονται σε δυτική σημειογραφία 

διάφορα στοιχεία διαποίκιλσης καθώς και ο τρόπος ερμηνείας αυτών (Παρ. 14). 

 

 
Παρ. 14. Αποτύπωση στοιχείων διαποίκιλσης σε καταγραμμένο απόσπασμα της μουσικής παράδοσης της Ινδίας. 

Ερμηνεία με sarangi. Καταγραφή: Sorrell (1980: 247, 74
ο
 σύστημα). 

 

 

                                                 
190

 Για συγκριτική μελέτη, ό. σημ. 125. 
191

 Πρβλ. σημ. 177. 
192

 Powers and Widdess (στο Qureshi et al.: §III3i-ii). 
193

 Αναφέρω ενδεικτικά κάποιες: η γενική ονομασία της μονής αποτζιατούρας είναι kaṇ-svara, η οικογένεια των 

γκρουπέτο ονομάζεται muṛkī, μια αλληλουχία από μορντάν σε διαδοχικές νότες (svara) ονομάζεται zamzamā, ένα είδος 

τρέμολου προσφωνείται με το γενικότερο όρο gamaka, κ.ά. (ό. σημ. 192: §III3ic). Για περισσότερα, βλ. Swift (1989: 

42-50): “Overview of Literature on Gamaka”, και (ό.π.: 182): “Table 1: Correlation of Carnatic and Jazz Ornaments”.  
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1.2.2.2.ΙΙ. Η Καταγραφή της Διαποίκιλσης, με Έμφαση στη Βιολιστική Ερμηνεία, στις 

Εξωκλασικές Δυτικές Μουσικές Παραδόσεις 

Στον ευρωπαϊκό χώρο το βιολί φαίνεται ότι κατέχει, εδώ και τέσσερις περίπου αιώνες, αρκετά 

σημαντικό ερμηνευτικό ρόλο –όπως έχει αναφερθεί ήδη (1.2.2.1.Ι, σ. 46)– στην πλειοψηφία των 

εκάστοτε εξωκλασικών μουσικών παραδόσεων. Διάφοροι από τους λαούς, φερειπείν, τόσο της 

Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης –όπως οι Ρουμάνοι, οι Ούγγροι, οι Πολωνοί, κ.ά.–, όσο και 

της Δυτικής αντίστοιχα –όπως οι Σκανδιναβοί, οι Ιρλανδοί, οι Σκωτσέζοι, κ.ά.–, έχουν αναπτύξει 

ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό εντόπιο ιδιωματικό ύφος βιολιστικής ερμηνείας, το οποίο συχνά μάλιστα 

είναι εξαιρετικά περίτεχνο και δεξιοτεχνικό.
194

 

Όσον αφορά ειδικότερα στην ανατολικοευρωπαϊκή λαϊκή βιολιστική παράδοση, είναι 

γεγονός ότι τούτη έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από την αντίστοιχη κλασική εγγράμματη παράδοση. Η 

ευρεία διάδοσή της, βέβαια, οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στις μουσικές οικογένειες των 

τσιγγάνων, των οποίων ο τρόπος ερμηνείας είναι ως επί το πλείστον αυτοσχεδιαστικός και, ως εκ 

τούτου, δεν καθιστά απαραίτητη τη χρήση της μουσικής γραφής.
195

 Στοιχεία, επομένως, που 

αφορούν στη χρήση της διαποίκιλσης στο εν λόγω μουσικό πεδίο, μπορεί να βρει κανείς κατά 

κύριο λόγο μονάχα σε σύγχρονες μουσικολογικές σχετικές μελέτες (Παρ. 12 και Παρ. 15). 

Ενδεικτικά επισημαίνω αυτές των Bartók (1931) και Paksa (1993).
196

 

 

 
Παρ. 15. Αποτύπωση, από τον Bartók, στοιχείων διαποίκιλσης σε καταγραμμένο απόσπασμα τραγουδιού της 

Γιουγκοσλαβίας. Καταγραφή: Parry, Milman, and Albert B. Lord, (1954), Serbo Croatian Heroic Songs, vol.1, 

Cambridge, Mass., Harvard University Press, 440 (στο Nettl 1999: 97, 2
ο
 σύστημα). 

 

Όσον αφορά, από την άλλη μεριά, στις δυτικοευρωπαϊκές λαϊκές παραδόσεις, θα ήθελα να εστιάσω 

ειδικότερα στην κέλτικη και τη σκανδιναβική, οι οποίες είναι ιδιαίτερα «ζωντανές» και συνεχίζουν 

αδιάκοπες μέχρι και τις μέρες μας. Το βιολί καθιερώθηκε από πολύ νωρίς ως το πιο δημοφιλές 

λαϊκό όργανο στις εν λόγω παραδόσεις, κυρίως λόγω των εκφραστικών του δυνατοτήτων να 

μιμηθεί τα διάφορα προγενέστερα γηγενή όργανα αυτού –όπως η φλογέρα, η γκάιντα, κ.λπ.– και τη 

φωνή, καθώς και της γενικότερης ευκολίας του να προσαρμοστεί στα εκάστοτε τοπικά μουσικά 

ιδιώματα.
197

 Ορισμένα ενδεικτικά σχετιζόμενα στυλιστικά στοιχεία ερμηνείας, όπως: 

ισοκρατήματα, στοιχεία διαποίκιλσης, κ.λπ. –τα οποία μάλιστα συνήθως «είναι τόσο περίπλοκα 

έτσι ώστε είναι σχεδόν αδύνατο να σημειογραφηθούν με ακρίβεια» (Lieberman 2004: 171-172)– 

αποτυπώνονται στα παρακάτω καταγραμμένα αποσπάσματα δυο βιολιστικών σκοπών από τη 

Σκωτία και τη Νορβηγία, αντίστοιχα στα Παρ. 16 και Παρ. 17: 

 

                                                 
194

 Για περισσότερα, βλ. Gill (1984: 210-224), Cooke (στο Stowell 2006: 234-241), Cooke et al. (στο Boyden et al.: 

§ΙΙ1). 
195

 Cooke (ό.π.: 237-238), Cooke et al. (ο.π.: §ΙΙ1ii), και Sárosi and Wilkinson (στο Szendrei et al.: §ΙΙ). 
196

 Paksa, K., (1993), A magyar népdal díszítése (The ornamentation of the Hungarian folksong), Budapest, Bartók, 

Bélla., (1931), Hungarian Folk Music. μτφρ. Calvocoressi M., London. 
197

 Ό. σημ. 194, και Carlson (2001: 7). 
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Παρ. 16. Ενδεικτική αποτύπωση στοιχείων διαποίκιλσης στη λαϊκή μουσική παράδοση της Σκωτίας. 

Καταγραμμένο απόσπασμα βιολιστικού μέρους του σκοπού “Madam Frederick”. Βιολιστής: Hector 

MacAndrew. Καταγραφή: Cooke (1973) (στου ιδίου 2006: 242, ex.40, 3
ο
-4

ο
 σύστημα). 

 

 
Παρ. 17. Αποτύπωση στοιχείων διαποίκιλσης στη λαϊκή βιολιστική παράδοση της Νορβηγίας. Πρόκειται για 

απόσπασμα ενός εκ των 17 παραδοσιακών σκοπών που μετέγραψε ο Edvard Grieg για hardingfele (παραδοσιακό 

βιολί της Νορβηγίας, βλ. Εικ. 12) και πιάνο (Slåtter Op. 72), με τίτλο: “The Kivle Maidens (Gangar)”, αρ.17. 

Καταγραφή: Cooke (2006: 240, ex.39, 1
ο
-2

ο
 σύστημα).  

 

 
Εικ. 12. Νορβηγικό βιολί (hardingfele ή hardanger fiddle) με ποικιλτή ταστιέρα και χορδιέρα, του Ole Jonsen 

Jaastad (1651), Historisk Museum, University of Bergen (Grove Music Online. Oxford Music Online. 

<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/img/grove/music/F002532>. Accessed 06/12/2010).  
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Σχετικές δημοσιευμένες καταγραφές λαϊκών σκοπών των εν λόγω παραδόσεων μαρτυρούνται ήδη 

από τον 18
ο
 αιώνα και πληθαίνουν στην πορεία.

198
 Όπως ωστόσο παρατηρεί ο Goertzen (1997: 

127), «περιγραφική» απεικόνιση των διαφόρων ιδιωματικών πρακτικών –όπως αυτή που λαμβάνει 

χώρα στα παραπάνω παραδείγματα– εντοπίζεται κατά κύριο λόγο μονάχα σε πρόσφατες σχετικές 

μελέτες.
199

 Οι μελέτες μάλιστα αυτές απευθύνονται –σύμφωνα με τον ίδιο (ό.π.)– σε ένα κοινό που 

είναι «λιγότερο» ερμηνευτές και «περισσότερο» εθνομουσικολόγοι σχετικών ερευνητικών 

ενδιαφερόντων. Ο ίδιος για παράδειγμα, ο οποίος κατέχει κατά κύριο λόγο τη δεύτερη 

προαναφερόμενη ιδιότητα –αυτή του εθνομουσικολόγου ερευνητή–, αναφέρει ότι στις καταγραφές 

του επιδιώκει να αποδίδει την πιο ακριβή δυνατή περιγραφή (ό.π.: 128). Αξιοσημείωτο είναι 

ωστόσο ότι, ο ίδιος επίσης, ενίοτε προτιμά να χρησιμοποιεί τα καθιερωμένα σύμβολα της δυτικής 

έντεχνης μουσικής, έτσι ώστε να «θυσιάζεται» με τον τρόπο αυτό –όπως θεωρεί (ό.π.)– όσο το 

δυνατόν λιγότερο η αναγνωσιμότητα του συνολικού μουσικού κειμένου. Ακολουθούν τρία σχετικά 

παραδείγματα του ιδίου, της εν λόγω μορφής καταγραφής –με χρήση δηλαδή ειδικών συμβόλων–, 

σε διάταξη συγκριτικής μελέτης (Παρ. 18).
200

 

 

 
Παρ. 18. Απόσπασμα από συγκριτική μελέτη τριών διαφορετικά διαποικιλμένων παραλλαγών –ερμηνευμένων 

αντίστοιχα από τρεις διαφορετικούς βιολιστές– του βιολιστικού σκοπού: “Folkentone fra Homindal”, της λαϊκής 

μουσικής παράδοσης της Νορβηγίας. Τα στοιχεία διαποίκιλσης αποτυπώνονται, αλλού πλήρως και αλλού με 

σύμβολα. Τα ονόματα των βιολιστών αναγράφονται αριστερά στο πλάι της εκάστοτε καταγραφής. Καταγραφή: 

Goertzen (1997: 286, παρ. 98, 1
ο
 σύστημα). 

 

 

Σε παρόμοιο βαθμό «περιγραφική» είναι η προσέγγιση του O’ Suilleabhain στη διδακτορική 

διατριβή του (1987), στην οποία διερευνά την ιρλανδική χορευτική βιολιστική παράδοση μέσα από 

τον τρόπο παιξίματος ενός σημαντικού εκπρόσωπού της, του βιολιστή Tommy Potts.
201

 Αντίστοιχα 

«περιγραφικές», επίσης, είναι οι καταγραφές του Cooke (Παρ. 19), ο οποίος στο σχετικό 

σύγγραμμά του (1986) εξετάζει την ιδιαίτερα αναπτυγμένη λαϊκή βιολιστική παράδοση των νησιών 

Shetland,
202

 – των οποίων μάλιστα οι κάτοικοι, όπως ο ίδιος αναφέρει (ό.π.: 1), «είναι ιδιαίτερα 

εθισμένοι στο παίξιμο του βιολιού» (“are much addicted to fiddling”).  

 

                                                 
198

 Goertzen (1997: 15-18). Για ευρεία βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την εκάστοτε τοπική παράδοση, βλ. τα 

αντίστοιχα λήμματα στο Grove. 
199

 Για περισσότερα σχετικά με τη διάκριση μεταξύ «περιγραφικής»-«σχηματικής» καταγραφής, ό. σημ. 121. 
200

 Για συγκριτική μελέτη, ό. σημ. 125. 
201

 Σχετικά με τον Tommy Potts, βλ. και Gill (1984: 217-219). 
202

 Συγκρότημα νησιών έξω από τις βορειοανατολικές ακτές της Σκωτίας. 
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Παρ. 19. «Περιγραφική» αποτύπωση στοιχείων διαποίκιλσης στην κέλτικη λαϊκή βιολιστική μουσική παράδοση 

του συγκροτήματος των Νήσων Shetland, νησί Whalsay. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του σκοπού: 

“Walking Ower da River”. Βιολιστής: Andrew Poleson. Καταγραφή: Cooke (1986: 114, ex.57, 1
ο
 σύστημα). 

 

Με βάση την κέλτικη βιολιστική παράδοση που προαναφέρθηκε –ιδιαίτερα αυτή της Ιρλανδίας, της 

Σκωτίας και της Αγγλίας– σε αντίστοιχα υψηλό επίπεδο έχει αναπτυχθεί, εδώ και περισσότερο από 

300 χρόνια, η αντίστοιχη αμερικανική λαϊκή παράδοση του βιολιού. Τα ποικίλα τοπικά στυλ, 

μάλιστα, που έχουν δημιουργηθεί ανά περιοχές, βρίθουν σε αυτοσχεδιαστικές πρακτικές ερμηνείας, 

όπως είναι η προσθήκη ποικιλμάτων και η ανάπτυξη μελωδικών παραλλαγών.
203

 Ορισμένα εκλεκτά 

σύγχρονα συγγράμματα, στα οποία εξετάζεται από επιστημονική σκοπιά το εν λόγω βιολιστικό 

είδος –και ως εκ τούτου αποδείχτηκαν επωφελή στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας– είναι: οι 

διδακτορικές διατριβές των Burman-Hall (1973) και Spielman (1975), στις οποίες διερευνάται η 

αμερικανική βιολιστική παράδοση στη Νότια και Βόρεια Αμερική αντίστοιχα, η πραγματεία του 

Carlson (2001), στην οποία εξετάζεται η εν λόγω ειδικότερη ερμηνευτική πρακτική υπό το πρίσμα 

ενός βιολιστή με κλασική παιδεία, καθώς και η διατριβή του Feintuch (1975), στην οποία μελετάται 

ένας συγκεκριμένος σημαντικός βιολιστής του είδους, ο Pop Ziegler.
204

 

Μια ακόμη σημαντική εξωκλασική δυτική παράδοση του βιολιού, η οποία αφθονεί σε 

αυτοσχεδιαστικά στοιχεία ιδιωματικού ύφους, είναι αυτή της βιολιστικής Τζαζ – αφετηρία, 

μάλιστα, της οποίας αποτέλεσε η προαναφερόμενη λαϊκή μουσική παράδοση του «Νέου Κόσμου». 

Στην πορεία του χρόνου, βέβαια, η εν λόγω βιολιστική τεχνοτροπία επηρεάστηκε από πάρα πολλά 

άλλα μουσικά είδη και άρχισε να ερμηνεύεται από βιολιστές με καταβολή από διαφόρους 

μουσικούς χώρους, όπως αυτόν π.χ. της κλασικής, της παραδοσιακής μουσικής, κ.ά. Σταδιακά, ως 

εκ τούτου, αναπτύχθηκε μια μεγάλη ποικιλία σχετικών πρακτικών ερμηνείας, μάλιστα, αρκετά 

σύνθετων από στυλιστική σκοπιά.
205

 

Το πλήθος των δημοσιευμένων συγγραμμάτων, ωστόσο, στα οποία εξετάζεται σε βάθος ο 

τρόπος ερμηνείας των προαναφερόμενων πρακτικών στο όργανο –αν και από τη δεκαετία του ’70 

και εντεύθεν στον ευρύτερο χώρο της Τζαζ παρατηρείται, σε γενικές γραμμές, μια έντονη τάση 

εγγραμματοποίησης και ακαδημοποίησής της– είναι αρκετά περιορισμένο.
206

 Έτσι κατέφυγα στην 

αναζήτηση μελετών οι περισσότερες εκ των οποίων περιέχουν καταγραφές βιολιστικής μουσικής 

του είδους, με σκοπό να εξετάσω τους διάφορους τρόπους σημειογράφησης των αντίστοιχων 

ιδιωμάτων και των τρόπων ερμηνείας τους στο βιολί. Αντιπροσωπευτικά συγγράμματα της εν λόγω 

κατηγορίας είναι αυτά των: Glasser (1980), Lowinger (1981), Abell (1983), Gläss (1992), Dietrich 

(1996), στο πρώτο εκ των οποίων εμπεριέχεται το παράδειγμα του καταγραμμένου αποσπάσματος 

–συγκριτικής μελέτης έξι διαφορετικά διαποικιλμένων αυτοσχεδιαστικών παραλλαγών σε μπλουζ 

φόρμα, ερμηνευμένων από έξι αντίστοιχα διαφορετικούς βιολιστές– που ακολουθεί (Παρ. 20).
207

 

                                                 
203

 Για περισσότερα σχετικά, βλ. Carlson (2001: 7), Goertzen (στο Boyden et al.: §ΙΙ4), Cooke (στο Stowell 2006: 241-

245), Gill (1984: 224-228). 
204

 Σχετικά με τον Ziegler, βλ. Παρ. 1070. Σύμφωνα με τον Feintuch (1975: 68), ήδη από τον 19
ο
 αιώνα μέχρι σήμερα, 

έχουν κυκλοφορήσει αρκετά δημοσιεύματα που αφορούν το αμερικανικό βιολί. Στην πλειοψηφία τους, ωστόσο, όπως ο 

ίδιος υποστηρίζει, δεν αποτελούν σοβαρές ερευνητικές μελέτες παρά εγχειρίδια εμπορικού χαρακτήρα τα οποία 

συνήθως εμπεριέχουν ένα σύνολο απλοϊκών καταγραφών παραδοσιακών κομματιών, με αποτέλεσμα να απευθύνονται 

κυρίως σε ερασιτέχνες μουσικούς.  
205

 Για περισσότερα σχετικά με τη βιολιστική Τζαζ, ενδ. βλ. Barnett, Glaser, and Shipton (στο Boyden et al.: §Ι6), και 

Harrison (στο Stowell 2006: 249-256). 
206

 Lee (2000: 1, 28). Η ίδια στη διατριβή της (ό.π.: 67-73) προτείνει μια λίστα συγγραμμάτων για τζαζ βιολί. 
207

 Για συγκριτική μελέτη, ό. σημ. 125. 
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Παρ. 20. Απόσπασμα από καταγραμμένη συγκριτική μελέτη έξι διαφορετικά διαποικιλμένων αυτοσχεδιαστικών 

παραλλαγών σε μπλουζ φόρμα, ερμηνευμένων αντίστοιχα από έξι διαφορετικούς βιολιστές της Τζαζ. Τα επίθετα 

των ερμηνευτών αναγράφονται αριστερά, στο πλάι της καταγραφής. Καταγραφή: Glasser (1980: 42). 

 

Τα προαναφερόμενα εγχειρίδια, καθώς και αυτά των Clark (1985) και Haywood (1993), στα οποία 

εξετάζονται από πιο θεωρητική σκοπιά διάφορα θέματα καταγραφής και σημειογραφίας στην Τζαζ, 

αποδείχτηκαν αρκετά χρήσιμα στη διαμόρφωση του αντίστοιχου συστήματος σημειογράφησης που 

χρησιμοποιείται στο παρόν πόνημα (2.1.4). Αρκετές, εξάλλου, από τις βιολιστικές πρακτικές 

διαποίκιλσης που εφαρμόζονται στην Τζαζ και, ως εκ τούτου, ενίοτε εντοπίζονται καταγραμμένες 

διαπιστώνεται ότι χρησιμοποιούνται με παρόμοιο τρόπο και στην ΕΠΜ – π.χ. διάφορες εκδοχές 

αποτζιατούρας ερμηνευμένης με γλίστρημα. 

Εξίσου επωφελής αποδείχτηκε, επίσης, η μελέτη των διδακτορικών διατριβών των Grasser 

(1996) και Wigerstrand (2004), στις οποίες διερευνάται σε βάθος ο ιδιαίτερα ξεχωριστός τρόπος 

αυτοσχεδιαστικής ερμηνείας δυο εκ των σημαντικότερων βιολιστών του αναφερόμενου είδους, των 

Γάλλων Stéphane Grappelli και Didier Loockwood αντίστοιχα, καθώς και ορισμένα ευρύτερου 

περιεχομένου συγγράμματα, τα οποία πραγματεύονται τον τζαζ αυτοσχεδιασμό στα τοξωτά 

έγχορδα (“Jazz strings”), των: Baker (1976), Lieberman (1986, 1995, 2005), Lockwood and 

Darizcuren (1998), και Blake and Harmon (2000). Αντίστοιχα χρήσιμη ήταν, επίσης, η εξέταση των 

πραγματειών των Berliner (1994) και Norgaard (2008), στις οποίες συζητείται ο αυτοσχεδιασμός 

στην Τζαζ από γενικότερη και πιο θεωρητική σκοπιά, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές των 

Barron (1975) και Sutton (2001), όπως και ένα δημοσίευμα του Pressing (1998), στα οποία 

εξετάζονται διάφορα θέματα γύρω από τον αυτοσχεδιασμό στη μουσική σε ακόμη πιο ευρύ 

πλαίσιο. 

 

Αξιοσημείωτη, αν και μικρή σε έκταση, είναι η μελέτη που έχει γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο 

προκειμένου να εξεταστεί ο τρόπος μέσα από τον οποίο η δυτική κλασική βιολιστική παράδοση 

επηρέασε και διαμόρφωσε βασικά ερμηνευτικά σχήματα της παραδοσιακής βιολιστικής τέχνης 

άλλων χωρών. Η αναφερόμενη προσέγγιση πραγματοποιείται, κατά κύριο λόγο, από βιολιστές που 

έχουν εντρυφήσει τόσο στη βιολιστική παράδοση του τόπου τους όσο και στην κλασική.
208

 Η 

                                                 
208

 Αναφέρω, ενδεικτικά, ορισμένους αντιπροσωπευτικούς βιολιστές της αναφερόμενης κατηγορίας: L. Shankar, L. 

Subramanian (Nότια Iνδία), K. Ramnath, (Βόρεια Ινδία), M. Richeux, T. Kliphus (Γαλλία, στυλ Manouche), M. 

Ο’Connor, Ch.Daniels (ΗΠΑ, στυλ Country), R. Lakatos, G. Appap (Ουγγαρία, τσιγγάνικο στυλ), Fl. Nikoloescu 
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παράλληλη ενασχόλησή τους με τις δυο παραδόσεις τούς δίνει τη δυνατότητα να αναλύσουν τον 

ιδιωματικό τρόπο έκφρασης της λαϊκής βιολιστικής τους πρακτικής μέσα από το θεωρητικό πρίσμα 

μιας θεσμοθετημένης τεχνικής η οποία έχει ήδη καθιερωθεί, μέσα από τη συγγραφή σχετικών 

πραγματειών, εδώ και τέσσερις περίπου αιώνες (1.2.2.1.IV). Μια τέτοιου είδους προσέγγιση, σε 

ένα μεγάλο βαθμό άλλωστε, πραγματοποιείται στο εν λόγω πόνημα. Σχετικά επισημαίνω: πρώτον, 

τις αντιπροσωπευτικές στο είδος διατριβές των Swift (1989), Carlson (2001), και Juma (2002), στις 

οποίες εξετάζονται αντίστοιχα, η ινδική, η αμερικανική και η ινδική βιολιστική παράδοση, 

δεύτερον, τη διατριβή της Lee (2000), στην οποία εξετάζεται ειδικότερα η εκμάθηση του τζαζ 

αυτοσχεδιασμού σε ένα βιολιστή με κλασική παιδεία και, τρίτον, τα δημοσιεύματα των Talbert 

(1999), Carlson (2000), Farrar-Royce (2002), Swift (2006), και Whyatt (2007), στα οποία 

συζητείται ο συσχετισμός μεταξύ παραδοσιακής και κλασικής βιολιστικής ερμηνείας σε πιο 

θεωρητικό και ευρύ πλαίσιο.
209

 

Είναι γεγονός, όπως αποδείχτηκε εξάλλου στην πορεία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, 

ότι η μελέτη πραγματειών που σχετίζονται με τα διάφορα εξωκλασικά μουσικά είδη, ένεκα των 

αρκετών κοινών χαρακτηριστικών που διαπιστώνεται αυτά να έχουν με την ΕΠΜ –όπως, π.χ., ο 

κατεξοχήν προφορικός τρόπος μετάδοσής τους, ο ιδιαίτερα αυτοσχεδιαστικός και ιδιωματικός 

τρόπος ερμηνείας τους, κ.λπ.–, μπορεί να αποβεί αρκετά χρήσιμη στη διερεύνηση ορισμένων 

θεματικών πτυχών της τελευταίας. Στο εν λόγω γενικότερο πλαίσιο διερεύνησης των εξωκλασικών 

μουσικών παραδόσεων, θα ήθελα να αναφέρω κάποια επιπλέον σχετικά δημοσιεύματα, 

εθνομουσικολογικού κυρίως περιεχομένου, τα οποία συνεισέφεραν με τον τρόπο τους στην 

παρούσα μελέτη, όπως αυτά των Bartók (1985), Nettl (1989, 2005), Ling (1997), καθώς και αυτά 

των Kolinski (1973), Rice (1980, 1997), Post (1992), Clayton (1996), Λουτζάκη (2003), και 

Ellingson (1992), στα τελευταία εκ των οποίων δίνεται περισσότερη έμφαση στις διάφορες 

μεθόδους καταγραφής των προφορικών μουσικών παραδόσεων. 

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω το μεγάλο όφελος που προέκυψε από την εξέταση, αφενός 

διαφόρων λημμάτων μεγάλων ξενόγλωσσων μουσικών λεξικών, διαδικτυακών και μη, όπως τα: 

Grove Music Online, The Oxford Companion to Music, The New Harvard Dictionary of Music, 

κ.ά., τα οποία σχετίζονται –άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο άμεσα– με τις διάφορες θεματικές 

του παρόντος ερευνητικού αντικειμένου, όπως η διαποίκιλση, ο αυτοσχεδιασμός, το βιολί, οι 

εκάστοτε τοπικές μουσικές παραδόσεις, κ.λπ.,
210

 και, αφετέρου ορισμένων συγγραμμάτων στα 

οποία συζητούνται γενικότερα θέματα μεθοδολογίας, ταξινόμησης και οργάνωσης υλικού, όπως 

αυτά των: Elschekova (1966), Holme and Solvang (1998), Henwood and Pidgeon (2003), Μπέλλα 

(1998) και Dunleavy (2006), τα δυο τελευταία εκ των οποίων αφορούν σε γενικότερες μεθόδους 

και συμβουλές για τη δόμηση και τη συγγραφή μιας ερευνητικής ακαδημαϊκής εργασίας, όπως 

είναι άλλωστε η παρούσα. 

 

Συνοψίζοντας, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι, μέσα από την εξέταση του συνόλου της παραπάνω 

βιβλιογραφίας, μου δόθηκε η δυνατότητα να αποκτήσω μια εποπτική αντίληψη των ποικίλων 

μεθοδολογικών προσεγγίσεων οι οποίες, ως επί το πλείστον, παρ’ όλα αυτά, σχετίζονται με έμμεσο 

τρόπο με τη διερευνώμενη θεματική μου. Όπως ήδη αναφέρθηκε, άλλωστε, αξιόλογη εγγράμματη 

ερευνητική παράδοση που να σχετίζεται άμεσα, αντίστοιχα, δεν υπάρχει. Είναι γεγονός εξάλλου ότι 

η μελέτη μιας θεματικής με τόσο ιδιαίτερα πρακτική υφή, όπως η παρούσα, στηρίζεται πρωτίστως 

στην πρωτογενή ανάλυση και εις βάθος κατανόηση των ιδιωματικών ιδιαιτεροτήτων του σχετικού 

ηχητικού υλικού, και εν συνεχεία, σε δεύτερο στάδιο, στην ανάπτυξη κατάλληλου μεθοδολογικού 

σχεδιασμού μέσω του οποίου θα μπορέσει ενδεχομένως να προκύψει το αντίστοιχο θεωρητικό 

                                                                                                                                                                  
(Ρουμανία, τσιγγάνικο στυλ), N. Dakwar (Μέση Ανατολή), N. Nalbantoglu (Τουρκία), I. Perlman (Εβραϊκά), K. 

McLaren (Ιρλανδία), J.L. Ponty, D. Loockwood, M. Urbaniack, Z. Lantos (Τζαζ), κ.ά. 
209

 Πρβλ. 1.1.2.2.ΙΙ. 
210

 Ενδ. βλ. αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές: Kreitner et al., McVeigh and Da Costa, Nettl et al., Boyden et al, 

κ.α., και σχετικά Λεξικά, σ. 773 στη βιβλιογραφία. 
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σύστημα ταξινόμησης των ιδιωμάτων αυτών, που είναι και το τελικό ζητούμενο. Η συνδυαστική, 

επομένως, διερεύνηση των δυο προαναφερόμενων κατηγοριών πηγών αποδείχτηκε ιδιαίτερα 

επωφελής ως προς τη δυνατότητα που μου παρείχε, αφενός να αντιληφθώ αρχικά –τόσο από 

πρακτική όσο και από θεωρητική σκοπιά– τις ποικίλες διαστάσεις του ερευνητικού μου 

αντικειμένου, αφετέρου να διαμορφώσω, στη συνέχεια, τη δική μου σχετική μεθοδολογική άποψη, 

έτσι ώστε να μπορέσω εν τέλει να αναπτύξω και να υποστηρίξω την παρούσα ερευνητική μελέτη 

στο σύνολό της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 

 

Εισαγωγή: Διττή Μεθοδολογική Προσέγγιση  

Όπως ήδη αναφέρθηκε, κύριος στόχος της παρούσας διατριβής είναι το να οριοθετηθεί ένα 

σύστημα κατηγοριοποίησης της διαποίκιλσης στην ΕΠΜ και ειδικότερα των διαφόρων τρόπων 

εφαρμογής της στο βιολί. Για την επίτευξη του έργου αυτού έγινε συγκέντρωση και επεξεργασία 

ενός μεγάλου όγκου ηχογραφημάτων ερμηνευτών ΕΠΒ με καταγωγή από διάφορες περιοχές του 

ελληνικού χώρου. Σκοπός ήταν να εντοπιστούν και στη συνέχεια να μελετηθούν, υπό το πρίσμα 

μιας δομικής ανάλυσης, όσο το δυνατόν περισσότερες διαφορετικές περιπτώσεις ιδιωματικών 

τεχνικών που χρησιμοποιούνται από την εν λόγω κατηγορία βιολιστών,
211

 δίνοντας την κύρια 

βαρύτητα στην προαναφερόμενη πρακτική. Είναι προφανές ότι το παρόν πόνημα αποτελεί μια 

απόπειρα συστηματοποίησης και κατά προέκταση θεωρητικοποίησης μιας πρακτικής με ιδιαίτερα 

καλλιτεχνική υπόσταση, η οποία μάλιστα σε μεγάλο βαθμό είναι αυτοσχεδιαστικού χαρακτήρα. Σε 

όλες τις τέχνες, άλλωστε, κατά κανόνα, η θεωρία έρχεται σαν αποτέλεσμα μιας εκ των υστέρων 

παρατήρησης.  

Μια αντιστοιχία μπορεί να επισημανθεί στην επιστήμη της γλωσσολογίας, όπου ένας 

γλωσσολόγος συγκεντρώνει και διερευνά εμπειρικό υλικό από μια γλώσσα για να συντάξει τη 

γραμματική και το συντακτικό της.
212

 Ο αυτοσχεδιασμός στη μουσική άλλωστε –στον οποίο 

στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό η ερμηνεία στην ΕΠΜ– έχει συγκριθεί κατά καιρούς με τον 

προφορικό λόγο από διάφορους μελετητές (Berliner 1994, Patel 2003). H Suton (2001) επίσης, στη 

διδακτορική της διατριβή με θέμα: ‘The Invisible Handshake’ – An Investigation of Free Musical 

Improvisation as a Form of Conversation, διερευνά τη συσχέτιση του μουσικού αυτοσχεδιασμού με 

τον λεκτικό διάλογο μεταξύ συνομιλητών.
213

 O Pressing (1998), ακόμη, σημειώνει σχετικά: 

«Η επιλογή των λέξεων καθορίζεται από συντακτικούς κανόνες, όπως ο αυτοσχεδιασμός στηρίζεται 

σε κανόνες της μελωδίας, της αρμονίας και του ρυθμού. Όπως το λεξιλόγιο ενός ομιλητή 

αποτελείται από λέξεις και συνδυασμούς αυτών, έτσι ένας μουσικός όταν αυτοσχεδιάζει, συνδυάζει 

μια συλλογή από μελωδικά μοτίβα.» 

 Είναι προφανές ότι σε μια ερευνητική εργασία στην οποία συνυπάρχουν ταυτόχρονα 

καλλιτεχνικά και θεωρητικά στοιχεία απαιτείται μια διαφορετική μεθοδολογική προσέγγιση από 

ό,τι σε κάποια που είναι αποκλειστικά θεωρητική μελέτη. Είναι επίσης εύλογο ότι, όταν κάποιος 

εξετάζει εξίσου καλλιτεχνικά και θεωρητικά στοιχεία στο ίδιο πόνημα, δεν μπορεί και στις δυο 

αυτές κατηγορίες να δώσει την ίδια βαρύτητα, την οποία θα έδινε εάν εξέταζε μονάχα τη μια, 

δεδομένου των χρονικών και ποσοτικών περιορισμών που επιβάλλει μια διατριβή. Στο σημείο αυτό 

                                                 
211

 Για περισσότερα όσον αφορά στην έννοια του «ιδιώματος», γενικότερα, βλ. σημ. 3, και ειδικότερα, όπως τούτη 

χρησιμοποιείται στην παρούσα μελέτη, βλ. 2.1.2.  
212

 Γιάννου στο Δ. Θέμελης (1984: 74), και Nettl (2005: 76). 
213

 Για περισσότερα πάνω σε θέματα συσχετισμού: μουσικής ερμηνείας - προφορικού λόγου, βλ. Τόμπρας, Σπύρος Δ., 

(1997), Η Σημειολογία ως Μέθοδος Ερμηνευτικής Προσπέλασης του Μουσικού Έργου, Διδακτορική διατριβή, Αθήνα, 

Τμήμα ΦΠΨ της Φιλοσοφικής σχολής του Π. Αθηνών.  
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αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι, για τα εγχώρια δεδομένα, το πεδίο της επιστημονικής έρευνας στα 

καλλιτεχνικά αντικείμενα είναι εντελώς καινούργιο, και η αναφερόμενη ειδικότερη προσέγγιση –σε 

επίπεδο μάλιστα διδακτορικής διατριβής– ανύπαρκτη. Στο εξωτερικό, αντίστοιχα, όπως παρατηρεί 

ο νορβηγός βιολιστής της Τζαζ Wigestrand (2004: 43): «… μικρή καθιερωμένη παράδοση και 

εμπειρία πάνω σε τέτοιας κατηγορίας διδακτορικά [καλλιτεχνικών αντικειμένων] υπάρχει προς το 

παρόν στο ακαδημαϊκό περιβάλλον». Είναι συνεπώς εύλογο ότι δεν υπάρχει εν γένει άφθονο 

κατάλληλο υλικό, θεωρητικό και εμπειρικό, ικανό να υποστηρίξει και να διαφωτίσει την επιλογή 

των σχετικών ερευνητικών μεθόδων που μπορούν να στηρίξουν ένα σχετικό έργο.  

Εξαιτίας της καλλιτεχνικής υφής του αντικειμένου της διατριβής, η μεθοδολογία που 

εφαρμόστηκε προέκυψε ως συνδυασμός δυο βασικών συνιστωσών. Από τη μια εξετάστηκαν με 

λεπτομέρεια τα διάφορα τεχνικά ζητήματα της διαποίκιλσης με την οπτική ενός θεωρητικού 

μελετητή, ο οποίος καταγράφει, αναλύει και κατηγοριοποιεί τις διάφορες ερμηνευτικές πρακτικές 

που διερευνά, και από την άλλη με την οπτική του ίδιου του ερμηνευτή αυτών των πρακτικών, ο 

οποίος αφομοιώνει και εφαρμόζει τις τελευταίες στο παίξιμό του. Αρκετές αντιστοιχίες 

περιγράφονται από τον Rice (1980, 1997), σχετικά με τη διαδρομή που ακολούθησε η διαμόρφωση 

της δικής του αντίληψης τεχνικής παιξίματος.  

Ο Wigestrand, επίσης, ο οποίος στη διδακτορική του διατριβή μελετά σε βάθος και αναλύει 

τον τρόπο ερμηνείας του Didier Lockwood –ενός από τους σημαντικότερους τζαζ βιολιστές του 

20
ού

 αιώνα–, σχετικά με την αντίστοιχα διττή μεθοδολογική προσέγγιση του πονήματός του, 

αναφέρει τα εξής: 

«Η μεγαλύτερη πρόκληση για έναν ‘πρακτικό ερευνητή’, όπως θα τον χαρακτήριζα, είναι να 

προσπαθήσει να βρει έναν τρόπο να προσεγγίσει τη θεωρία και την πράξη, ο οποίος τελικά να τον 

οδηγήσει σε μια αυξημένη κατανόηση και των δυο. Η θέληση και η ικανότητα να παρατηρούμε το 

ίδιο το παίξιμό μας έχει μεγάλη σημασία σε αυτό. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, πρέπει να είμαστε 

σε θέση να θεωρητικοποιούμε τα διάφορα στοιχεία του τρόπου παιξίματός μας και … όσο αυτό είναι 

δυνατόν, πρέπει να εξηγούμε και να διακρίνουμε τα στοιχεία τα οποία συντέλεσαν στην προσωπική 

μας εξέλιξη ως καλλιτεχνών ή έστω μέρος αυτών.» (ό.π.) 

 Με βάση τα παραπάνω θεωρώ ότι, στην πραγματικότητα, δεν είναι δυνατόν κανείς να 

«κατανοήσει» σε βάθος μια καλλιτεχνική πράξη ερμηνευτικής φύσεως –όπως είναι στην παρούσα 

μελέτη η εξεταζόμενη βιολιστική πρακτική– προσεγγίζοντάς τη με αποκλειστικά θεωρητικό τρόπο 

– όπως συμβαίνει συνήθως με τις καταγραφές των σχετικών ηχογραφημάτων και την ανάλυσή 

τους. Στο χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών, η παραπάνω άποψη και γενικότερα η έννοια της 

«κατανόησης» έχουν κατά καιρούς αποτελέσει αντικείμενο πολυάριθμων συζητήσεων, 

προβληματισμών και αντιπαραθέσεων. Ο Dilthey πιστεύει ότι, για να «κατανοήσουμε» τις 

ανθρώπινες πράξεις, πρέπει να πειραματιστούμε με αυτές «εκ των έσω» (Kjørup 1996: 161). Στον 

μουσικό χώρο, ειδικότερα, ο Nettl (1989: 30) υποστηρίζει ότι ο μελετητής μιας μουσικής 

παράδοσης πρέπει να γνωρίζει σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό τον αντίστοιχο πολιτισμό που 

διερευνά. Αντίστοιχα, αρκετοί μη-ευρωπαίοι ερευνητές, που εστιάζουν τη μελέτη τους στις 

μουσικές παραδόσεις του τόπου τους, θεωρούν ότι μόνο ένας «εκ των έσω» ερευνητής διαθέτει 

στην πραγματικότητα τα απαραίτητα προσόντα για να εξετάσει σε βάθος το εκάστοτε μουσικό 

είδος που τον ενδιαφέρει (Nettl 2005: 66).  

Οι παραπάνω απόψεις αγγίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη δεύτερη μεθοδολογική 

συνιστώσα μέσω της οποίας προσεγγίστηκε εκ μέρος μου το παρόν αντικείμενο. Όντας εγώ ο ίδιος 

βιολιστής, είχα τη δυνατότητα να διερευνήσω τις διάφορες ερμηνευτικές τεχνικές άμεσα στο 

όργανο, να πειραματιστώ δηλαδή με αυτές «εκ των έσω», ως ένας “insider” μελετητής τους,
214

 με 

στόχο να τις κατανοήσω σε βάθος και να τις αφομοιώσω εν τέλει στο παίξιμό μου. Η εν λόγω 
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 Συχνά χρησιμοποιούμενος όρος στην επιστήμη της εθνομουσικολογίας. Για αντίστοιχη χρήση του όρου, ενδ. βλ. 

Nettl (2005: 78-79), Goertzen (1997: 196). Με παρόμοιο τρόπο χρησιμοποιούν στις διατριβές τους οι Πούλος (2006: 

21) και Swift (1989: xiv) τους αντίθετους νοηματικά αγγλικούς όρους “outsider” και “non-native”, αντίστοιχα, με 

σκοπό να χαρακτηρίσουν την προσέγγισή τους ως «εκ των έξω» ερευνητών. 
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προσέγγιση, ωστόσο, εξαιτίας της καθαρά πρακτικής της φύσης, θεωρώ ότι δεν είναι εφικτό να 

αναπτυχθεί και να παρουσιαστεί μέσω γραπτού κειμένου –όπως δηλαδή απαιτεί η μορφή μιας 

διατριβής της παρούσας κατηγορίας–, παρά μόνο μέσω της ίδιας της μουσικής ερμηνευτικής 

πράξης. Για το λόγο αυτό, στο παρόν πόνημα αρκέστηκα στο να αναφερθώ με έμμεσο και 

συνοπτικό τρόπο στην εν λόγω μεθοδολογική συνιστώσα (2.2.3.3), σε αντίθεση με ό,τι έπραξα για 

την άλλη –την πιο θεωρητικής φύσεως– συνιστώσα, στην οποία στηρίχτηκε κατά κύριο λόγο η 

δόμηση του γραπτού μέρους του πυρήνα της διατριβής. Πρέπει ωστόσο να παραδεχτώ ότι η σχέση 

μεταξύ των δυο αναφερόμενων προσεγγιστικών μεθοδολογιών είναι ιδιαίτερα αλληλένδετη, και η 

καθεμία έπαιξε καθοριστικό ρόλο για μια εις βάθος κατανόηση της άλλης κατά τη δημιουργία του 

παρόντος έργου. Όσον αφορά στη χρησιμοποίηση των ερμηνευτικών δεξιοτήτων και τη 

σπουδαιότητά τους ως μεθοδολογικού εργαλείου έρευνας, αξιοσημείωτη είναι η σχετική ανάπτυξη 

του Baily (2001: 94-96). Ο τελευταίος πιστεύει ότι η γνώση ερμηνείας ενός μουσικού οργάνου 

αποτελεί, ενδεχομένως, την καλύτερη δίοδο για τη συλλογή και ανάλυση του μουσικού υλικού, και, 

επομένως, το καταλληλότερο μεθοδολογικό εργαλείο στην εθνομουσικολογική έρευνα. 

Στο θεωρητικό, λοιπόν, μέρος του πονήματος, μελετήθηκαν οι ποικίλες κατηγορίες των 

ιδιωμάτων στην ΕΠΒ τέχνη –και δη αυτές της διαποίκιλσης–, μέσα από το πρίσμα μιας δομικής 

ανάλυσης. Για το σκοπό αυτό, χρειάστηκε οι εν λόγω ιδιωματικές πρακτικές να απομονωθούν από 

το πρωτογενές υλικό και να ταξινομηθούν με κριτήρια ανεξάρτητα της τοπικής προέλευσης, 

κριτήρια τα οποία καθορίζονται κυρίως από τη μορφολογία της μουσικής δομής του εκάστοτε 

ιδιώματος και τις απαιτούμενες τεχνικές ερμηνείας του στο μουσικό όργανο. Ο εντοπισμός της 

δομής έγινε σε αποκλειστικά μορφολογικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο περιεχομένου, χωρίς δηλαδή 

να εξεταστούν οι ενδεχόμενες ιστορικές, κοινωνιολογικές ή ψυχολογικές διαστάσεις του. Στην εν 

λόγω μορφολογική προσέγγιση, τα πληροφοριακά δομικά χαρακτηριστικά των ιδιωματικών 

τεχνικών που εξετάζονται αναζητούνται στις ίδιες τις τεχνικές και όχι στο δημιουργό τους ή στο 

κοινωνικό περιβάλλον τους. Το επίκεντρο λοιπόν βρίσκεται στη φύση των καθαυτό ιδιωμάτων, στα 

εσωτερικά στοιχεία που συγκροτούν τη δομή τους και αποτελούν το ουσιαστικό αντικείμενο της 

έρευνας. Με αντίστοιχο τρόπο αναφέρεται στη διδακτορική της διατριβή η Τυροβολά (1994), η 

οποία διεξάγει μορφολογική ανάλυση του ελληνικού παραδοσιακού χορού στα τρία. Ειδικότερα 

επισημαίνει: 

«Ο σωστός ορισμός της μορφής απαιτεί την ανάλυση της δομής του χορού μέχρι και τα μικρότερα 

συνθετικά στοιχεία του. Και τούτο γιατί η μορφή καθορίζεται σωστά μόνο αφού προηγουμένως έχει 

προσδιορισθεί με μια ‘εις βάθος’ ανάλυση ο τρόπος οργάνωσης αυτών των στοιχείων.» (ό.π.: 35) 

 Για να καταστεί δυνατή η προαναφερόμενη μορφολογική κατηγοριοποίηση των ιδιωμάτων 

αναγκάστηκα να προβώ στην «περιγραφική» (“descriptive”) καταγραφή ενός μεγάλου πλήθος 

αυτών, τα οποία εντόπισα και επέλεξα μέσα από ένα αντίστοιχα επίσης μεγάλο σύνολο 

ηχογραφήσεων ΕΠΒ.
215

 Τα σχετικά στάδια επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκαν περιγράφονται 

διεξοδικά στην παρακάτω ενότητα 2.2. Η καταγραφή μιας μουσικής με σκοπό στη συνέχεια την 

ανάλυσή της, αποτελεί κατεξοχήν διαδεδομένη μέθοδο που εφαρμόζεται για τη διερεύνηση των 

προφορικών μουσικών παραδόσεων εδώ και πολλές δεκαετίες, και εντοπίζεται σε αρκετές 

μουσικολογικές και θεωρητικές μελέτες.
216

 Η καθηγήτρια της τζαζ μουσικής Anita Clark (1985: 

34) παρατηρεί ότι η καταγραφή έχει ιδιαίτερη σημασία για μια εις βάθος κατανόηση ενός στυλ, 

διότι μεταβάλλει τη μουσική μας αντίληψη από μια τρέχουσα στο χρόνο διαδικασία –ακρόαση– σε 

μια στατική –καταγραφή–, η οποία αφού πραγματοποιηθεί προηγείται του τι ακούμε. Από την άλλη 

μεριά, ο αμερικανός σαξοφωνίστας της Τζαζ Andrew White –δημιουργός ενός εκ των μεγαλύτερων 

καταλόγων καταγραφών τζαζ σαξοφώνου– επισημαίνει το ιδιαίτερο όφελος της οπτικής 
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 Για γενικότερης φύσεως κατατόπιση, όσον αφορά στο αναφερόμενο είδος καταγραφής, βλ. 2.1.4.1, και για 

ειδικότερη, αντίστοιχα, βλ. σχετικά Παραδείγματα-καταγραφές στο παρόν πόνημα. 
216

 Βλ. σημ. 215, και σχετικά χωρία της 1.2.  
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παρατήρησης της ίδιας της ερμηνείας για την πραγματοποίηση της αντίστοιχης καταγραφής 

(“Seeing is understanding …Seeing is believing”) (ό.π.). 

Παραθέτοντας τις δυο παραπάνω απόψεις, θέλω να τονίσω τη σημασία που μπορεί να έχει 

για την κατανόηση μιας μουσικής, τόσο η «περιγραφική» καταγραφή της, όσο και ένας τρόπος 

προσέγγισής της «εκ των έσω», και ως εκ τούτου να επισημάνω αντίστοιχα τις ιδιαιτερότητες που 

ενδεχομένως παρουσιάζει μια μορφή μεθοδολογίας –όπως αυτή που εφαρμόζεται στο παρόν 

πόνημα– στην οποία εφαρμόζονται εξίσου οι δυο αναφερόμενες προσεγγίσεις.
217

 Θεωρώ επίσης ότι 

οι αναφερόμενες προσεγγίσεις, λόγω της στενά αλληλένδετης φύσης τους, μπορούν να 

αντιμετωπίζονται, εν τέλει, ως μια ενιαία. Είναι άλλωστε εύλογο –κατά την προσωπική μου 

άποψη– ότι, όταν ένας μελετητής μπορεί και διαπραγματεύεται κάποια μουσικά στοιχεία από τη 

σκοπιά του ίδιου του ερμηνευτή τους, έχει αυτομάτως τη δυνατότητα να τα κατανοήσει σε 

ιδιαίτερο «βάθος» έτσι ώστε να τα καταγράψει με μεγάλη αμεσότητα και ακρίβεια. 

«Θεωρώ ότι για μια σωστή [μουσική] καταγραφή είναι σχεδόν απαραίτητη …η βιωματική εμπειρία 

…μόνο η τέλεια γνώση και η βιωματική εμπειρία είναι δυνατόν να δώσουν το σωστό αποτέλεσμα.» 

(Χατζηθεοδώρου 1994: 112)  

Αυτός ήταν άλλωστε ένας από τους άμεσους στόχους της παρούσας μεθοδολογίας. Να 

διαμορφώσω ένα ενιαίο εργαλείο μέσω του οποίου να είμαι σε θέση να κατανοώ και να αναλύω σε 

βάθος την πρακτική των διαφόρων ερμηνευτών ΕΠΒ. Ωστόσο, η απάντηση στο βασικό ερώτημα 

για το πώς μπορούσε αυτό να επιτευχθεί, δεν ήταν ξεκάθαρη από την αρχή της εκπόνησης. 

 

 

 

2.1. Μέθοδος Μελέτης Ιδιωματικών Ερμηνευτικών Τεχνικών 

Ιδιαίτερος υπήρξε ο προβληματισμός ως προς τη θεωρητική μέθοδο που εφαρμόστηκε για τη 

μελέτη και ειδικότερα την ταξινόμηση των εξεταζόμενων ιδιωμάτων. Είναι γεγονός ότι επικρατεί 

μια αντίληψη, σχετικά με την ταξινόμηση των διαφόρων ερμηνευτικών στυλ στην ΕΠΜ, η οποία, 

μεταξύ άλλων, βασίζεται στα κριτήρια της προέλευσης ανά γεωγραφική περιοχή (Σπυριδάκης και 

Περιστέρης 1999: ιγ΄), ή και ανά χρονική περίοδο. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η μεθοδολογία που 

εφαρμόστηκε εδώ δεν συνδέεται με την προέλευση αυτή, αλλά με τη δομή των συστατικών 

στοιχείων του εξεταζόμενου μουσικού υλικού· όπως, για παράδειγμα, το πλήθος των «μικρών» 

νοτών οι οποίες συνθέτουν το εκάστοτε μουσικό στολίδι, τη διαστηματική τους σχέση με την κύρια 

νότα την οποία ποικίλλουν, κ.ά.
218

  

Για να καταλήξω στο σκεπτικό σύμφωνα με το οποίο προσδιόρισα εν τέλει το αναφερόμενο 

σύστημα κατηγοριοποίησης των ιδιωματικών ερμηνευτικών τεχνικών, συμβουλεύτηκα ποικίλες 

αξιόλογες μελέτες οι οποίες πραγματεύονται σχετικά θέματα σε διάφορες, ως επί το πλείστον, μη-

ελληνικές μουσικές παραδόσεις (1.2.2) –αφού, όπως διαπιστώθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι 

ήδη υπάρχουσες σχετικές μελέτες στην ΕΠΜ (1.2.1) δεν ήταν σε θέση να καλύψουν το εν λόγω 

πεδίο–, οι σημαντικότερες εκ των οποίων αφορούν ειδικότερα στην μπαρόκ μουσική (1.2.2.1). Η 

τελευταία αυτή επιλογή προέκυψε κυρίως, για δυο βασικούς λόγους. Πρώτον, εξαιτίας της μεγάλης 

συνάφειας που διαπιστώθηκε να υπάρχει στη χρήση των ιδιωματικών πρακτικών μεταξύ του 

αναφερόμενου μουσικού είδους και της ΕΠΜ, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν οι σχετικές 

αντιστοιχίσεις, και δεύτερον, διότι στο χώρο του Μπαρόκ εντοπίζεται αρκετά μεγάλη βιβλιογραφία 
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 Ο Nettl (2005: 78-79) παρατηρεί ότι, ως επί το πλείστον, οι «περιγραφικές» καταγραφές πραγματοποιούνται από 

μελετητές «εκ των έξω» (“outsiders”), ενώ οι «εκ των έσω» μελετητές (“insiders”), αντίστοιχα, προβαίνουν σε 

«σχηματικές» καταγραφές – γεγονός εύλογο, άλλωστε, αφού οι τελευταίοι συνήθως γνωρίζουν το ιδιαίτερο στυλ του 

εκάστοτε μουσικού είδους που εξετάζουν και δεν τους είναι αναγκαίο να το καταγράψουν. Στην περίπτωση, ωστόσο, 

του παρόντος πονήματος, όπως φαίνεται συμβαίνει το αντίστροφο. 
218

 Σχετικά, βλ. Πρόσθετα Κριτήρια Κατηγοριοποίησης Ποικιλμάτων (3.1.1, σ. 147). 
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η οποία, μεταξύ άλλων, εξειδικεύεται σε μεγάλο βαθμό στο εν προκειμένω εξεταζόμενο γνωστικό 

πεδίο. Τα συγγράμματα της αναφερόμενης μουσικής τεχνοτροπίας αποτέλεσαν τις σημαντικότερες, 

ενδεχομένως, γραπτές πηγές στις οποίες στηρίχτηκα για να θέσω –τουλάχιστον σε αρχικό επίπεδο– 

τις βάσεις της δικής μου θεωρητικής μεθόδου επεξεργασίας των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Το 

γεγονός αυτό, άλλωστε, γίνεται εμφανές μέσα από τις εκάστοτε σχετικές αναφορές που 

παρατίθενται σε διάφορες υποενότητες του επόμενου κεφαλαίου. Στην πορεία της εργασίας, 

ωστόσο, η εν λόγω μέθοδος τροποποιήθηκε σημαντικά σύμφωνα με τις ανάγκες που επέβαλαν οι 

ιδιαιτερότητες του παρόντος εξεταζόμενου μουσικού ύφους. 

Ταυτόχρονα κρίθηκε αναγκαίο να εξετάσω σημαντικές πηγές από τη φιλολογία της κλασικής 

τεχνοτροπίας αλλά και άλλων ερμηνευτικών παραδόσεων του βιολιού, έτσι ώστε να στηρίξω την 

ανάπτυξη των διαφόρων εξεταζομένων τεχνικών ερμηνείας της ΕΠΒ τέχνης πάνω σε καθιερωμένα 

θεωρητικά πρότυπα τεχνικής βιολιού, αφού άλλωστε μελέτες που να αφορούν στην τεχνική 

ερμηνείας του ΕΠΒ δεν υπάρχουν. Οι σημαντικότερες –μέσα από ένα αρκετά μεγάλο πλήθος 

σχετικών μελετών που εξετάστηκαν, αφού άλλωστε αφορούν σε 400 περίπου χρόνια ιστορίας του 

οργάνου– για τις οποίες διαπιστώθηκε μεγαλύτερος συσχετισμός με το αντικείμενο της εν λόγω 

έρευνας παρουσιάζονται εκτενώς στην ενότητα 1.2.2 της βιβλιογραφικής ανασκόπησης.  

Αναμφισβήτητα, μια ειδολογική ταξινομική διάκριση δημιουργεί ορισμένες μεθοδολογικές 

δυσχέρειες εν γένει. Να διασαφηνίσω ότι η μορφολογική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε εδώ δεν 

ήταν αυτοσκοπός, αλλά ένα εργαλείο ανάλυσης των διαφόρων ΕΠΜ ιδιωμάτων, προκειμένου να 

δειχτεί μέσω της δομικής συνάφειας η ειδολογική τους ιδιαιτερότητα, και με απώτερο στόχο να 

διαμορφωθεί ένα σύστημα κατηγοριοποίησης των διαφόρων τρόπων ερμηνείας τους στο βιολί. 

Όπως διαπιστώθηκε άλλωστε, κατόπιν εξέτασης της σχετικής βιβλιογραφίας, ποικίλοι τρόποι έχουν 

εφαρμοστεί κατά καιρούς στα διάφορα μουσικά είδη για την ταξινόμηση διαφόρων αντίστοιχων 

ερμηνευτικών στυλιστικών πρακτικών. Ο εκάστοτε μελετητής, βέβαια, διαμορφώνει το σύστημά 

του ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πονήματός του και την «οπτική» με την οποία ο ίδιος 

εστιάζει στο αντικείμενο. Κάθε νέος μελετητής αυτού του είδους, δηλαδή, καλείται να εξετάσει 

λίγο ή πολύ τα ήδη υπάρχοντα συστήματα που σχετίζονται πιο άμεσα με το θέμα του, και πάνω σε 

αυτά να στηρίξει μια δική του μέθοδο κατηγοριοποίησης η οποία να τον εξυπηρετεί ως προς αυτό 

που θέλει να δείξει. Η Elschekova (1966: 56), στο άρθρο της “The Classification of Folk-Tunes”, 

σχετικά αναφέρει: 

«Το πρόβλημα της ταξινόμησης μουσικού υλικού είναι ακόμα άλυτο, παρ’ όλα αυτά έχουν γίνει 

κατά καιρούς πάρα πολλές προτάσεις, πειραματισμοί και εφαρμογές συστημάτων.» 

Αντίστοιχα, ο Spielman (1975: 3) επισημαίνει: 

«Κάθε μέθοδος ταξινόμησης έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τα οποία 

εξαρτώνται από τους στόχους του ταξινομητή σε σχέση με τη μελέτη της μουσικής παράδοσης ενός 

οργάνου.» 

 Προφανώς, η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε εδώ σχετίζεται άμεσα με το τι επιδιώκεται να 

αναδειχτεί μέσα από τις καταγραφές της συγκεκριμένης μορφής. Όπως επίσης επισημαίνει η 

Elschekova (ό.π.) στη μεθοδολογία της σχετικά με την ταξινόμηση του μουσικού υλικού: 

«Η επινόηση μιας μεθόδου ταξινόμησης … απαιτεί έναν αρκετά μεγάλο όγκο συγκεκριμένων 

πληροφοριών του προς εξέταση μουσικού υλικού … ωστόσο δεν πράττουμε μια εξαντλητική 

ανάλυση του υλικού, παρά μια ανάλυση … στην έκταση που καθιστά απαραίτητη το εφαρμοζόμενο 

σύστημα ταξινόμησης.» 

Σύμφωνα πάλι με τους Henwood and Pidgeon (2003: 148), ο προσδιορισμός των νοητικών 

κατηγοριών είναι μια δημιουργική διαδικασία πολλαπλών επιπέδων, κατά την οποία, ο ερευνητής 

πρέπει να συγκρίνει όλες τις πληροφορίες που αποκόμισε μέσα από την έρευνά του. Ακόμη και 

μελέτες που στηρίζονται σε απόλυτα τεκμηριωμένες θεωρίες απαιτούν «δημιουργικότητα σε κάθε 

επίπεδο», επισημαίνει ο Glaser (1998: 187).  
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Όλες οι παραπάνω θέσεις ταιριάζουν σε μεγάλο βαθμό με την πολυπαραγοντική διαδικασία 

η οποία έλαβε χώρα και συνετέλεσε στο να διαμορφωθεί το σύστημα κατηγοριοποίησης των 

εξεταζόμενων ιδιωματικών πρακτικών, το οποίο αποτελεί και το βασικό εγχείρημα του παρόντος 

πονήματος. Λαμβάνοντας υπόψη, πρώτον, τον ξεχωριστό χαρακτήρα της ΕΠΜ, και, δεύτερον, τις 

ιδιαιτερότητες της σχετιζόμενης βιολιστικής τεχνοτροπίας, διαμορφώθηκε ένα μοντέλο 

ταξινόμησης μέσω του οποίου, αφενός εξυπηρετούνται οι ανάγκες τεκμηρίωσης των δυο αυτών 

θεματικών πεδίων, αφετέρου δίνεται κύρια έμφαση στις τεχνικές διαποίκιλσης. Για να γίνει, 

ωστόσο, όσο το δυνατόν πιο άμεσα κατανοητό το αναφερόμενο μοντέλο, θεώρησα σωστό να 

αναπτύξω τον βασικό του σκελετό –ο οποίος ουσιαστικά αποτελεί περίγραμμα του 3
ου

 κεφαλαίου 

και ταυτόχρονα πυρήνα της διατριβής– χρησιμοποιώντας ένα αντιπροσωπευτικό μουσικό 

παράδειγμα. Μέσω λοιπόν της ενδεικτικής ανάπτυξης του παραδείγματος που ακολουθεί –διά 

μέσου της οποίας, επίσης, παράλληλα αναδεικνύονται τα αρχικά ερευνητικά στάδια της παρούσας 

μελέτης–, επιδιώκεται να γίνει αντιληπτό το βασικό σκεπτικό σύμφωνα με το οποίο 

διαμορφώθηκαν οι διάφορες υποκατηγορίες του εν λόγω συστήματος ταξινόμησης.  

 

 

 

2.1.1. Συγκριτική Μελέτη Ηχητικών Αποσπασμάτων ΕΠΒ – 12 Εκδοχές του Πρώτου Μέρους 

του Χορού «Απτάλικο»
219

 

Για το σκοπό αυτό, επιλέχτηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία 12 διαφορετικές ηχογραφήσεις 

αναγνωρισμένων βιολιστών του χώρου της ΕΠΜ, του μουσικού κομματιού-χορού «Απτάλικο», ως 

ενός κατεξοχήν αντιπροσωπευτικού και γνωστού κομματιού του ρεπερτορίου του ΕΠΒ. Έπειτα από 

λεπτομερή ακρόαση του ηχητικού υλικού, καταγράφηκε το μέρος του βιολιού από το πρώτο μέρος 

της εκάστοτε εκτέλεσης, σε κατάλληλα προσαρμοσμένο δυτικό σύστημα σημειογραφίας.
220

 

Βασικός αρχικός στόχος της καταγραφής ήταν να αποτυπωθούν όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά τα 

διάφορα ιδιωματικά στοιχεία ερμηνείας τα οποία συμβάλλουν στην απόδοση της παραδοσιακής 

τεχνοτροπίας του μελωδικού μέρους. Το κύριο κριτήριο με το οποίο επιλέχτηκαν τα 12 

αποσπάσματα ήταν, αφενός η βασική μεταξύ τους δομή να είναι αρκετά κοινή, αφετέρου ωστόσο 

να υφίστανται αρκετές διαφορές ως προς τον ιδιωματικό χαρακτήρα μεταξύ τους αντίστοιχα, ούτως 

ώστε, μέσω της συγκριτικής μελέτης που ακολουθεί, να μπορέσει να γίνει αντιληπτός ο 

                                                 
219

 Το είδος της συγκριτικής μελέτης που πραγματοποιείται στη συνέχεια, καθώς και ο αντίστοιχος τρόπος διάταξης του 

μουσικού κειμένου εντοπίζονται σε αρκετά συγγράμματα που πραγματεύονται θέματα διαποίκιλσης οργανικής 

μουσικής σε διάφορες μουσικές παραδόσεις. Σχετικά, βλ. ενδ. Παρ. 5 & Παρ. 6 (ΕΠΜ), Παρ. 10 (Μπαρόκ), Παρ. 18 

(Νορβηγική παραδοσιακή), Παρ. 20 (Τζαζ). Η μελέτη αρκετών ακόμα αντίστοιχων παραδειγμάτων με βοήθησε σε 

μεγάλο βαθμό να διαμορφώσω τη μέθοδο για τη μελέτη των ιδιωματικών τεχνικών που εφαρμόζεται εδώ. Αναφέρω, 

ενδεικτικά, ορισμένα από τα σημαντικότερα σχετικά συγγράμματα στα οποία εμπεριέχονται αντίστοιχα παραδείγματα:  

α. στην ΕΠΜ: Chianis (1966: 88-119), Μαζαράκη (1984: 87-134),  

β. στη δυτική έντεχνη –κυρίως Μπαρόκ– μουσική: Neumann (1983), Mozart (1985: 166-185), Donington (1989), 

Stowell (2000: 340), Flesch (2000, v.2: 22-34), και 

γ. σε διάφορες άλλες μουσικές παραδόσεις, όπως: τζαζ βιολιστική: Glasser (1980: 34-36), και Lockwood and 

Darizcuren (1985), τουρκική: Bitmez (1990), νορβηγική βιολιστική: Goertzen (1997: 202-311), νότια ινδική 

βιολιστική: Swift (1989), αραβική βιολιστική: Juma (2002), ιρλανδική βιολιστική: Lieberman (1999: 40-42), 

αμερικανική βιολιστική: Burman-Hall (1973), κ.α.  

Για περισσότερες σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές, βλ. αντίστοιχα χωρία στην 1.2. Επίσης, για περισσότερα 

όσον αφορά στη ‘συγκριτική μελέτη’ σε ευρύτερο θεματικό πλαίσιο, βλ. το άρθρο του Nettl (2005: 60-73): 

“Comparative Study”.  
220

 Το πρώτο μέρος, συνήθως, συνίσταται από τα τρία πρώτα μέτρα του κομματιού. Διαφορά στη ανάπτυξη της φόρμας 

παρουσιάζεται μονάχα στην κυπριακή εκδοχή –όπως άλλωστε ακούγεται και αποτυπώνεται στις καταγραφές 

παρακάτω– η οποία ολοκληρώνεται μονάχα με τα δυο πρώτα μέτρα τα οποία ωστόσο επαναλαμβάνονται μια φορά 

ακόμη· συνολικά, δηλαδή, αποτελείται από τέσσερα μέτρα.  
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καθοριστικός ρόλος με τον οποίο οι εν λόγω ιδιωματικές πρακτικές συμβάλλουν στη 

διαφορετικότητα μεταξύ των εξεταζόμενων βιολιστικών ερμηνειών.
221

  

Αναμένεται, επομένως, ο μελετητής του παρόντος πονήματος να εστιάσει την προσοχή του 

στην εκάστοτε απόδοση της μελωδίας από το βιολί, παρατηρώντας σε κάθε εκτέλεση την 

ξεχωριστή βιολιστική τεχνοτροπία του κάθε ερμηνευτή. Αυτός είναι άλλωστε ένας από τους λόγους 

για τους οποίους επιλέχθηκαν δώδεκα διαφορετικές ερμηνείες του ίδιου μέρους του ίδιου μουσικού 

κομματιού. Με τον τρόπο αυτό, αναγνωρίζεται με σχετική ευκολία η ομοιότητα της «κύριας» 

δομής μεταξύ των μελωδικών μερών, με αποτέλεσμα να προβάλλονται πιο έντονα οι διαφορές 

ύφους, αντίστοιχα, μεταξύ τους.
222

 Σε δεύτερο στάδιο, γίνεται μια απόπειρα προσδιορισμού και 

κατηγοριοποίησης των κύριων παραγόντων –οριοθέτηση συστήματος– στους οποίους οφείλεται η 

διαφορετικότητα μεταξύ των βιολιστικών ερμηνειών, δίνοντας ταυτόχρονα μια σχετική εικόνα της 

ποικιλομορφίας των ιδιωμάτων στην ΕΠΜ όπως τούτη ειδικότερα εκφράζεται μέσα από τη 

βιολιστική πρακτική.  

Η σειρά καταγραφής και η αρίθμηση των μουσικών αποσπασμάτων αντιστοιχεί στη 

χρονολογία με την οποία εκδόθηκε –ή απλά καταγράφηκε– το σχετικό ηχητικό υλικό στο οποίο 

συμπεριλαμβάνονται, ξεκινώντας από το παλαιότερο. Στους παρακάτω πίνακες αναφέρονται 

αναλυτικά –με την εν λόγω σειρά–, αφενός τα σχετικά στοιχεία των σχετικών ερμηνευτών (Πίν. 4), 

αφετέρου τα στοιχεία των αντίστοιχων ηχογραφημάτων (Πίν. 5).
223

 Όπως φαίνεται στη σχετική 

καταγραφή των 12 εκδοχών του πρώτου μέρους του χορού «Απτάλικο» που ακολουθεί (Παρ. 21), 

το εκάστοτε απόσπασμα είναι καταγραμμένο σε ένα μόνο πεντάγραμμο το οποίο εκτείνεται 

οριζοντίως. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται σε κάθε οριζόντια γραμμή να αντιστοιχεί από ένα 

διαφορετικό απόσπασμα, ενώ σε κάθε κάθετη στήλη να καταγράφεται ένα μέτρο –αντίστοιχης 

αρίθμησης– από κάθε διαφορετική εκτέλεση. Η διάταξη του κειμένου της καταγραφής 

πραγματοποιήθηκε με τον παραπάνω τρόπο γιατί εξυπηρετεί –από οπτική κυρίως άποψη– τη 

συγκριτική μελέτη μεταξύ των αποσπασμάτων αντίστοιχου αριθμού μέτρου.
224
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 Επιπλέον δευτερεύοντα κριτήρια για την επιλογή των 12 κομματιών –μέσα από σύνολο 30 αντίστοιχων που είχαν 

αρχικά εντοπιστεί– ήταν: πρώτον, οι βιολιστές να είναι όσο το δυνατόν πιο αναγνωρισμένοι στο χώρο τους, δεύτερον, 

να κατάγονται ει δυνατόν από διαφορετικές περιοχές του ελληνικού χώρου και, τρίτον, το χρονολογικό φάσμα των 

επιλεγμένων ηχογραφημάτων να είναι όσο το δυνατόν πιο ευρύ. Τα αναφερόμενα κριτήρια διαμορφώθηκαν με τον 

παραπάνω τρόπο, ούτως ώστε τα ιδιώματα που χρησιμοποιούνται από τον εκάστοτε οργανοπαίκτη να είναι όσο το 

δυνατόν πιο διαφορετικά μεταξύ τους. 

Για την επιλογή επίσης ειδικότερα των συγκεκριμένων αποσπασμάτων, δεν εφαρμόστηκαν τα δυο Κριτήρια 

αξιολόγησης υλικού I και II (βλ. αντίστοιχα, 2.2.2.1, σ. 121, και 2.2.2.2, σ. 126), τα οποία εφαρμόστηκαν αντίστοιχα 

στο συνολικό ερευνητικό ηχητικό υλικό της διατριβής, διότι κάτι τέτοιο δεν κρίθηκε απαραίτητο για το σκοπό της 

παρούσας ενότητας. 
222

 Σχετικά με τη διάκριση των εννοιών: «βασική» δομή - στοιχεία διαποίκιλσης, βλ. 1.1.2.1.ΙΙΙ. 
223

 Οι δυο αναφερόμενοι Πίνακες αποτελούν, στην ουσία, ένα αντιπροσωπευτικό μικρό δείγμα των καταλόγων των 

Παραρτημάτων 6 και 5, στους οποίους ευρετηριάζονται τα στοιχεία, αντίστοιχα, του συνόλου των ερμηνευτών ΕΠΒ –

που εντοπίστηκαν στην παρούσα έρευνα–, και των αντίστοιχων ηχογραφημάτων τους. 
224

 Να σημειωθεί πως η τονικότητα όλων των ηχητικών αποσπασμάτων των εν λόγω 12 εκδοχών του πρώτου μέρους 

του χορού «Απτάλικο» (Παρ. 21) είναι η Ρε μείζονα, εκτός από τις περιπτώσεις 8 και 9 οι οποίες ερμηνεύονται σε 

τονικότητες Σολ και Ντο μείζονα, αντίστοιχα, για τις οποίες έγινε –με σκοπό τη διευκόλυνση της συγκριτικής μελέτης– 

σχετική μεταφορά στη Ρε μείζονα. Και στις 12 αντίστοιχες καταγραφές των εν λόγω αποσπασμάτων, επομένως, ως 

βάση θεμελίωσης τρόπου τους θεωρείται το Ρε. 
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Ηχ. Βιολιστής Χρ. γέν. Καταγωγή 

1 Δραγάτσης Ιωάννης (Ογδοντάκης) 1886-1958 Μ. ΑΣΙΑ Σμύρνη 

2 Λαζάρου Στέλιος 1915-1978 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Θήβα Βοιωτίας 

3 Λαδόπουλος Δημήτρης (Μανισαλής) 1901 Μ. ΑΣΙΑ Μαγνησία 

4 Παπαχαραλάμπους Κώστας 1927-1981 ΚΥΠΡΟΣ Λεμεσός 

5 Αβέρωφ Γεώργιος 1913-1980 ΚΥΠΡΟΣ Καϊμακλί 

6 Βαρτάνης Στέφανος 1922-1989 Μ. ΑΣΙΑ Σμύρνη 

7 Παύλου Αλέκος (Αραπάκης) 1921-2006 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Ψαχνά Εύβοιας 

8 Γκουβέντας Κυριάκος 1966 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκη 

9 Κουκουλάρης Στάθης 1945 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Κυνίδαρος Νάξου 

10 Ρόδανος Χαρίλαος 1914 ΑΝ. ΑΙΓΑΙΟ Αγιάσος Λέσβου 

11 Κόρος Γεώργιος 1923 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Ανδρονιάνοι Εύβοιας 

12 Γκουβέντας Κυριάκος 1966 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκη 
Πίν. 4. Στοιχεία των ερμηνευτών των 12 αποσπασμάτων του χορού «Απτάλικο» του Παρ. 21. 

 

 

 

Ηχ. Χρ. 

έκδ. 

Τίτλος 

κομματιού 

Στοιχεία ηχητικού αποσπάσματος Ταχ. 

 ~ 

1 1929 Απτάλικο Columbia Αγγλίας 18076 /20702, δίσκος 78΄ στροφών 130 

2 1964 Απτάλικο Greek Town – USA, Vol.2, Alector, ALP5005, LP, Α6 115 

3 1968 Απτάλ 

Χαβασί 
Το Μαγικό Βιολί του Δημήτρη Μανισαλή, RCA LPMG33, LP 

120 

4 1975 Απτάλικο 

Ζεϊμπέκικο 

Δημοτική Μουσική, Χοροί – Τραγούδια, Λεμεσός Κύπρου, Λύκειο 

Ελληνίδων, LCGW101Β, CD, 15 

155 

5 1977 Αττάλικο Κυπριακοί Λαϊκοί Χοροί & Τραγούδια Vol.2 – Γεώργιος Αβέρωφ, 

CBS Records (Λευκωσία), CBS54694, LP, Α7 

150 

6 198; Απτάλικο Ελληνική Ανατολή: ‘Στέφανος Βαρτάνης’, Ραδιοφωνική εκπομπή, 

Β' Πρόγραμμα, επιμ.: Βασίλη Νόνης 

115 

7 1991 Απτάλικος Τραγούδια και Χοροί από τα Αλάτσατα και την Ερυθραία Μ. Ασίας, 

Λύκειο Ελληνίδων, LCGW 108, CD, 11 

105 

8 1995 Απτάλικο 

Ζεϊμπέκικο 

The Greek Folk Instruments – Vol.5: Violin, FM Records, FM682, 

CD, 16 

110 

9 1995 Απτάλικο Στάθης Κουκουλάρης – Από τη Μικρασία στο Αιγαίο, BMG 25648, 

CD, 9 

90 

10 1998 Απτάλικος 

Καρσιλαμάς 

Μελίσματα στην Αγιάσο Β΄ – Οι Σκοποί της Ψυχής μας, 

Φιλοπρόοδος Σύλλογος Αγιασωτών Αθήνας, ΦΣΑ02, 2CDs, I4 

130 

11 2005 Απτάλικο Οικία Γεώργιου Κόρου, Αθήνα, Ζωντανή ηχογράφηση (δεν έχει 

εκδοθεί) 

100 

12 2005 Απτάλικο Μουσική Σκηνή Βάρδια, Θεσσαλονίκη, Ζωντανή ηχογράφηση 

(δεν έχει εκδοθεί) 

95 

Πίν. 5. Στοιχεία των ηχογραφημάτων των 12 αποσπασμάτων του χορού «Απτάλικο» του Παρ. 21.
225
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 Να σημειωθεί ότι και τα 12 εν λόγω καταγραμμένα παραδείγματα αφορούν στο πρώτο μέρος της κάθε εκτέλεσης 

του κομματιού, δηλαδή στα πρώτα τρία ή τέσσερα μέτρα αυτού, τα οποία αντιστοιχούν κατά προσέγγιση στα πρώτα 10 

sec από κάθε εκτέλεση (πρβλ. σημ. 220). Ως εκ τούτου, εδώ, δεν θεωρήθηκε αναγκαίο να αναφερθεί το ακριβές 

χρονικό σημείο του εκάστοτε καταγραμμένου αποσπάσματος μέσα στο κομμάτι. 
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2.1.2. Κατηγοριοποίηση Ιδιωματικών Ερμηνευτικών Τεχνικών 

Οι αιτίες στις οποίες οφείλεται η προαναφερόμενη διαφορετικότητα μεταξύ των 12 παραπάνω 

βιολιστικών ερμηνειών του χορού «Απτάλικο», μπορούν να διακριθούν σε δυο βασικές κατηγορίες: 

πρώτον, στον τρόπο με τον οποίο ο εκάστοτε βιολιστής χειρίζεται τη μελωδία και, δεύτερον, στον 

τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί το όργανό του για την ερμηνεία της.  

 

 

2.1.2.1. Βάσει Χειρισμού της Μελωδίας 

Όσον αφορά στην πρώτη περίπτωση, στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο ο εκάστοτε βιολιστής 

χειρίζεται τη μελωδία, πρόκειται για ιδιωματικές ερμηνευτικές τεχνικές οι οποίες σχετίζονται κατά 

κύριο λόγο με την:  

2.1.2.1.I. Πρακτική της Διαποίκιλσης 

Η εν λόγω πρακτική αποτελεί το κυρίως θέμα της παρούσας διατριβής και αναλύεται διεξοδικά 

στην ενότητα 2.1.3 που ακολουθεί.  

 

και την 

2.1.2.1.II. Ερμηνεία Μικροδιαστημάτων 

Αφού ληφθήκαν υπόψη οι σημαντικότερες ανάγκες του παρόντος πονήματος, εκτιμήθηκε ότι δεν 

χρειάζεται να γίνει κάποια εις βάθος διερεύνηση και θεωρητική ανάλυση της ερμηνευτικής 

πρακτικής των μικροδιαστημάτων. Για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πιστότητα των 

καταγραφών που λαμβάνουν χώρα εδώ, ωστόσο, αξιολογήθηκε ότι είναι πιο ορθό η αποτύπωση 

των σχετικών μικροδιαστημάτων –όπως τούτα εκφέρονται από τους διάφορους εξεταζόμενους 

ερμηνευτές του ΕΠΒ– να λαμβάνει χώρα σε έναν αρκετά επαρκή βαθμό. Για το σκοπό αυτό, 

άλλωστε εδώ, συστάθηκε και χρησιμοποιήθηκε ανάλογο, κατάλληλα τροποποιημένο σύστημα 

σημειογραφίας (2.1.4.2). Ως εκ τούτου, η χρήση της εν λόγω ιδιωματικής πρακτικής στο παρόν 

πόνημα αναδεικνύεται με έμμεσο τρόπο –στο πλαίσιο της γενικότερης τεκμηρίωσης της κύριας 

θεματικής αυτού–, μέσω των σχετικών καταγραφών. 

 

 

2.1.2.2. Βάσει Χειρισμού του Μουσικού Οργάνου 

Όσον αφορά στη χρήση του οργάνου, πρόκειται για διάφορες τεχνικές βιολιστικής ερμηνείας, οι 

οποίες χρησιμοποιούνται με στόχο την απόδοση ενός μελωδικού μέρους σε παραδοσιακή 

τεχνοτροπία. Είναι γεγονός ότι οι εν λόγω εξεταζόμενες βιολιστικές τεχνικές συχνά διαφέρουν –

άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο– από τις ήδη θεσμοθετημένες και πλέον διαδεδομένες 

βιολιστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία της κλασικής δυτικοευρωπαϊκής 

μουσικής. Για τη διερεύνησή τους, παρ’ όλα αυτά, στο παρόν πόνημα αξιοποιείται ένα αρκετά 

μεγάλο μέρος της ευρέως καθιερωμένης αυτής δυτικής τεχνογνωσίας του οργάνου. Η χρήση 

μάλιστα της τελευταίας, εδώ, αναδεικνύεται ιδιαίτερα μέσω των σχετικών καταγραφών, αφού για 

την αποτύπωση των διαφόρων τρόπων ερμηνείας των στοιχείων διαποίκιλσης που εντοπίζονται στο 

πεδίο του ΕΠΒ –π.χ. του εκάστοτε δακτυλισμού του αριστερού χεριού, δοξαρικού τρόπου του 

δεξιού χεριού, κ.λπ.– χρησιμοποιείται αποκλειστικά το δυτικό βιολιστικό σύστημα σημειογραφίας. 

Στο παρόν πόνημα, βέβαια, εκτός από την ανάδειξή της μέσω του εν λόγω συστήματος 

σημειογράφησης, δεν θεωρήθηκε αναγκαίο να πραγματοποιηθεί κάποια επιπλέον αναλυτική 

διερεύνηση της εν λόγω αξιοποιούμενης δυτικής βιολιστικής τεχνογνωσίας. Για περαιτέρω, 

άλλωστε, θεωρητικού περιεχομένου κατατόπιση σε σχέση με αυτή, υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία 
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στην οποία ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει.
226

 Στο σημείο αυτό, παρ’ όλα αυτά, 

θα ήθελα να αναφερθώ με σύντομο τρόπο σε δυο βασικές κατηγορίες γενικότερων πρακτικών 

βιολιστικής ερμηνείας οι οποίες θεωρώ ότι παίζουν αρκετά σημαντικό ρόλο ως προς την απόδοση 

της παραδοσιακής τεχνοτροπίας. 

 

 

2.1.2.2.I. Τεχνικές που Αφορούν στον Προσωπικό Ήχο και στο Βιμπράτο 

Πρόκειται για το σύνολο των τεχνικών εκείνων οι οποίες συντελούν στη διαμόρφωση της 

ιδιαίτερης ποιότητας του προσωπικού ήχου του εκάστοτε εκτελεστή. Ο Καμπανάς (1992, τ.Β΄: 453) 

σχετικά αναφέρει: 

«Το ηχόχρωμα, δηλαδή η ποιότητα ή αλλιώς απόχρωση ή και χαρακτήρας του ήχου, το οποίο μας 

επιτρέπει να διακρίνουμε δυο ή περισσότερες νότες της ίδιας οξύτητας και έντασης, είναι ένα από τα 

βασικά υλικά της μουσικής έκφρασης. Βάσει αυτού γίνεται αισθητή η διαφορετικότητα του 

ηχητικού αποτελέσματος μεταξύ ερμηνειών διαφορετικών οργανοπαικτών. Και όχι μόνο 

οργανοπαικτών διαφορετικών οργάνων που είναι πολύ εμφανές αλλά μεταξύ π.χ. βιολιστών. Το 

ηχόχρωμα εξαρτάται από τη μορφή της σύνθετης φύσης των ταλαντώσεων και αυτές με τη σειρά 

τους από το ποιοι ανώτεροι αρμονικοί συνοδεύουν τον θεμελιώδη αρμονικό και σε ποιες περιοχές 

του ηχητικού φάσματος είναι ιδιαίτερα δυνατές.» 

Είναι εύλογο ότι, μέσω της διαχείρισης –συνειδητής και μη– των διαφόρων εκείνων στοιχείων που 

συνθέτουν τον ξεχωριστό προσωπικό του ήχο, ο εκάστοτε ερμηνευτής καθορίζει το βαθμό 

απόδοσης του ιδιωματικού ηχοχρώματος στο παίξιμό του. «...μέσω αυτού [του προσωπικού του 

ήχου] ο μουσικός μπορεί να παραστήσει εικόνες, συναισθήματα και διαθέσεις, και να μεταφέρει 

στον ακροατή ... το ερμηνευτικό περιεχόμενο», παρατηρεί σχετικά ο Yampolsky (1991: 72). Η 

Μαζαράκη (1984: 62), επίσης, σχετικά με τη μεγάλου βαθμού γενικότερη αδυναμία προσδιορισμού 

και σαφούς καθορισμού των στοιχείων αυτών που συνιστούν τον προσωπικό ήχο του εκάστοτε 

ερμηνευτή –ειδικότερα μάλιστα όσον αφορά στο ελληνικό παραδοσιακό κλαρίνο–, γλαφυρά 

αναφέρει: 

«Την τεχνική του ήχου ο πραχτικός θα τη βρει σιγά-σιγά μόνος του. Η πολύωρη εξάσκηση ακονίζει 

το ένστικτό του και τον βοηθάει να διαμορφώνει τα χείλια του [στο κλαρίνο] έτσι, όπως τον βολεί 

για να βγάλει ήχο. Πώς αυτό γίνεται, δεν ξέρει. Μια μέρα του φυτρώνει ο ήχος, όπως το φυτό στ’ 

οργωμένο χώμα, χωρίς ο ίδιος να καταλάβει το πώς.» 

 Όσον αφορά –αντίστοιχα στο βιολί– στα ιδιαίτερα λεπτά στοιχεία ερμηνείας εκείνα που 

συγκροτούν το «βιολιστικό δακτυλικό αποτύπωμα» (T. Aποστολίδης, στο Λυγνός 2007: 34) ενός 

ερμηνευτή του οργάνου, δηλαδή τον προσωπικό ήχο αυτού –όπως για παράδειγμα είναι η πίεση 

των δακτύλων του αριστερού χεριού στη χορδή, η αντίστοιχη πίεση ή και ταχύτητα του τόξου, η 

στήριξη του οργάνου, το συναισθηματικό υπόβαθρο του ερμηνευτή, κ.ά.–, είναι γεγονός ότι τούτα 

δεν έχουν κωδικοποιηθεί μέχρι σήμερα σε ένα συμβατικό σύστημα ταξινόμησης. Για το λόγο 

τούτο, άλλωστε, δεδομένου μάλιστα του ότι ο προσδιορισμός των στοιχείων αυτών δεν αφορά 

άμεσα στην κατηγοριοποίηση της διαποίκιλσης, που μας απασχολεί πρωτίστως εδώ, στο παρόν 

πόνημα δεν πραγματοποιείται περαιτέρω σχετική διερεύνησή τους. 

 Η τεχνική του βιμπράτο, επίσης, αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν κατεξοχήν σημαντικό 

παράγοντα ως προς την ιδιαίτερη απόδοση του προσωπικού ήχου του εκάστοτε εκτελεστή. Ως εκ 

τούτου, άλλωστε, η τεχνική αυτή κατά κανόνα συγκαταλέγεται ως ξεχωριστή, σε διεθνές επίπεδο, 

στο ευρύτερο πλαίσιο τεχνικών ερμηνείας του οργάνου.
227

 Είναι γεγονός ωστόσο ότι η λεπτομερής 

                                                 
226

 Ενδ. βλ. 1.2.2.1.IV. 
227

 Βλ. σχετική λίστα σύγχρονων πραγματειών που αφορούν ειδικά στο βιμπράτο, στο Katz (2006: 121-124). Αξίζει να 

αναφερθεί ότι μια σχετικά μικρή μερίδα μελετητών, κυρίως της Μπαρόκ περιόδου, εξετάζει το βιμπράτο από τη σκοπιά 

της διαποίκιλσης αντί αυτής της τεχνικής του οργάνου. Σχετικά, ενδ. βλ. Boyden (1994: 91-92, 177, 287), Donington 
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διερεύνηση των παραμέτρων εκείνων μέσω των οποίων μπορεί ενδεχομένως η εν λόγω τεχνική να 

περιγραφεί με ακρίβεια, όπως για παράδειγμα η ταχύτητά του και η διακύμανση του τονικού ύψους 

την οποία προκαλεί, αποτελεί αντικείμενο μελέτης το οποίο ξεφεύγει κατά πολύ από το πλαίσιο της 

διατριβής, και για αυτόν το λόγο κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιήθηκε εδώ.  

 

 

2.1.2.2.II. Τεχνικές Ολίσθησης των Δακτύλων του Αριστερού Χεριού 

Οι τεχνικές ολίσθησης των δακτύλων του αριστερού χεριού αφορούν στους διάφορους τρόπους 

«οριζόντιας» κίνησης αυτών –κοινώς στο γλίστρημά τους– κατά μήκος μιας χορδής του οργάνου, 

οι οποίοι πραγματοποιούνται –συνήθως για εκφραστικούς λόγους– κατά τη σύνδεση διαφόρων 

διαστημάτων μέσα σε μια μελωδία.
228

 Στο πεδίο της θεσμοθετημένης τεχνογνωσίας του βιολιού, η 

εν λόγω ολισθητική τεχνική ενίοτε μπορεί να σχετίζεται άμεσα με την καθεμιά από τις τεχνικές που 

είναι γνωστές ως portamento, shifting, γλισάντο (glissando) και slide.
229

  

Στην ερμηνεία της ΕΠΜ, ωστόσο, η χρησιμοποίηση της τεχνικής ολίσθησης με σκοπό τη 

μετάβαση από μια νότα σε άλλη είναι πολύ πιο συχνή και διέπεται από διαφορετικούς κανόνες 

αισθητικής. Η Μαζαράκη (1984: 73) σχετικά αναφέρει: 

«Αυτή την τεχνική τη χρησιμοποιούν πολύ οι ηπειρώτες «γύφτοι» (οργανοπαίκτες), που φημίζονται 

για τα γκλισάντα τους. Αυτοί επεκτείνουν αυτό τον τρόπο του παιξίματος πάνω σε περισσότερες 

νότες, και καταφέρνουν ν’ αφήνουν τον ήχο τους να γλιστρήσει σα μέλι πάνω από μελωδικά 

διαστήματα άλλοτε μικρά και άλλοτε μεγάλα, αφού περάσει διαδοχικά απ’ όλες, και τις πιο μικρές 

ακόμα, αποχρώσεις των τόνων που τα αποτελούν. Αυτό γίνεται με μια καταπληκτική ταχύτητα, και 

στο αυτί μένει μονάχα η γενική εντύπωση, που συχνά μοιάζει σα ν’ ακούς να φυσάει αέρας σε 

κορφοβούνι.» 

Είναι ιδιαίτερα πιθανό, μάλιστα, η εν λόγω τεχνική να εισήχθη και να καθιερώθηκε ευρέως στον 

τρόπο ερμηνείας των διαφόρων οργανοπαικτών του είδους, στην προσπάθεια αυτών, αφενός να 

μιμηθούν τον αντίστοιχο συχνά ολισθητικό τρόπο εκφοράς της φωνής, εξυπηρετώντας έτσι από 

στυλιστική άποψη τη σε μεγάλο βαθμό φωνητική προέλευση του είδους, και αφετέρου να 

αποδώσουν τις μικροδιαστηματικές έλξεις μεταξύ των νοτών, οι οποίες συνηθίζονται αρκετά στις 

σχετικές μελωδίες. Η Μαζαράκη (ό.π.) παρατηρεί σχετικά:  

«Ο πραχτικός [ερμηνευτής ΕΠΜ] κάποτε τονίζει ακόμα περισσότερο αυτές τις έλξεις με τον τρόπο 

που τις εκτελεί. Όπου θέλει να δώσει πιο παθητικό χρώμα στο σκοπό του, πιάνει τη νότα, που θα 

υποστεί την έλξη, με το κανονικό της πιάσιμο, και σέρνει ύστερα το δάχτυλό του πάνω στην 

ανάλογη τρύπα [του κλαρίνου], σκεπάζοντας ή ξεσκεπάζοντάς την λίγο-λίγο. Έτσι η νότα 

χαμηλώνει ή ψηλώνει σιγά-σιγά, βγάζοντας ένα μακρόσυρτο και ξελιγωτικό γκλισάντο…» 

 Όσον αφορά ειδικότερα δε στην ΕΠΒ ερμηνεία, η εν λόγω τεχνική ολίσθησης συνηθίζεται 

να λαμβάνει χώρα για τη μετάβαση, όχι μόνο μεταξύ α) κύριων νοτών, αλλά και μεταξύ β) κύριας 

νότας και νότας ποίκιλσης, καθώς και μεταξύ γ) των καθαυτό νοτών ποίκιλσης (Παρ. 22).
230

 Ως εκ 

τούτου, άλλωστε, έχει αναπτυχθεί μια μεγάλη φιλολογία δακτυλικών συνδυασμών από τους 

διάφορους οργανοπαίκτες του είδους για την πραγματοποίησή της. Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα 

επίσης ότι, κατά την εφαρμογή της, το εκάστοτε ολισθαίνον δάκτυλο πατά κατά κανόνα με σχετικά 

                                                                                                                                                                  
(1989: 231-235), Flesch (2000: v.1, 20-24), Kreitner et al. (§1, 6, 7, 8), Neumann (1983: 511-522), Stone (1980: 80), 

Tartini (1961: 84-87).  
228

 Ενδ. βλ. Costantakos (1997: 54-55). 
229

 Για περισσότερα όσον αφορά στη ολισθητική τεχνική portamento, ενδ. βλ. Galamian (1985: 37-43), Flesch (1978: 

329-364), και Brown (στο Kreitner et al.: §9ii). Αντίστοιχα, για slide και shifting, βλ. εδώ 3.1.3.1.I, σ. 359, και για 

γλισάντο, βλ. 3.2.4.1.I, σ. 722. 
230

 Σχετικά με την ολισθητική εκφορά ποικιλμάτων, πρβλ. 3.1.1.6. 
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μικρή πίεση στη χορδή.
231

 «‘Δεν πατάει τις χορδές, αυτός γλύφει τις νότες’, λένε για τον καλό 

βιολάτορα», αναφέρει σχετικά ο Ανωγειανάκης (1991: 27). Εάν ακόμη λάβει κανείς υπόψη του ότι 

–όσον αφορά τουλάχιστον στο βιολί– η εν λόγω τεχνική έχει σχεδόν ίδιες δυνατότητες εφαρμογής 

με την ετέρα της, την πιο κλασικότροπη αρθρωτή τεχνική –της «κάθετης» κίνησης δηλαδή των 

δακτύλων του αριστερού χεριού, κοινώς «χτύπημα» αυτών, κατά μήκος των χορδών του οργάνου–, 

εύλογα προκύπτει ότι η πρώτη αυτή τεχνική ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την ιδιωματική εκφορά 

της διαποίκιλσης.  

Στο δυτικό σύστημα σημειογραφίας, οι τρεις προαναφερόμενες εκδοχές της εν λόγω 

τεχνικής (α, β, γ) μπορούν να περιγραφούν σε σχετικά ικανοποιητικό βαθμό ως εξής:  

 

 
Παρ. 22. Τεχνικές ολίσθησης δακτύλων του αριστερού χεριού για την ερμηνεία μελωδικών διαστημάτων που 

σχηματίζονται μεταξύ: α) κύριων νοτών (κλασική τεχνική γλιστρήματος), β) κύριας νότας και νότας ποίκιλσης, 

και γ) νοτών ποίκιλσης.
232

 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται δυο παραδείγματα (Παρ. 23 και Παρ. 24) –μέρη αντίστοιχα δυο εκ των 

12 προαναφερόμενων καταγραμμένων εκδοχών του χορού «Απτάλικο» (Παρ. 21)–, στα οποία 

γίνεται εμφανής η εκφραστική σκοπιμότητα της τεχνικής, ενώ ταυτόχρονα δίνεται μια ενδεικτική 

εικόνα των δυνατοτήτων δακτυλικής εκφοράς της. Πρόκειται, αντίστοιχα, για τις παραπάνω 

εκδοχές δακτυλικής εκφοράς α και β του Παρ. 22. 

 

 
Παρ. 23. #729, βθτ: Ρε, ~ 115. 

Εκδοχή δακτυλικής εκφοράς α (του Παρ. 22). Δυο διαδοχικές περιπτώσεις ολίσθησης διαφορετικών δακτύλων 

του αριστερού χεριού για την ερμηνεία διαστημάτων που σχηματίζονται μεταξύ δυο κύριων νοτών.  

Στοιχεία αποσπάσματος: ό. Παρ. 21 (2
ο
 σύστημα, 1

ο
 μέτρο, 6

ος
 και 7

ος
 χρόνος). 

 

 
Παρ. 24.

233
 #730, βθτ: Ρε, ~ 95. 

Εκδοχή δακτυλικής εκφοράς β (του Παρ. 22). Διαδοχικές περιπτώσεις ολίσθησης δακτύλου του αριστερού 

χεριού για την ερμηνεία διαστημάτων που σχηματίζονται μεταξύ κύριας νότας και νότας ποίκιλσης.  

Στοιχεία αποσπάσματος: ό. Παρ. 21 (12
ο
 σύστημα, 3

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος).  

 

 

                                                 
231

 Αντίστοιχα συμπεράσματα διαπιστώνονται, επίσης, σε αρκετές άλλες λαϊκές βιολιστικές παραδόσεις. Ενδ. βλ. 

Carlson (2001: 32-33). 
232

 Ο αριθμητικός μεταβλητός δείκτης «x» που αναγράφεται πάνω από τα φθογγόσημα υποδεικνύει την εκάστοτε –μια 

κάθε φορά– «δακτυλική βάση» –εκ των πέντε συνολικά δυνατών–, από την οποία μπορούν να ερμηνεύονται οι τρεις εν 

λόγω δομικές μονάδες ποίκιλσης (α-γ). Για περισσότερα όσον αφορά στην έννοια της «δακτυλικής βάσης», βλ. σ. 107.  
233

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 29, Παρ. 42, Παρ. 46. 
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Στο διάγραμμα που ακολουθεί (Διάγραμμα 2) παρουσιάζεται συνοπτικά ο τρόπος διαχωρισμού των 

σημαντικότερων κατηγοριών ιδιωματικών τεχνικών που αναπτύχθηκαν μέχρι στιγμής παραπάνω, 

σύμφωνα με τον οποίο τέθηκαν τα θεωρητικά δομικά θεμέλια της μεθοδολογίας της παρούσας 

μελέτης.  

 

Ιδιωματικές Τεχνικές

Χειρισμός Μελωδίας

Ερμηνεία

Μικροδιαστημάτων
Διαποίκιλση

Χειρισμός Οργάνου

Προσωπικός Ήχος

& Βιμπράτο

Τεχνικές Ολίσθησης

Δακτύλων Αρ. Χεριού
 

Διάγραμμα 2. Κατηγοριοποίηση των βασικών ιδιωματικών ερμηνευτικών τεχνικών του ΕΠΒ. 

 

Η προαναφερόμενη διάκριση πραγματοποιήθηκε με κύριο στόχο να απομονωθούν και να 

μελετηθούν σε βάθος οι πρακτικές εκείνες που θεωρείται ότι συνιστούν την ευρύτερη πρακτική της 

διαποίκιλσης – τον σημαντικότερο παράγοντα, κατά τη γνώμη μου, για την ακριβή απόδοση 

τουλάχιστον της τεχνοτροπίας που εξετάζεται ειδικότερα εδώ. Αδιαμφισβήτητα, τα υπόλοιπα 

προαναφερόμενα πεδία ιδιωματικών τεχνικών αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη 

γενικότερη απόδοση ενός ιδιωματικού ερμηνευτικού ύφους, και σε καμία περίπτωση, μέσω της 

επιλογής αυτής, δεν επιδιώκεται να υποτιμηθεί ο ρόλος τους. Όπως ήδη διαπιστώθηκε, εξάλλου, 

ορισμένες από τις εν λόγω τεχνικές σχετίζονται άμεσα με τους διάφορους τρόπους εκφοράς της 

διαποίκιλσης και της εφαρμογής της στο όργανο.  

Είναι γεγονός ωστόσο ότι η καθεμιά από τις τεχνικές αυτές είναι δυνατόν να αποτελέσει 

ανεξάρτητο αντικείμενο έρευνας από μόνη της, η έκταση μάλιστα του οποίου ενδέχεται να ξεπερνά 

το πλαίσιο μιας διατριβής. Ως εκ τούτου, άλλωστε, η εξέτασή τους στο παρόν πόνημα κατά κανόνα 

λαμβάνει χώρα μονάχα με έμμεσο τρόπο –κυρίως μέσω της χρήσης του κατάλληλα 

τροποποιημένου συστήματος σημειογραφίας–, και περιορίζεται στον ικανό και αναγκαίο βαθμό 

ούτως ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς το θέμα της διαποίκιλσης. Όπως, εξάλλου, παρατηρεί 

σχετικά ο Wigestrand (ό.π.: 43):  

«Εν τέλει, ο [‘πρακτικός’] ερευνητής πρέπει να μπορεί να θέσει όρια στη μελέτη του. Είναι 

αδύνατον να σχολιάσει όλα τα στοιχεία που έχουν επηρεάσει το παίξιμό του. Πρέπει επομένως να 

γίνουν οι σχετικές επιλογές.»  

Όσο αφορά δε στην καταλληλότητα των επιλογών αυτών, οι Holme and Solvang (1998: 32) 

αναφέρουν σχετικά:  

«Δεν εννοείται απαραίτητα ότι κάποιος έχει κατανοήσει την όλη αλήθεια, αλλά ότι προσεγγίζει την 

πραγματικότητα από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία.» 
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2.1.3. Κατηγοριοποίηση Διαποίκιλσης 

Σε θεωρητικό επίπεδο, στη μουσική γενικότερα, η έννοια της διαποίκιλσης αναπτύσσεται διεξοδικά 

στην ενότητα 1.1.2.1. Αφού λήφθηκαν υπόψη, αφενός διάφοροι από τους σημαντικότερους 

τρόπους κατηγοριοποίησής της που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς –από διάφορους 

σχετικούς μελετητές και σε διάφορα μουσικά είδη–, και αφετέρου οι ιδιαίτερες ανάγκες της 

τρέχουσας μεθοδολογίας –η οποία αφορά ειδικότερα στο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ–, θεωρήθηκε 

ότι ενδείκνυται για το είδος της παρούσας μελέτης, η διερευνώμενη πρακτική να διαχωριστεί, 

καταρχήν, στις εξής δυο βασικές κατηγορίες:
234

  

α) Ποικίλματα, δηλαδή νότες ως επί το πλείστον μικρής ρυθμικής αξίας, οι οποίες παίζουν 

διακοσμητικό ρόλο ως προς τις κύριες νότες της μελωδίας στην οποία εισάγονται, και οι 

οποίες συμβολίζονται με φθογγόσημα μικρού μεγέθους, και  

β) Μελίσματα, δηλαδή νότες συνήθως μεγαλύτερης ρυθμικής αξίας από τα ποικίλματα, οι 

οποίες επιφέρουν την ανάπτυξη ή την παραλλαγή της κύριας δομής του μελωδικού μέρους, 

και οι οποίες συμβολίζονται με φθογγόσημα κανονικού μεγέθους.
235

  

Στη συνέχεια, οι δυο παραπάνω βασικές κατηγορίες –δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην 

πρώτη– αναπτύσσονται με συνοπτικό τρόπο σε περαιτέρω υποκατηγορίες. Για κάθε τέτοια 

υποκατηγορία που προκύπτει, αναφέρεται τουλάχιστον ένα ενδεικτικό παράδειγμα ΕΠΒ ερμηνείας 

από την προαναφερόμενη καταγραφή των 12 εκδοχών του αποσπάσματος του χορού «Απτάλικο» 

(Παρ. 21). Η εν λόγω υποκατηγοριοποίηση αποτυπώνεται συνοπτικά στο Διάγραμμα 3 που 

ακολουθεί. Στο εν λόγω διάγραμμα σκιαγραφείται, στην ουσία, ο σκελετός του κύριου ερευνητικού 

μέρους της διατριβής, η εκτενής ανάπτυξη του οποίου λαμβάνει χώρα στο επόμενο κεφάλαιο 

(Κεφάλαιο 3).
236

  

 

                                                 
234

 Όπως προέκυψε μέσα από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, ο παρακάτω διττός διαχωρισμός της διαποίκιλσης 

συνηθίζεται κατεξοχήν από μελετητές του είδους. Για περισσότερα, βλ. 1.1.2.1 και, για γενικότερα, 1.2.  
235

 Για πιο εκτεταμένους σχετικούς ορισμούς που εντοπίζονται στη βιβλιογραφία, πρβλ. 1.1.2.1.ΙΙ.α και 1.1.2.1.ΙΙ.β, 

αντίστοιχα. 
236

 Στην εισαγωγή της εκάστοτε ενότητας του 3
ου

 κεφαλαίου που αντιστοιχεί η καθεμιά από τις κατηγορίες 

διαποίκιλσης που αναφέρονται στο Διάγραμμα 3, αναπτύσσονται οι σημαντικότεροι τρόποι υποκατηγοριοποίησης των 

κατηγοριών αυτών, όπως τούτοι προκύπτουν κυρίως μέσα από την εξέταση της ευρύτερης σχετικής βιβλιογραφίας. 
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Κατηγορίες Διαποίκιλσης

Α) Ποικίλματα

Ι) Ποικίλματα Μιας-Νότας

α) Μετάηχο

β) Πρόηχο

γ) Διάηχο

ΙΙ) Ποικίλματα Δυο-Νοτών

α) Διπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα

β) Διπλή Διαζευκτική Αποτζιατούρα

γ) Μορντάν

ΙΙΙ) Ποικίλματα Τριών ή και 

Περισσοτέρων Νοτών

α) Πολλαπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα

β) Πολλαπλή Διαζευκτική Αποτζιατούρα  

ή  Γκρουπέτο

γ) Τρίλια

IV) Σύνθετα Ποικίλματα 

(συνδυασμοί των παραπάνω)

Β) Μελίσματα

I) Μεγάλη Αποτζιατούρα

α) Καθυστέρησης

β) Διαβατική 

γ) Προήγησης

δ) Εκφυγής και καμπιάτας

ΙΙ) Παραλλαγή

α) Απλή

β) Σύνθετη 

ΙΙΙ) Διάνθισμα

α) Απλό

β) Σύνθετο

 
Διάγραμμα 3. Διαχωρισμός βασικών κατηγοριών της διαποίκιλσης. 

 

 

2.1.3.1. Ποικίλματα: Βασική Κατηγοριοποίηση  

Όσον αφορά στην πρώτη βασική κατηγορία διαποίκιλσης, τα Ποικίλματα, ο τρόπος που 

ακολουθείται εδώ για τη διάταξή της σε υποκατηγορίες σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο που 

ακολουθεί ο Neumann (1983 και 1986) προκειμένου να κατατάξει, αντίστοιχα, τις ποικιλτικές 

τεχνικές που εντόπισε ότι χρησιμοποιούνταν από συνθέτες, τόσο της Μπαρόκ εποχής –όπως ο J. S. 

Bach– όσο και μεταγενέστερους – όπως ο W. A. Mozart. Πιο συγκεκριμένα, όταν ο Neumann 

(1983: 7) εξετάζει τα Ποικίλματα σε συνάρτηση με το μελωδικό τους σχήμα, τα διαχωρίζει –μεταξύ 

άλλων– ανάλογα με το πλήθος των νοτών από τις οποίες αυτά αποτελούνται, σε δυο βασικές 

κατηγορίες: α) στα «μικρά», και β) στα «μεγάλα» Ποικίλματα. Ο ίδιος, μάλιστα, ο οποίος θεωρεί 

τον εν λόγω διαχωρισμό ιδιαίτερα κρίσιμο, σχετικά αναφέρει:
237

 

                                                 
237

 Αξίζει να διευκρινιστεί ότι η εν λόγω διττή διάκριση του Neumann σε «μικρά» και «μεγάλα» ποικίλματα αφορά 

στην υποκατηγοριοποίηση της πρώτης κατηγορίας διαποίκιλσης αυτής καθαυτήν, δηλ. των Ποικιλμάτων. Δεν πρέπει, 
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«Ένα ‘μικρό’ ποίκιλμα, το οποίο δηλαδή αποτελείται από μια έως το πολύ τέσσερις νότες, μπορεί να 

αναπτύξει ένα σχετικά περιορισμένο πλήθος ποικιλτικών σχημάτων, με αποτέλεσμα να είναι 

σχετικά εφικτό να καταγραφεί και να του αποδοθεί κάποια ιδιαίτερη ονομασία ή σύμβολο. 

Αντίθετα, για ένα ποίκιλμα με περισσότερες από τέσσερις νότες, οι πιθανότητες τονικών 

συνδυασμών μεταξύ τους αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα η 

διαφορετικότητα αυτή και μόνο να συνεπάγεται διαφορετικότητα ως προς το είδος του ποικιλτικού 

σχήματος.» (ό.π.) 

 Σύμφωνα με τον εν λόγω τρόπο σκέψης, τα «μικρά» Ποικίλματα μπορούν να 

χαρακτηριστούν, σε γενικές γραμμές, από κάποια συμβατική μορφολογική δομή, ενώ, αντιθέτως, 

τα «μεγαλύτερα» είναι αρκετά πιο δύσκολο να συστηματοποιηθούν και να υπαχθούν σε κάποια 

τυπική κατηγορία ποικιλτικών σχημάτων. Στο πλαίσιο του παρόντος πονήματος, λοιπόν, η 

κατηγοριοποίηση των Ποικιλμάτων έλαβε χώρα πρωτίστως ανάλογα με τον αριθμό των νοτών από 

τις οποίες αυτά αποτελούνται. Ως εκ τούτου, διακρίθηκαν, κατά πρώτον, οι εξής τρεις κατηγορίες:  

I) τα Ποικίλματα Μιας-Νότας,  

II) τα Ποικίλματα Δυο-Νοτών, και  

III) τα Ποικίλματα Τριών ή Περισσότερων Νοτών.  

Στις τρεις αυτές κατηγορίες ποίκιλσης έρχεται να προστεθεί, κατά δεύτερον, ως ξεχωριστή 

περίπτωση, η εξής επιπλέον κατηγορία: 

IV) τα Σύνθετα Ποικίλματα, τα οποία αφορούν στους διάφορους συνδυασμούς όλων των 

προαναφερόμενων στοιχείων ποίκιλσης μεταξύ τους. 

 Οι εν λόγω τέσσερις βασικές κατηγορίες Ποικιλμάτων –η σκιαγράφηση των οποίων 

λαμβάνει χώρα στο Διάγραμμα 3– αναπτύσσονται με συνοπτικό τρόπο παρακάτω, παραθέτοντας 

σε κάθε υποπερίπτωσή τους παραδείγματα από την ΕΠΒ ερμηνεία.
238

 Τα παραδείγματα αυτά 

αποτελούν μέρη της προαναφερόμενης καταγραφής των 12 εκδοχών του αποσπάσματος του χορού 

«Απτάλικο» (Παρ. 21). 

 

 

2.1.3.1.I. Ποικίλματα Μιας-Νότας ( )
239

 

Τα Ποικίλματα Μιας-Νότας, σύμφωνα με τον Neumann (1983: 47), μπορούν να χωριστούν στις 

τρεις παρακάτω βασικές υποκατηγορίες, ανάλογα με τη θέση του ποικίλματος στο χρόνο σε σχέση 

με τον παλμό της κύριας νότας με την οποία αυτό συζευγνύεται. Το τονικό τους ύψος, επίσης, σε 

σχέση με τις δυο εκατέρωθεν κύριες νότες αυτών, μπορεί να ποικίλλει. Έτσι προκύπτουν:
240

 

 

α) Το Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας, εφόσον αυτό έπεται της κύριας νότας με την οποία 

συζευγνύεται: 

 
 

                                                                                                                                                                  
δηλαδή, να συγχέεται με τη διάκριση την οποία πράττει ο ίδιος επίσης μελετητής (βλ. 1.1.2.1.ΙΙ, σ. 12), 

χρησιμοποιώντας τους ίδιους ακριβώς όρους, με σκοπό να διαχωρίσει τις δυο προαναφερόμενες βασικές κατηγορίες 

διαποίκιλσης μεταξύ τους. Είναι ωστόσο γεγονός ότι, όσο αυξάνει ο αριθμός των νοτών ποίκιλσης ενός ποικίλματος, 

τούτο αποκτά το χαρακτήρα μελίσματος. 
238

 Οι εν λόγω κατηγορίες αναλύονται με πιο διεξοδικό τρόπο, αντίστοιχα, στις ενότητες 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 και 3.1.5. 

Στις εν λόγω ενότητες, αντίστοιχα επίσης, αναπτύσσονται εκτενώς όλοι οι ειδικοί όροι και ονομασίες που 

χρησιμοποιούνται στη συνέχεια και σχετίζονται με τα ποικίλματα. 
239

 Για περισσότερα όσον αφορά στην εν λόγω κατηγορία ποικιλμάτων, βλ. εκτενέστερη σχετική ανάλυση στην 3.1.2. 
240

 Σχετικά με τη χρήση των τριών εν λόγω εννοιών: μετάηχο, πρόηχο, διάηχο, αφενός γενικότερα στην παρούσα 

εργασία, βλ. 3.1.1.2 –και δη σημ. 390–, και αφετέρου, ειδικότερα όσον αφορά στα ποικίλματα μιας-νότας, βλ. 

3.1.2.1.II. 
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Παρ. 25. #731, βθτ: Ρε, ~ 155. 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας. 

Στοιχεία αποσπάσματος: ό. Παρ. 21 (4
ο
 σύστημα, 1

ο
 μέτρο, 1

ος
, 6

ος 
& 8

ος
 χρόνος). 

 

 

β) Το Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας, εφόσον αυτό προηγείται της κύριας νότας με την οποία 

συζευγνύεται: 

 
 

 
Παρ. 26.

241
 #732, βθτ: Ρε, ~ 95. 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας. 

Στοιχεία αποσπάσματος: ό. Παρ. 21 (12
ο
 σύστημα, 1

ο
 μέτρο, 4

ος
 & 7

ος
 χρόνος).  

 

 

γ) Το Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας, εφόσον αυτό συζευγνύεται και με τις δυο εκατέρωθέν του κύριες 

νότες: 

 
 

 
Παρ. 27.

242
 #733, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 90. 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας. 

Στοιχεία αποσπάσματος: ό. Παρ. 21 (9
ο
 σύστημα, 2

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος).  

 

 

2.1.3.1.II. Ποικίλματα Δυο-Νοτών ( )
243

 

Τα Ποικίλματα Δυο-Νοτών μπορούν να έχουν –σε αναλογία με τα ποικίλματα μιας-νότας– 

χαρακτήρα μετάηχο ή πρόηχο ή διάηχο. Στο πλαίσιο ωστόσο του παρόντος πονήματος, θεωρήθηκε 

καταλληλότερο η εν λόγω κατηγορία ποικιλμάτων να διαχωριστεί πρωτίστως σε τρεις διαφορετικές 

βασικές υποκατηγορίες, και δη ανάλογα με το τονικό ύψος των νοτών ποίκιλσης σε σχέση με 

εκείνο της κύριας νότας την οποία αυτές θεωρείται ότι ποικίλλουν. Η θέση του ποικίλματος στο 

χρόνο σε σχέση με τον παλμό της αναφερόμενης κύριας νότας, επίσης –αντίστοιχα με τα 

ποικίλματα μιας-νότας–, μπορεί να ποικίλλει. Οι τρεις βασικές υποκατηγορίες λοιπόν που 

προκύπτουν είναι οι εξής:  

 

                                                 
241

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 33, Παρ. 39. 
242

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 31, Παρ. 40. 
243

 Ό. σημ. 239, βλ. αντίστοιχα 3.1.3. 
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α) Η Διπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα, οι νότες ποίκιλσης της οποίας βρίσκονται, και οι δυο, είτε σε 

μικρότερο-ίσο είτε σε μεγαλύτερο-ίσο τονικό ύψος από εκείνο της κύριας νότας την οποία αυτές 

θεωρείται ότι ποικίλλουν. Αντίστοιχα, π.χ.:  

 

 ή   

 

 
Παρ. 28. #734, βθτ: Ρε (ακούγεται χαμηλότερα κατά διάστημα 5

ης
), ~ 110. 

Διπλή συζευκτική αποτζιατούρα. 

Στοιχεία αποσπάσματος: ό. Παρ. 21 (8
ο
 σύστημα, 2

ο
 προς 3

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος 3

ου
 μέτρου).  

 

 

 
Παρ. 29.

244
 #730, βθτ: Ρε, ~ 95. 

Διπλή συζευκτική αποτζιατούρα. 

Στοιχεία αποσπάσματος: ό. Παρ. 21 (12
ο
 σύστημα, 3

ο
 μέτρο, 9

ος
 χρόνος).  

 

 

β) Η Διπλή Διαζευκτική Αποτζιατούρα, οι νότες ποίκιλσης της οποίας βρίσκονται, η μια σε 

μικρότερο και η άλλη σε μεγαλύτερο τονικό ύψος από εκείνο της κύριας νότας την οποία αυτές 

θεωρείται ότι ποικίλλουν. Π.χ.: 

 

 ή  

 

 
Παρ. 30.

245
 #735, βθτ: Ρε, ~ 115. 

Διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα. 

Στοιχεία αποσπάσματος: ό. Παρ. 21 (2
ο
 σύστημα, 2

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος).  

 

 

γ) Το Μορντάν, η μια νότα ποίκιλσης του οποίου βρίσκεται στο ίδιο τονικό ύψος με εκείνο της 

κύριας νότας την οποία αυτό θεωρείται ότι ποικίλλει, και η άλλη, αντίστοιχα, είτε σε μεγαλύτερο 

είτε σε μικρότερο. Αντίστοιχα, π.χ.: 

 

 ή  

 

                                                 
244

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 24, Παρ. 42, Παρ. 46. 
245

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 41 (α). 
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Παρ. 31.

246
 #733, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 90. 

Μορντάν. 

Στοιχεία αποσπάσματος: ό. Παρ. 21 (9
ο
 σύστημα, 2

ο
 μέτρο, 2

ος
 & 4

ος
 χρόνος).  

 

 

 
Παρ. 32.

247
 #736, βθτ: Ρε, ~ 115. 

Μορντάν σε διαδοχή. 

Στοιχεία αποσπάσματος: ό. Παρ. 21 (6
ο
 σύστημα, 1

ο
 μέτρο, 5 πρώτοι χρόνοι).  

 

 

2.1.3.1.III. Ποικίλματα Τριών ή και Περισσότερων Νοτών (… )
248

 

Όσον αφορά στα Ποικίλματα Τριών ή και Περισσότερων Νοτών, ισχύουν σε γενικές γραμμές, κατά 

αναλογία, τα ίδια που ισχύουν και για την κατηγορία των Ποικιλμάτων Δυο-Νοτών. Αντίστοιχα, 

λοιπόν, αυτά μπορούν να χωριστούν στις εξής τρεις βασικές υποκατηγορίες: 

 

α) Την Πολλαπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα, οι νότες ποίκιλσης της οποίας –αντίστοιχα με αυτές 

της διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας– βρίσκονται όλες είτε σε μικρότερο-ίσο είτε σε μεγαλύτερο-

ίσο τονικό ύψος από εκείνο της κύριας νότας την οποία αυτές θεωρείται ότι ποικίλλουν. 

Αντίστοιχα, π.χ.: 

…
 
ή …  

 

Στις 12 εκδοχές του αποσπάσματος του χορού «Απτάλικο» που αποτυπώνονται στο Παρ. 21, δεν 

εντοπίζεται ερμηνεία πολλαπλής συζευκτικής αποτζιατούρας. Ως εκ τούτου δεν αναφέρεται σχετικό 

παράδειγμα εδώ. Για παράθεση διαφόρων συναφών παραδειγμάτων ερμηνείας του ποικίλματος, βλ. 

στη σχετική ενότητα 3.1.4.1. 

 

 

β) Την Πολλαπλή Διαζευκτική Αποτζιατούρα, κοινώς γνωστή ως Γκρουπέτο, δυο τουλάχιστον εκ 

των νοτών ποίκιλσης της οποίας βρίσκονται –αντίστοιχα με αυτές της διπλής διαζευκτικής 

αποτζιατούρας–, η μια σε μικρότερο και η άλλη σε μεγαλύτερο τονικό ύψος από εκείνο της κύριας 

νότας την οποία αυτές θεωρείται ότι ποικίλλουν. Η διάρκεια και η σχηματική μορφή του 

ποικίλματος, καθώς και η θέση του στο χρόνο σε σχέση με τον παλμό της αναφερόμενης κύριας 

νότας μπορεί να παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλότητα. Αντίστοιχα, π.χ.: 

 

…  ή …  

 

                                                 
246

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 27, Παρ. 40. 
247

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 43 (γ). 
248

 Ό. σημ. 239, βλ. αντίστοιχα 3.1.4. 
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Παρ. 33.

249
 #732, βθτ: Ρε, ~ 95. 

Γκρουπέτο. 

Στοιχεία αποσπάσματος: ό. Παρ. 21 (12
ο
 σύστημα, 1

ο
 μέτρο, 8

ος
 χρόνος).  

 

 

 
Παρ. 34. #741, βθτ: Ρε, ~ 120. 

Γκρουπέτο. 

Στοιχεία αποσπάσματος: ό. Παρ. 21 (3
ο
 σύστημα, 1

ο
 μέτρο, 4

ος 
χρόνος).  

 

 

 
Παρ. 35. #744, βθτ: Ρε, ~ 115. 

Γκρουπέτο, σε διαφορετική θέση στο χρόνο σε σχέση με το Παρ. 34.  

Στοιχεία αποσπάσματος: ό. Παρ. 21 (2
ο
 σύστημα, 3

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος). 

 

 

γ) Την Τρίλια. Η λειτουργία της μπορεί να εξηγηθεί όπως αυτή του μορντάν (2.1.3.1.II.γ), στην 

οποία όμως λαμβάνουν χώρα περισσότερες από μια επανακρούσεις, δηλαδή τουλάχιστον δυο 

εναλλαγές μεταξύ ποικιλτικών νοτών και κύριας νότας.
250

 Πρόκειται επομένως, στην ουσία, για μια 

επιμηκυμένη περίπτωση μορντάν, ή –με άλλα λόγια– για ένα πολλαπλό μορντάν. Αντίστοιχα, π.χ.:  

 

…  ή …  

 

 
Παρ. 36. #742, βθτ: Ρε, ~ 95. 

Βραχεία τρίλια (με λίγες νότες), ή αλλιώς διπλό μορντάν. 

Στοιχεία αποσπάσματος: ό. Παρ. 21 (12
ο
 σύστημα, 2

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος).  

 

                                                 
249

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 26, Παρ. 39. 
250

 Σχετικά με την έννοια της επανάκρουσης, πρβλ. 3.1.1.8.III. 
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Παρ. 37. #743, βθτ: Ρε (ακούγεται χαμηλότερα κατά διάστημα 5

ης
), ~ 110. 

Βραχεία τρίλια, με περισσότερες νότες από αυτή του Παρ. 36  

Στοιχεία αποσπάσματος: ό. Παρ. 21 (8
ο
 σύστημα, 1

ο
 μέτρο, 8

ος
 χρόνος).  

 

 

2.1.3.1.IV. Σύνθετα Ποικίλματα 

Τα Σύνθετα Ποικίλματα, δεν αποτελούν κάτι άλλο από διάφορους συνδυασμούς των 

προαναφερόμενων κατηγοριών ποικιλμάτων ποίκιλσης –κατά κανόνα ανά δυο– μεταξύ τους. 

Δηλαδή:  

, , …, , …, … …, κ.ο.κ. 

 

 
Παρ. 38.

251
 #738, βθτ: Ρε (ακούγεται χαμηλότερα κατά διάστημα 5

ης
), ~ 110. 

Σύνθετο ποίκιλμα, μορντάν με μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας. 

Στοιχεία αποσπάσματος: ό. Παρ. 21 (8
ο
 σύστημα, 3

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος). 

 

 

 
Παρ. 39.

252
 #732, βθτ: Ρε, ~ 95. 

Σύνθετο ποίκιλμα, πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με μορντάν. 

Στοιχεία αποσπάσματος: ό. Παρ. 21 (12
ο
 σύστημα, 1

ο
 μέτρο, 7

ος
 χρόνος). 

 

 

 
Παρ. 40.

253
 #733, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 90. 

Σύνθετο ποίκιλμα, πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας. 

Στοιχεία αποσπάσματος: ό. Παρ. 21 (9
ο
 σύστημα, 2

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος).  

 

 

2.1.3.2. Μελίσματα: Βασική Κατηγοριοποίηση 

Όσον αφορά στη δεύτερη μεγάλη κατηγορία διαποίκιλσης, τα Μελίσματα, η έκταση που δίνεται 

στην παρούσα εργασία για την ανάπτυξή της είναι αρκετά πιο περιορισμένη από αυτή που 
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 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 45. 
252

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 26, Παρ. 33. 
253

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 27, Παρ. 31. 
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λαμβάνει χώρα για την αντίστοιχη περίπτωση των Ποικιλμάτων. Η βασική αιτία για αυτό είναι ότι 

η εν λόγω κατηγορία διαποίκιλσης είναι πολύ δύσκολο να κατηγοριοποιηθεί σε συμβατικές 

μορφολογικές δομές –όπως έχει ήδη εξάλλου αναφερθεί (1.1.2.1.ΙΙ.β)–, αφού στηρίζεται κατεξοχήν 

στην πρωτοβουλία και την αυτοσχεδιαστική διάθεση του εκάστοτε ερμηνευτή. Δεν είναι, 

προφανώς άλλωστε, διόλου τυχαίο το γεγονός ότι μικρή σε έκταση σχετική διερεύνηση έχει 

πραγματοποιηθεί από τους διάφορους θεωρητικούς του χώρου – συγκριτικά τουλάχιστον με αυτή 

που εντοπίζεται να έχει γίνει στα Ποικίλματα.
254

 Ορισμένοι μάλιστα από αυτούς υποστηρίζουν ότι η 

λεπτομερής καταγραφή και αφομοίωση αυτούσιων μελισματικών μελωδικών ενοτήτων αποτελεί 

μακράν πιο ασφαλή και απτό τρόπο για την υιοθέτηση της μελισματικής πρακτικής –που είναι και 

το βασικό ζητούμενο στην τελική–, από ό,τι μια προσπάθεια θεωρητικοποίησης και μεθόδευσης 

της τελευταίας.
255

  

Για την κατάταξη λοιπόν των Μελισμάτων σε βασικές υποκατηγορίες, στο πλαίσιο αναγκών 

του παρόντος πονήματος, ακολούθησα έως ένα βαθμό το σκεπτικό που εφαρμόστηκε στην 

περίπτωση των Ποικιλμάτων, το οποίο αναπτύχθηκε στην προηγούμενη ενότητα. Κατά αντίστοιχο 

τρόπο, τα Μελίσματα διακρίθηκαν σε τρεις βασικές ομάδες, ανάλογα με το πλήθος των κύριων 

νοτών της βασικής μελωδίας οι οποίες μελίζονται – δηλαδή παραλλάσσονται. Πρόκειται, 

συγκεκριμένα, για τις εξής τρεις βασικές κατηγορίες, οι οποίες αναφέρονται, αντίστοιχα, στο 

Διάγραμμα 3: I) Η Μεγάλη Αποτζιατούρα, II) Η Παραλλαγή, και III) Το Διάνθισμα. Οι εν λόγω 

κατηγορίες αναλύονται με συνοπτικό τρόπο παρακάτω, και διεξοδικότερα στο επόμενο κεφάλαιο, 

στις ενότητες που αντιστοιχούν.
256

 

 

 

                                                 
254

 Όπως σχετικά αναφέρεται στην εισαγωγή του σχετικού λήμματος “Improvisation” στο Grove, ειδικότερα ζητήματα 

αυτοσχεδιασμού στη μουσική –όπως είναι π.χ. στην παρούσα περίπτωση αυτό της μελισματικής ανάπτυξης– ελάχιστα 

έχουν υποβληθεί σε σχετική συστηματοποιημένη ιστορική διερεύνηση (Nettl et al.: εισαγωγή). Την εν λόγω 

παρατήρηση ενδεικτικά επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ο C.P.E. Bach (1753: II, 1, §7, σ. 80, σημ. 1, σ. 51) –ένας από τους 

σημαντικότερους θεωρητικούς του είδους του 18
ου

 αιώνα (πρβλ. 1.2.2.1.IV.)– στη σχετική πραγματεία του 

συμπεριέλαβε μονάχα τους «βασικότερους» και «ευκολότερους για παρουσίαση» τύπους ποικιλμάτων, αποκλείοντας 

τα «άλλα στοιχεία διαποίκιλσης που είναι ιδιαιτέρως πολυπληθή και πολυμεταβλητά για να μπορέσουν να περιγραφούν 

με θεωρητικό και συστηματικό τρόπο», δηλαδή τα μελίσματα (Schenker 1976: 52). Ο Neumann (1983: 525) επίσης, με 

σκοπό να τονίσει την αναφερόμενη δυσκολία θεωρητικοποίησης της μελισματικής πρακτικής (“free ornamentation”) 

ειδικότερα στο Μπαρόκ –την οποία αποφεύγει να εξετάσει σε βάθος σε αντίθεση με ό,τι κάνει για τα ποικίλματα–, 

χαρακτηριστικά αναφέρει ότι: τα μελίσματα (“free ornaments”) μπορεί να περιλαμβάνουν «οτιδήποτε, από το 

μικρότερο στολίδι μιας-νότας έως τα πιο περίτεχνα διανθίσματα [“fanciful flourishes”], ακόμη και μακρόσυρτες 

κατέντσες».  

Σποραδικά, παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι μελετητές του χώρου ενίοτε προβαίνουν σε σχετικές θεωρητικές 

διεργασίες κατηγοριοποίησης των μελισμάτων. Μια ενδεικτική τέτοια περίπτωση αποτελεί ο βιολιστής του Μπαρόκ 

Tartini, ο οποίος στη σχετική πραγματεία του διακρίνει δυο τέτοιες βασικές κατηγορίες, ονομάζοντάς τες αντίστοιχα: 

“natural figures” και “artificial figures” (για περισσότερα σχετικά, βλ. Tartini 1961: 93-125). Ορισμένοι άλλοι, επίσης, 

θεωρητικοί του Μπαρόκ τα διαχωρίζουν, αντίστοιχα, στις εξής δυο μεγάλες κατηγορίες: diminutions (ή divisions) και 

passages. Σχετικά, πρβλ. 1.1.2.1.ΙΙ (σ. 34), Boyden (1990: 449-466), Jander and Harris, και Neumann (1983: 528). Ο 

Stowell (2000: 336) από την άλλη μεριά –όσον αφορά στην εν λόγω κατηγορία διαποίκιλσης στο βιολί την ίδια χρονική 

περίοδο– διακρίνει τέσσερις βασικές υποκατηγορίες: “i) the variation of the melody, ii) the decoration of fermatas, iii) 

the extemporization of cadenzas, iv) the extemporization of preludes”. 
255

 Όπως παρατηρεί ο Stowell (2000: 336) –όσον αφορά στην εν λόγω κατηγορία διαποίκιλσης στο βιολί, την οποία ο 

ίδιος εξετάζει υπό τον ευρέως διαδεδομένο σχετικό όρο “improvisation”–, οι σχετιζόμενες παρατηρήσεις σε μορφή 

κειμένου τις οποίες περιελάμβαναν στα εγχειρίδιά τους οι διάφοροι δυτικοί θεωρητικοί του χώρου, ειδικότερα μέχρι 

και τις αρχές του 19
ου

 αιώνα, ήταν σε γενικές γραμμές ελάχιστες, και όσες παρ’ όλα αυτά σημειώνονταν ήταν αρκετά 

γενικού περιεχομένου. Αντί σχετικών λεκτικών υποδείξεων οι τελευταίοι προτιμούσαν να καθοδηγούν τους μαθητές 

τους μέσω των καθαυτό σχετιζόμενων μουσικών παραδειγμάτων-καταγραφών, ενθαρρύνοντάς τους παράλληλα να 

ακροάζονται όσο το δυνατόν περισσότερες ερμηνείες ειδημόνων του είδους (ό.π.). Ο Giovanni Bassano, για 

παράδειγμα, το 1585, στην πραγματεία του με τίτλο Ricercate, Passaggi et Cadentie, εξετάζει τρόπους επινόησης 

αυτοσχεδιαστικών μελισμάτων, παραθέτοντας σχετικά καταγραμμένα παραδείγματα από την πράξη (Badura-Skoda et 

al.: §1). 
256

 Βλ. αντίστοιχα: 3.2.2, 3.2.3 και 3.2.4. 
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2.1.3.2.I. Η Μεγάλη Αποτζιατούρα 

Η έννοια της –μονής– μεγάλης αποτζιατούρας, εδώ, χρησιμοποιείται με σκοπό να 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτή όλα τα είδη μελισμάτων μιας-νότας. Αφορά επομένως στο 

αποτέλεσμα του μελισμού –δηλαδή της παραλλαγής– μιας κύριας νότας της αρχικής μελωδίας, η 

οποία κατά κανόνα σημαίνει την αντικατάστασή της από μια διαφορετική κύρια νότα – ή 

περισσότερων αντίστοιχα όταν πρόκειται για πολλαπλή μεγάλη αποτζιατούρα. Όπως αναφέρει 

σχετικά ο Neumann (1983: 97), «η μεγάλη αποτζιατούρα αποτελεί την απλούστερη εκδοχή 

μελωδικής παραλλαγής» (“the smallest type of diminution”). Ακολουθεί σχετικό παράδειγμα 

μεγάλης αποτζιατούρας (Παρ. 41) – μέρος ενός από τα 12 προαναφερόμενα καταγραμμένα 

αποσπάσματα του χορού «Απτάλικο» (Παρ. 21).  

 

 
Παρ. 41. α)

257
 #735, βθτ: Ρε, ~ 115, β) #740, βθτ: Ρε, ~ 120. 

Προσθήκη μεγάλης αποτζιατούρας, σε ασθενές μέρος του χρόνου, στο κάτω πεντάγραμμο. Στο πάνω 

πεντάγραμμο απεικονίζεται μια απλούστερη εκδοχή της μελωδίας.  

Στοιχεία αποσπάσματος: ό. Παρ. 21 (α] 2
ο
 σύστημα & β] 3

ο
 σύστημα, 2

ο
 μέτρο, 2

ο
 μισό του πρώτου χρόνου). 

 

 

 
Παρ. 42.

258
 #730, βθτ: Ρε, ~ 95. 

Προσθήκη μεγάλης αποτζιατούρας, σε ισχυρό μέρος του 1
ου

 χρόνου, στο κάτω πεντάγραμμο. Στο πάνω 

πεντάγραμμο απεικονίζεται η απομελισμένη εκδοχή της ίδιας μελωδίας.  

Στοιχεία αποσπάσματος: ό. Παρ. 21 (12
ο
 σύστημα, 3

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος).  

 

 

2.1.3.2.II. Η Παραλλαγή 

Πρόκειται για πιο σύνθετη μορφή παραλλαγής από τη μεγάλη αποτζιατούρα, όπου ένα αξιόλογο 

πλήθος διαδοχικών κύριων νοτών μιας μελωδικής γραμμής –συνήθως περισσότερων από δυο– 

υφίσταται ρυθμικομελωδική ανάπτυξη με αποτέλεσμα η καθεμιά από τις νότες αυτές να 

αντικαθίσταται από ένα πλήθος «νέων» νοτών –συνήθως όχι πολλών σε αριθμό– οι οποίες συχνά 

αποτελούν ρυθμικές υποδιαιρέσεις των νοτών της αρχικής κύριας μελωδίας. Η εν λόγω πρακτική 

                                                 
257

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 30. 
258

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 24, Παρ. 29, Παρ. 46. 

α) απλή κίνηση μελωδίας 

β) με μεγάλη αποτζιατούρα 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

β) με μεγάλη αποτζιατούρα 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

95 

γίνεται αρκετά κατανοητή στις τέσσερις διαφορετικές παραλλαγές κοινών αποσπασμάτων του 

χορού «Απτάλικο» που ακολουθούν (Παρ. 43) – μέρη αντίστοιχα τεσσάρων εκ των 12 

προαναφερόμενων καταγραμμένων αποσπασμάτων του χορού «Απτάλικο» (Παρ. 21). 

 

 
Παρ. 43. α) #728, βθτ: Ρε, ~ 130, β) #737, βθτ: Ρε, ~ 150, γ)

259
 #736, βθτ: Ρε, ~ 115, δ) #739, βθτ: Ρε, 

~ 100. 

Τέσσερις διαφορετικές παραλλαγές (1-4) της ίδιας μελωδίας, όπου γίνεται διαδοχικά (από πάνω προς τα κάτω) 

εμφανής η διαφορά της πολυπλοκότητας της εκάστοτε ερμηνείας.  

Στοιχεία αποσπάσματος: ό. Παρ. 21 (α] 1
ο
 σύστημα, β] 5

ο
 σύστημα, γ] 6

ο
 σύστημα & δ] 11

ο
 σύστημα, 1

ο
 μέτρο, 

τρεις πρώτοι χρόνοι). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.2.III. Το Διάνθισμα 

Πρόκειται σε γενικές γραμμές για ακόμα μεγαλύτερης «έκτασης» Μέλισμα από την παραλλαγή, 

όπου ένα μικρό πλήθος διαδοχικών κύριων νοτών –συνήθως σχετικά μεγάλης ρυθμικής αξίας– 

αντικαθίσταται από ένα πλήθος –συνήθως αρκετών σε αριθμό και μικρής ρυθμικής αξίας– «νέων» 

νοτών. Στις 12 εκδοχές του αποσπάσματος του χορού «Απτάλικο» που αποτυπώνονται στο Παρ. 

21, δεν εντοπίζεται ερμηνεία διανθίσματος. Ως εκ τούτου δεν αναφέρεται σχετικό παράδειγμα εδώ. 

Η καθαυτό ανάπτυξη, εξάλλου, της εν λόγω μελισματικής πρακτικής λαμβάνει χώρα στην 3.2.4 

στην οποία παρατίθενται αρκετά σχετικά παραδείγματα. Αντίστοιχα, λοιπόν, εδώ θεώρησα σκόπιμο 

να παραθέσω μια χαρακτηριστική περίπτωση δυο διαδοχικών διανθισμάτων από την κλασική 

φιλολογία του βιολιού (Παρ. 44).  
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 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 32. 

β) Παραλλαγή 2 

α) Παραλλαγή 1 

δ) Παραλλαγή 4 

γ) Παραλλαγή 3 
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Παρ. 44. Δυο χαρακτηριστικές περιπτώσεις καταγραφής διανθισμάτων στο Μπαρόκ. Στο πάνω πεντάγραμμο (α) 

απεικονίζεται μέρος από την απλή εκδοχή της 1
ης

 έκδοσης του έργου Corelli Op.5, N.1. Στο κάτω πεντάγραμμο 

(b), αντίστοιχα, η σύνθετη εκδοχή της 2
η
 έκδοσης, που έγινε από τον Roger (1715;) (στο Donington 1989: 176, 

ex.33). 

 

 

 

 

2.3.3.3. Συνδυασμός Ιδιωματικών Τεχνικών 

Ολοκληρώνοντας την ανάπτυξη των παραπάνω βασικών ιδιωματικών τεχνικών, αξίζει να 

σημειωθεί ότι συνήθως στην πράξη τούτες εντοπίζονται σε διάφορους συνδυασμούς μεταξύ τους, 

γεγονός άλλωστε το οποίο καθιστά τον προσδιορισμό τους πολλές φορές ιδιαίτερα περίπλοκο. Στη 

συνέχεια παρατίθενται δυο ενδεικτικά παραδείγματα, τα οποία αποτελούν μέρη, αντίστοιχα, δυο εκ 

των 12 προαναφερόμενων καταγραμμένων εκδοχών του χορού «Απτάλικο» (Παρ. 21). 

 Στον 2
ο
 χρόνο του παρακάτω παραδείγματος (Παρ. 45) πραγματοποιούνται πάνω στην ίδια 

κύρια νότα (Ντο) οι δυο παρακάτω ιδιωματικές τεχνικές: 

α) σύνθετο ποίκιλμα, μορντάν με μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (ό. Παρ. 38), και 

β) ολίσθηση 2
ου

 δακτύλου με διαδρομή: νότα ποικίλματος - νότα ποικίλματος - κύρια νότα, 

για την ερμηνεία του πρώτου μέρους του προαναφερόμενου σύνθετου ποικίλματος, αυτού 

του ανιόντος μορντάν. 

 

  
Παρ. 45.

260
 #738, βθτ: Ρε (ακούγεται χαμηλότερα κατά διάστημα 5

ης
), ~ 110. 

Συνδυασμός ιδιωματικών τεχνικών: Σύνθετο ποίκιλμα και ολισθητική βιολιστική εκφορά μέρους αυτού. 

Στοιχεία αποσπάσματος: ό. Παρ. 21 (8
ο
 σύστημα, 3

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος). 

 

Στον 1
ο
 χρόνο του παρακάτω παραδείγματος (Παρ. 46), πραγματοποιούνται οι τρεις παρακάτω 

ιδιωματικές τεχνικές:  

α) μελισματική ανάπτυξη στην πρώτη αξία του χρόνου – και δη προσθήκη μεγάλης 

αποτζιατούρας (ό. Παρ. 42),  

β) ποίκιλση των τριών πρώτων αξιών του χρόνου, αντίστοιχα με: πρόηχο, διάηχο, και 

μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας, και 

γ) ολίσθηση του 3
ου

 δακτύλου για την ερμηνεία και των δυο προαναφερόμενων τεχνικών. 
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 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 38. 
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Παρ. 46.

261
 #730, βθτ: Ρε, ~ 95. 

Συνδυασμός ιδιωματικών τεχνικών: Μέλισμα, ποικίλματα και ολισθητική βιολιστική εκφορά τους. 

Στοιχεία αποσπάσματος: ό. Παρ. 21 (12
ο
 σύστημα, 3

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος).  

 

 

Στην παραπάνω ενότητα (2.1.3) παρουσιάζεται το πρώτο και σημαντικότερο μέρος της 

μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται στην παρούσα διατριβή και εφαρμόζεται ειδικότερα για την 

λεπτομερή ανάπτυξη της βασικής θεματικής της. Με παράδειγμα τις 12 καταγραμμένες εκδοχές 

του πρώτου μέρους του χορού «Απτάλικο» (Παρ. 21), αναπτύσσεται –υποδειγματικά και σε ένα 

πρώτο επίπεδο ανάλυσης– μια μεθοδολογία η οποία μπορεί να εφαρμοστεί με ανάλογο τρόπο σε 

οποιαδήποτε μουσικά αποσπάσματα προκαλούν αντίστοιχο ερευνητικό ενδιαφέρον στον εκάστοτε 

μελετητή. Με αφετηρία λοιπόν την αναφερόμενη μέθοδο, στο επόμενο και βασικότερο κεφάλαιο 

του πονήματος πραγματοποιείται ένας τρόπος κατηγοριοποίησης των διαφόρων ιδιωματικών 

στοιχείων που συναντώνται στην ΕΠΜ –και δη αυτών που αφορούν στην πρακτική της 

διαποίκιλσης– σε αρκετά περισσότερα επίπεδα και μεγαλύτερο βάθος, εστιάζοντας μάλιστα 

παράλληλα στους ποικίλους τρόπους εκφοράς τους στο βιολί. 

 Θεωρώ ότι η μέθοδος που αναπτύσσεται παραπάνω ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με τον 

τρόπο τον οποίο ανέκαθεν εφάρμοζε και ακόμη συνήθως εφαρμόζει ένας παραδοσιακός 

οργανοπαίκτης, τόσο για να προσεγγίσει ένα κομμάτι πολυπλεύρως και σε βάθος, όσο και για να 

κατανοήσει γενικότερα μουσικά στοιχεία ύφους και τεχνογνωσίας του οργάνου του τα οποία 

περιλαμβάνονται στο εκάστοτε τοπικό ρεπερτόριο. Η βασική ωστόσο μεταξύ τους διαφορά είναι 

ότι, κατά κανόνα, ένας παραδοσιακός μουσικός δεν συνηθίζει να προβαίνει στην καταγραφή του 

μουσικού υλικού που τον ενδιαφέρει να εξετάσει. Στις περισσότερες περιπτώσεις τού είναι πιο 

εύκολο αυτό να το επιτύχει μέσω μιας σκέτης μιμητικής διανοητικής διαδικασίας –γνωστής 

μάλιστα στο χώρο και ως μεθόδου της «κλοπής»–,
262

 στην οποία ο ίδιος έχει συνήθως 

διαπαιδαγωγηθεί από μικρός. Βάσει αυτής, ο παραδοσιακός ερμηνευτής έχει μάθει να εστιάζει σε 

μικρότερες ή μεγαλύτερες εκτάσεις ενός μουσικού κομματιού και να «τσιμπάει» ιδιώματα· να 

αποθηκεύει δηλαδή την πληροφορία που θέλει να διερευνήσει στη μνήμη του. Με αυτό τον τρόπο, 

του δίνεται στη συνέχεια η δυνατότητα να επεξεργαστεί την πληροφορία αυτή, και να ενσωματώσει 

τις αντίστοιχες πρακτικές που τον ενδιαφέρουν στον προσωπικό του τρόπο παιξίματος. «Έχω το 

λαιμό, τη χροιά, τη φωνή τους – και την έχω βάλει εδώ στα δάχτυλά μου. Κι από τον χειρότερο 

βέβαια μπορείς να πάρεις νότες» αναφέρει σχετικά ο γνωστός βιολιστής του είδους Γιώργος Κόρος 

(Μανιάτης 2008: 50). Πρόκειται δηλαδή σε γενικές γραμμές για τη διαδικασία η οποία αφορά στη 

δεύτερη –πρακτικής υφής– μεθοδολογική συνιστώσα που πραγματοποιήθηκε από μέρους μου στο 

πλαίσιο της διατριβής, και η οποία περιγράφεται στην εισαγωγή του παρόντος κεφαλαίου.
263

  

 Είναι γεγονός ότι, μέσω της πρώτης –θεωρητικής υφής– μεθοδολογικής συνιστώσας που 

αναπτύσσεται στην παρούσα γενικότερη ενότητα (2.1), καταρχάς επιδιώκεται να περιγραφεί με 

                                                 
261

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 24, Παρ. 29, Παρ. 42. 
262

 «Είναι μάλιστα χαρακτηριστική η φράση-κλειδί ‘μάθε να κλέβεις’ που έλεγαν οι παλαιοί οργανοπαίκτες στους 

μαθητές τους» αναφέρει σχετικά ο Λιάβας (χ.χ.:2). Σχετικά, βλ. και Ανωγειανάκης (1991: 29-30). 
263

 Πρβλ. και 2.2.3.3. 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

β) με πρόσθετες ιδιωματικές τεχνικές 
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γραπτό τρόπο –λεκτικά και σχηματικά– η προφορική μέθοδος μουσικής μελέτης του λαϊκού 

μουσικού η οποία αναφέρθηκε μόλις προηγουμένως. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, ωστόσο, επιδιώκεται 

να προσεγγιστούν οι διάφορες δομικές φόρμες της εν λόγω κατηγορίας μουσικής ερμηνείας με έναν 

τρόπο πιο διεξοδικό και συστηματοποιημένο από αυτόν του πρακτικού οργανοπαίκτη – όπως 

άλλωστε επιβάλλουν οι κανόνες επιστημοσύνης μιας θεωρητικής εργασίας της παρούσας 

κατηγορίας. Πρόκειται δηλαδή για μια μεθοδική διαδικασία στην οποία συνυπάρχουν τόσο η 

ανέκαθεν εφαρμοζόμενη πρακτική όσο και μια νέα θεωρητική προσέγγιση, μέσω της οποίας ένας 

μελετητής-ερμηνευτής ΕΠΒ μπορεί να διερευνά και να διαμορφώνει το μουσικό του υλικό 

προσεγγίζοντάς το ταυτόχρονα με δυο διαφορετικές, ωστόσο στενά αλληλένδετες, οπτικές. 

Είναι γεγονός επίσης ότι, μέσα από την ανάλυση των τριών πρώτων μέτρων ενός μονάχα 

κομματιού –όπως αυτή που προηγήθηκε–, έστω ερμηνευμένου από 12 διαφορετικούς 

οργανοπαίκτες, δεν δύναται να δοθεί μια αντιπροσωπευτική εικόνα της ιδιωματικής ερμηνευτικής 

πρακτικής του ΕΠΒ. Για να καταστεί εφικτό κάτι τέτοιο στο πλαίσιο της διατριβής, χρειάστηκε να 

αποδελτιωθεί και να καταγραφεί ένα μεγάλο πλήθος ηχητικών αποσπασμάτων του είδους, ούτως 

ώστε να καλυφθεί ένα μεγάλο φάσμα σχετικών περιπτώσεων. Φυσικά, σκοπός της παρούσας 

μελέτης δεν είναι να σχηματίσει ένα ευρετήριο όλων των στυλιστικών ερμηνευτικών στοιχείων του 

ΕΠΒ, αλλά να εξετάσει και να εμβαθύνει στις πιο σημαντικές κατηγορίες αυτών.  

 Όπως ακόμη γίνεται φανερό από τα στοιχεία του Πίν. 5, οι 12 καταγραμμένες εκδοχές του 

αποσπάσματος του χορού «Απτάλικο» που εξετάζονται παραπάνω (Παρ. 21) προέρχονται από 

αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους κατηγορίες ηχογραφημάτων. Τα οχτώ από αυτά προέρχονται από 

εκδόσεις σε LP και CD της δισκογραφίας από το 1960 μέχρι σήμερα, ένα αντίστοιχα ανήκει στο 

χώρο της δισκογραφίας των 78΄ στροφών με χρονολογία έκδοσης το έτος 1929, και τα υπόλοιπα 

τρία αποτελούν μέρος από ανέκδοτες ζωντανές ηχογραφήσεις, εκ των οποίων το ένα από 

ραδιοφωνική εκπομπή της δεκαετίας του ’80 και τα άλλα δυο από επιτόπια ιδιωτική ηχογράφηση 

της περασμένης δεκαετίας σε σπίτι και μουσική σκηνή αντίστοιχα. Είναι δηλαδή προφανές ότι στην 

παρούσα ενότητα δεν δίνεται περαιτέρω έκταση σε θέματα εντοπισμού, συγκέντρωσης, 

αξιολόγησης, επιλογής και επεξεργασίας των σχετικών πηγών των ηχογραφήσεων, αφού άλλωστε 

τα ζητήματα αυτά δεν αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικές παραμέτρους για την ανάπτυξή της. Ο 

βασικός στόχος που επιδιώκεται μέσω αυτής, είναι να καταστεί δυνατή η συγκριτική μελέτη των 12 

αποσπασμάτων, ούτως ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί και να παρουσιαστεί στη συνέχεια το 

παραπάνω υποδειγματικό μεθοδολογικό μοντέλο. Όσον αφορά ωστόσο στην ανάπτυξη του κυρίου 

μέρους της διατριβής, οι προαναφερόμενες θεματικές κατέστησαν ιδιαίτερα σημαντικές για την 

εξέλιξη και την κατεύθυνσή της, και για το λόγο αυτόν θεωρήθηκε απαραίτητο να παρουσιαστούν 

αναλυτικά.  

Στην παρακάτω λοιπόν κύρια ενότητα (2.2), παρουσιάζεται όλη η πορεία ανάπτυξης των 

υπόλοιπων ερευνητικών σταδίων της διατριβής, τα οποία αφορούν στη συλλογή, επιλογή και 

επεξεργασία του συνόλου του ερευνητικού μουσικού οπτικοακουστικού υλικού που εντοπίστηκε. 

Πριν ωστόσο από αυτό θα ήθελα να σταθώ εμβόλιμα στην περιγραφή του συστήματος 

σημειογραφίας που αναπτύχθηκε ειδικότερα για τις ανάγκες του παρόντος πονήματος, και το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε, αντίστοιχα, για την καταγραφή των εκάστοτε επιλεγμένων ηχητικών 

αποσπασμάτων - Παραδειγμάτων. 
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2.1.4. Μέθοδος Σημειογραφικής Καταγραφής 

«Η καλή γραφή είναι μέρος της καλλιτεχνίας.»  

(Καμπανάς 1995, τ. Γ΄: 667) 

 

2.1.4.1. Η Προβληματική και η Επιλογή της Σημειογραφικής Μεθόδου 

Ιδιαίτερος προβληματισμός γεννήθηκε στο θέμα της μουσικής σημειογραφίας η οποία 

χρησιμοποιήθηκε, και γενικότερα στον τρόπο καταγραφής των μουσικών δεδομένων, μιας και δεν 

υπάρχει κάποιο καθιερωμένο πρότυπο πάνω στο οποίο θα ήταν δυνατόν να βασιστεί η παρούσα 

καταγραφή.
264

 Όπως εξάλλου παρατηρεί ο Τσαρδάκας (2008: 16): «το ζήτημα της μουσικής 

σημειογραφίας είναι ένα μείζον μεθοδολογικό θέμα για όσους καταγίνονται με μουσικές 

παραδόσεις προφορικές, όπου απουσιάζουν εγγενή συστήματα καταγραφών». Είναι γεγονός ότι σε 

αντίθεση με τις μουσικές της γραπτής παράδοσης, στις οποίες η καταγραφή του μουσικού κειμένου 

συνήθως προϋπάρχει της ίδιας της μουσικής εκτέλεσης, οι μουσικές της προφορικής παράδοσης, 

συνήθως παίζονται και μεταδίδονται χωρίς να υπάρχει αναφορά σε κάποιο σημειογραφικό 

σύστημα. H σημειογραφία εξάλλου επινοήθηκε ως μνημονικό βοήθημα της προφορικής 

παράδοσης. Σχετικά ο Σαρρής (2007α: 68) αναφέρει: 

«Αν λάβουμε υπόψη ότι κάθε σημειογραφικό σύστημα θεσπίστηκε για να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες συγκεκριμένης μουσικής σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, τότε καταλαβαίνουμε ότι, 

όποιος προσπαθήσει να αποτυπώσει τις μουσικές της προφορικής παράδοσης, έρχεται πολλές φορές 

αντιμέτωπος με μια σειρά από προβλήματα, καθώς τα εργαλεία του δεν επαρκούν για να καλύψουν 

τις ιδιαιτερότητες των μουσικών αυτών.»  

 Η αναφερόμενη προβληματική έχει κατά καιρούς επισημανθεί από σχετιζόμενους μελετητές 

διαφόρων προφορικών μουσικών παραδόσεων. Ο Behaque (1992: 172-173) για παράδειγμα 

πιστεύει ότι, όσον αφορά ειδικότερα στην καταγραφή των διαφόρων λαϊκών παραδόσεων, η 

σημειογραφία δεν μπορεί να μας υποδείξει «πώς ακούγεται η μουσική και πώς θα την κάνουμε να 

ακουστεί». Ο Haywood (1993: 271) επίσης, σε σχετικό του άρθρο στο οποίο παρουσιάζει 

συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί κανείς να συναντήσει στην καταγραφή του τζαζ 

αυτοσχεδιασμού καθώς και διάφορους τρόπους έτσι ώστε να τα επιλύσει, αναφέρει αντίστοιχα ότι: 

«Οι τζαζ καταγραφές συχνά υπεραπλουστεύουν ή δίνουν θολή εικόνα του τι ακριβώς γίνεται σε μια 

ερμηνεία». Ως εκ τούτου, συμπληρώνει ο Wigestrand (2004: 56), η χρήση ιδιαίτερων συστημάτων 

σημειογραφίας έτσι ώστε να τονιστούν ιδιαίτερα στοιχεία του ύφους ενός συγκεκριμένου 

ερμηνευτή δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο στην καταγραφή του αναφερόμενου είδους.  

Άλλοι πάλι σχετιζόμενοι μελετητές του ίδιου μουσικού χώρου υποστηρίζουν ότι η εκάστοτε 

σημειογραφική μέθοδος πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με το πού ακριβώς απευθύνεται το 

εκάστοτε αντίστοιχο γραπτό μουσικό κείμενο. Σχετικά, οι Witmer and Finlay (§1) διακρίνουν τα 

εξής τρία διαφορετικά επίπεδα σημειογράφησης: α) τη «σχηματική» (“prescriptive”) σημειογραφία, 

η οποία χρησιμοποιείται από επαγγελματίες ερμηνευτές και επομένως σκοπός της είναι να είναι 

ευανάγνωστη έτσι ώστε να εξυπηρετεί κατά την επιτέλεση, β) την «περιγραφική» (“descriptive”) 

αντίστοιχα, η οποία χρησιμοποιείται από μουσικούς ερευνητές των οποίων σκοπός είναι να 

αποτυπώνουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια ήδη υπάρχουσες ηχογραφημένες ερμηνείες, 

και γ) μια ενδιάμεση μορφή μεταξύ των δυο προαναφερόμενων επιπέδων, η οποία χρησιμοποιείται 

κυρίως από μουσικούς εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους.
265

 

                                                 
264

 Για περισσότερα σχετικά με τις διάφορες έννοιες της καταγραφής στη μουσική, καθώς επίσης τη μουσική 

σημειογραφία σε πιο θεωρητικό επίπεδο, βλ., αντίστοιχα, Ellingson (n.d.) και Καμπανά (1989, τ.1: 17-18). 
265

 Ο παραπάνω διαχωρισμός, φυσικά, δεν σημαίνει ότι ο εκάστοτε τρόπος σημειογράφησης ενίοτε δεν χρησιμοποιείται 

από οποιαδήποτε από τις τρεις παραπάνω κατηγορίες μουσικών. 
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Σε σχετικό του άρθρο επίσης, ο Charles Seeger (1958: 184) διακρίνει δυο βασικά είδη 

καταγραφής εντελώς αντίστοιχα των δυο πρώτων από τα τρία προαναφερόμενα επίπεδα 

σημειογράφησης. Όσον αφορά στην πρώτη περίπτωση –τις «σχηματικές» καταγραφές– ο ίδιος 

παρατηρεί ότι τούτες απευθύνονται κυρίως σε ερμηνευτές που γνωρίζουν εκ των προτέρων, σε 

έναν αξιόλογο βαθμό, το αντίστοιχο ιδιωματικό στυλ, με αποτέλεσμα να παρέχουν μια αφαιρετικής 

μορφής σημειογράφηση –τη «σταθερή» μορφή της μελωδίας–, μέσω της οποίας απεικονίζονται 

κατά κύριο λόγο μονάχα τα πιο σημαντικά στοιχεία του ηχητικού υλικού και αποδίδεται τελικά μια 

περιληπτική αποτύπωση του τελευταίου.
266

 Στις «περιγραφικές» ή «λεπτομερείς» (“detailed”, 

Ellingson 1992) καταγραφές αντίστοιχα –όπως είναι άλλωστε αυτές που λαμβάνουν χώρα στο 

παρόν πόνημα–, ιδανικά, αποδίδονται όλα τα στυλιστικά χαρακτηριστικά του μουσικού ήχου – 

όπως π.χ. ποικίλματα, έλξεις, ρυθμικές διαφοροποιήσεις, κ.ά.– με σκοπό στη συνέχεια να μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μορφολογική ανάλυση αυτών. Συχνά μάλιστα, για την πραγματοποίηση του 

δεύτερου είδους καταγραφών αναπτύσσονται ειδικά εναλλακτικά σημειογραφικά συστήματα, τα 

οποία βασίζονται είτε σε γραφικές απεικονίσεις είτε σε παραλλαγές του δυτικού σημειογραφικού 

συστήματος (Ellingson n.d.).
267

 Ασφαλώς, η σημασία των δυο παραπάνω όρων –«περιγραφική» και 

«σχηματική» καταγραφή– δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί σε κάθε περίπτωση με απόλυτη 

ακρίβεια, με αποτέλεσμα η διάκριση των μεταξύ τους ορίων ορισμένες φορές να μην είναι αρκετά 

προφανής.
268

 

Όσον αφορά ειδικότερα στο ζήτημα της καταγραφής της ΕΠΜ σε κάποιο σύστημα 

μουσικής σημειογραφίας, ανέκαθεν «απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί ερευνητές διαφόρων 

ειδικοτήτων» και αποτελεί «πρωτεύον ζήτημα για συζήτηση», τονίζει η Θεοδοσοπούλου (2007: 

239). Η ενδεικτική επισήμανση του Παχτίκου (1905: ξα΄) ενισχύει την παραπάνω παρατήρηση: 

«…τα διάφορα δημοτικά ημών άσματα δυνάμεθα να γράψωμεν δι’ οιασδήποτε θέλομεν μουσικής 

γραφής, αρκεί μόνο, ίνα η απόδοσις του μέλους είναι κατά πάντα πιστή και ακριβής... 

»Αλλ’ αι δημοτικαί ημών μελωδίαι εις ουδεμίαν παρασημαντικήν είναι γεγραμμέναι, 

καθόσον σώζονται υπό του λαού μόνον διά της προφορικής φωνητικής παραδόσεως.» 

Όπως φάνηκε μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση (1.2), το σύστημα που έχει κατεξοχήν 

επικρατήσει για την καταγραφή του αναφερόμενου μουσικού είδους, ήδη από τον 19
ο
 αιώνα, είναι 

η ευρωπαϊκή σημειογραφία.
269

 Είναι γεγονός βέβαια ότι η Βυζαντινή παρασημαντική –η οποία 

όπως σημειώνει ο Χατζηθεοδώρου (1994: 111) «αντιπροσωπεύει την ελληνική παράδοση της 

μουσικής γραφής»– έχει χρησιμοποιηθεί επίσης για την καταγραφή ενός αξιοσημείωτου πλήθους 

παραδοσιακών μελωδιών.
270

 Διάφορες μάλιστα σχετικές συζητήσεις έχουν γίνει κατά καιρούς σε 

διεθνή μουσικολογικά συνέδρια έτσι ώστε να συζητηθούν τα εκάστοτε πλεονεκτήματα και 

αδυναμίες των δυο εν λόγω συστημάτων μουσικής γραφής (Χατζηθεοδώρου 2008: 21). Ως εκ 

τούτου λοιπόν, θεώρησα αναγκαίο στη συνέχεια να αναπτύξω αντίστοιχα, εν συντομία, ορισμένους 

από τους σημαντικότερους παράγοντες που με οδήγησαν στην επιλογή του ευρωπαϊκού τρόπου 

γραφής ως καταλληλότερου για την αποτύπωση των καταγραφών στην παρούσα εργασία. 
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 Όσον αφορά στη θεωρητική διάκριση μεταξύ των εννοιών: «Βασική» Μελωδική Δομή - Στοιχεία Διαποίκιλσης, 

πρβλ. 1.1.2.1.ΙΙΙ. Σχετικά επίσης με τον «αποχρωματισμό» των μελισμάτων ο οποίος εφαρμόζεται στην πράξη στο 

παρόν πόνημα, βλ. 3.2.1. 
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 Ο Σαρρής (2007α: 20-30) στη διατριβή του αναπτύσσει μια σειρά τέτοιων συστημάτων που έχουν εφαρμοστεί τον 

20
ό
 αιώνα για την καταγραφή εξωδυτικής μουσικής. 
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 Για περισσότερα σχετικά με τον αναφερόμενο διττό διαχωρισμό συστημάτων καταγραφής, βλ. Nettl (2005: 74-91), 

Ellingson (n.d. και 1992), και The New Grove Dictionary of Jazz (1996: 1213-5). Ο Seeger αναφέρεται επίσης στα δυο 

παραπάνω μοντέλα καταγραφής χρησιμοποιώντας τους σχετικούς ανθρωπολογικούς όρους: «ητικό» (“etic”) και 
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καθομιλουμένη.  
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 Βλ. 1.2.1.2 (σ. 36).  
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 Σχετικά, πρβλ. 1.2.1.1 (σ. 33). 
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Είναι γεγονός ότι οι μελωδίες που εξετάζονται εδώ αφορούν σε ένα αμιγές ενόργανο 

μουσικό είδος, την ΕΠΒ μουσική. Η Βυζαντινή σημειογραφία ωστόσο αναπτύχθηκε αποκλειστικά 

με σκοπό να καλύψει ανάγκες φωνητικής μουσικής,
271

 εν αντιθέσει με τη Δυτική, αντίστοιχα, για 

την οποία υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη ενόργανη παράδοση. Η υιοθέτηση επομένως του πρώτου 

συστήματος για το σκοπό του πονήματος θα προκαλούσε ενδεχομένως αρκετές απρόβλεπτες 

σχετικές μεθοδολογικές δυσχέρειες. Η ανυπαρξία επίσης στο Βυζαντινό σύστημα σχετικής 

μουσικής γραφής η οποία να αντιστοιχεί στον τρόπο ερμηνείας διαφόρων πρακτικών του οργάνου 

–όπως είναι π.χ. στην περίπτωση του βιολιού: οι «θέσεις» του αριστερού χεριού, οι διάφοροι 

δοξαρικοί τρόποι, κ.ά., οι οποίες στο Δυτικό σύστημα ωστόσο αποτυπώνονται σε έναν μεγάλο 

βαθμό– αποτελεί ένα επιπλέον αρνητικό του στοιχείο για το παρόν πλαίσιο. Όπως επομένως 

επισημαίνουν –ήδη από τα μέσα του 20
ού

 αιώνα– οι Σπυριδάκης και Περιστέρης (1999: ις΄): 

«Του εν χρήσει σήμερον υπό της εκκλησίας συστήματος της μουσικής γραφής [δηλ. της Βυζαντινής 

παρασημαντικής] … καταλλήλου διά την απόδοσιν των μελωδιών των εκκλησιαστικών ύμνων, δεν 

δύναται ομοίως να γίνη χρήσις εις τας μελωδίας και ρυθμικάς ιδιοτυπίας των δημοτικών τραγουδιών 

και ιδία εις τας εκτελουμένας διά μουσικών οργάνων, πνευστών, εγχόρδων, κρουστών κλπ. ένεκα 

τεχνικών ατελειών αυτού.»
272

  

 Αρκετοί επίσης μελετητές του χώρου έχουν κατά καιρούς εκφράσει ακόμα πιο 

συγκεκριμένες απόψεις όσον αφορά στην υπεροχή της Δυτικής σημειογραφίας έναντι της 

Βυζαντινής ως προς την ακριβή αποτύπωση, τόσο «της ιδιοτυπίας των ρυθμικών σχημάτων» όσο 

και «της ποικιλίας των τονιαίων διαστημάτων και της ιδιομορφίας των κλιμάκων που 

χρησιμοποιούνται» στις παραδοσιακές μελωδίες (Χατζηθεοδώρου ό.π.).
273

 Όσο μάλιστα αφορά στη 

σημειογράφηση ειδικότερα των διαφόρων στοιχείων διαποίκιλσης, ο τρόπος που εφαρμόζεται για 

αυτόν το σκοπό στο δεύτερο προαναφερόμενο σύστημα είναι αρκετά σύνθετος με αποτέλεσμα να 

οδηγεί συχνά σε καταγραφές περίπλοκες και δυσανάγνωστες. Κάτι τέτοιο φυσικά είναι ιδιαίτερα 

αρνητικό ως προς τις ανάγκες μιας περαιτέρω σχετικής μορφολογικής ανάλυσης, όπως είναι 

εξάλλου αυτή που επιδιώκεται στην παρούσα μελέτη. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ενδεχομένως το 

γεγονός ότι διάφοροι σχετικοί ερευνητές, ήδη μάλιστα από τον 19
ο
 αιώνα, παρατηρούν ότι τα 

τραγούδια που «είναι γραμμένα στη Βυζαντινή παρασημαντική … για να μελετηθούν πρέπει, πριν, 

να μεταγραφούν στην ευρωπαϊκή μουσική» (Μερλιέ 1935: 21).
274

 

Η σημαντικότερη διαφορά ωστόσο μεταξύ των δυο προαναφερόμενων συστημάτων, η 

οποία έχει κατά κόρον υπογραμμιστεί από διάφορους ερευνητές, είναι ότι το Δυτικό σύστημα έχει 

εξαιρετικά μεγαλύτερη απήχηση σε διεθνές επίπεδο.
275

 Ιδιαίτερα μάλιστα όσον αφορά στο 

θεματικό αντικείμενο των καταγραφών που λαμβάνουν χώρα στο παρόν πόνημα –τη διαποίκιλση 

στο ΕΠΒ– το σύστημα της Βυζαντινής «αδυνατεί να διαδραματίσει τον επιδιωκόμενο 

επικοινωνιακό ρόλο» (Βούλγαρης και Βανταράκης 2007: 11), αφού τούτο δεν είναι ιδιαίτερα 

διαδεδομένο, τόσο στον κύκλο των ερμηνευτών του βιολιού όσο και στην πλειοψηφία των 

υπολοίπων στους οποίους απευθύνεται πρωτίστως μια έρευνα όπως η παρούσα. Όπως φάνηκε 

εξάλλου διά μέσου της βιβλιογραφικής ανασκόπησης (1.2), για την καταγραφή της συντριπτικής 

πλειοψηφίας των διαφόρων βιολιστικών παραδόσεων διεθνώς, χρησιμοποιείται η ευρέως 
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 Πρβλ. σημ. 107. 
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 Σχετικά, πρβλ. Μερλιέ (1931: ιγ΄-δ΄), Baud-Bovy (1935, τ. Α΄: κ΄). 
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 Για περισσότερα, ιδιαίτερα όσον αφορά στη σύγκριση των δυο τελευταίων μουσικών παραγόντων στα δυο 

αναφερόμενα σημειογραφικά συστήματα, βλ. Μακρής, Ευστάθιος Γ., (2003), «Τροπικότητα και οκταηχία στην 
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της Ελληνικής Λαογραφίας 18, Αθήνα, 199-221. 
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 Πρβλ. σημ. 113. 
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 Σχετικά, βλ. ενδ. Παχτίκος (1905: ξδ΄), Καμπανάς (1989, τ. Α΄: 26), Χατζηθεοδώρου (1994: 111, 2008: 21-23), 

Σπυριδάκης και Περιστέρης (1999: ις΄, ιε΄), Βούλγαρης και Βανταράκης (2007: 11). 
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διαδεδομένη ευρωπαϊκή σημειογραφία. Σχετικά, οι Σπυριδάκης και Περιστέρης (ό.π.) 

χαρακτηριστικά αναφέρουν: 

«…δεν ενδείκνυται η χρήσις της Βυζαντινής παρασημαντικής… [διότι] εξαιρέσει των ιεροψαλτών, 

δεν είναι γνωστή υπό του ελληνικού κοινού, του ασχολούμενου γενικώς εις την μουσικήν, ως επίσης 

και υπό του αλλοδαπού…»  

 Σύμφωνα λοιπόν με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω θεωρώ ότι η ευρωπαϊκή σημειογραφία 

είναι η καταλληλότερη όσον αφορά στην αποτύπωση του μουσικού υλικού του ΕΠΒ, αφού τούτη 

αποτελεί εξάλλου το μοναδικό ενδεχομένως σύστημα καταγραφής στο οποίο έχει αναπτυχθεί 

επικουρικά μια ιδιαίτερη γραφή με σκοπό την απεικόνιση των εκάστοτε ερμηνευτικών βιολιστικών 

τεχνικών. Το γεγονός βέβαια ότι επιλέχτηκε το εν λόγω σύστημα ως το πλέον πρόσφορο για το 

σκοπό του παρόντος πονήματος δεν σημαίνει ότι μέσω αυτού είναι δυνατόν να αποτυπωθούν 

πλήρως όλες οι ιδιαιτερότητες των ιδιωμάτων της ΕΠΒ πρακτικής. Όπως αναφέρει άλλωστε 

σχετικά ο Σαρρής (ό.π.: 68): «Το δυτικό σύστημα σημειογραφίας … έχει δεχθεί κριτική ως προς 

την ικανότητά του να αποτυπώνει με επάρκεια τις ιδιαιτερότητες των μουσικών αυτών [των 

εξωδυτικών]». Για παράδειγμα, ιδιωματικά στοιχεία ερμηνείας τα οποία ευθύνονται για το 

σχηματισμό της ξεχωριστής προσωπικής χροιάς του εκάστοτε ερμηνευτή –στοιχεία δηλαδή της 

κατηγορίας που περιγράφεται στην 2.2.1.2.Ι– δεν είναι ως επί το πλείστον δυνατόν να αποδοθούν 

σε κάποιο αξιόλογο βαθμό μέσω αυτού. Θεωρώ ωστόσο ότι, εάν η μελέτη των εν λόγω 

καταγραφών συνδυάζεται με την ακρόαση του αντίστοιχου ηχητικού υλικού, τότε είναι δυνατόν να 

παρέχει στον εκάστοτε –ήδη καταρτισμένο βέβαια σε θέματα κλασικής βιολιστικής 

σημειογραφίας– μελετητή τους μια αρκετά ικανοποιητική εικόνα του τρόπου ερμηνείας της 

εκάστοτε πραγματευόμενης τεχνικής. Ως εκ τούτου άλλωστε οι εν λόγω καταγραφές συνοδεύονται 

από το ηχητικό υλικό το οποίο τους αντιστοιχεί, έτσι ώστε τούτο να εξυπηρετεί ως λειτουργικό 

συμπλήρωμά τους.  

Είναι γεγονός ότι αρκετοί σχετικοί ερευνητές που χρησιμοποιούν το δυτικό σημειογραφικό 

σύστημα, συχνά αναγκάζονται να προβαίνουν σε διάφορες εν μέρει προσαρμογές του συστήματός 

τους έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι εκάστοτε ειδικότερες ερευνητικές τους ανάγκες. Οι 

Σπυριδάκης και Περιστέρης (1999: ιε΄) σχετικά απλοϊκά υποδεικνύουν:  

 «…όπου αυτή [η ευρωπαϊκή σημειογραφία] δεν επαρκεί προς δήλωσιν των μελωδικών και 

ρυθμικών ιδιοτυπιών [της ΕΠΜ], να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά σημεία προς τελειοτέραν 

ούτως απόδοσιν των μουσικών τούτων ιδιωματισμών.» 

Μέσα από τη διαχρονική βέβαια διερεύνηση των διαφόρων σχετικών καταγραφών διαπιστώνεται 

ότι η υιοθέτηση των όποιων αντίστοιχων μεθοδολογιών από την πλευρά των καταγραφέων 

σχετίζεται ενίοτε με διάφορους παράγοντες, όπως: τη μέθοδο της εκάστοτε ενδεχόμενης επιτόπιας 

έρευνας, τη γενικότερη οπτική γωνία και στόχευση του εκάστοτε καταγραφέα, τον ακριβή τρόπο 

αποτύπωσης του ηχητικού υλικού στο πεντάγραμμο, κ.ά.
276

 Σχετικά αναφέρεται η Θεοδοσοπούλου 

(2007), στο άρθρο της «Περί των Καταγραφών των Ελληνικών Δημοτικών Τραγουδιών στο 

Σύστημα της Ευρωπαϊκής Σημειογραφίας», στο οποίο αναπτύσσει σε ιδιαίτερα εκτενή βαθμό και 

σε διάφορα επίπεδα την προβληματική του ομώνυμου ζητήματος, καταλήγοντας μάλιστα 

συνοπτικά στο ότι: 

«ο τρόπος καταγραφής της ΕΠΜ [στο πεντάγραμμο] εξαρτάται μεταξύ άλλων από την πρόσληψη 

της μουσικής αυτής, από τη γραμματική της μουσικής στην ευρύτερη γεωπολιτισμική περιοχή και 

από την πρόσληψη της γραμματικής αυτής, από τους στόχους της καταγραφής και από την οπτική 

γωνία προσέγγισης.» (ό.π.: 257-258) 
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Αφού λήφθηκαν λοιπόν σχετικά υπόψη οι διάφορες μεθοδολογικές ιδιαιτερότητες που έχουν ενίοτε 

εφαρμοστεί στη δυτική σημειογραφία για την αποτύπωση τόσο των στοιχείων διαποίκιλσης εν 

γένει όσο και των ποικίλων τρόπων εκφοράς τους στο βιολί, συντάχθηκε ένα νέο, «υβριδικό»
277

 

δυτικό σύστημα με σκοπό να καλυφθούν οι ξεχωριστές ανάγκες «περιγραφικής» σημειογράφησης 

της αντίστοιχης ιδιωματικής βιολιστικής πρακτικής στην ΕΠΜ. Ασφαλώς η διαμόρφωση του εν 

λόγω συστήματος δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Δεν επιδιώκεται δηλαδή να παρουσιαστούν τα διάφορα 

καταγραμμένα βιολιστικά αποσπάσματα ως δημιούργημα του συστήματος αυτού, αλλά να 

χρησιμοποιηθεί το ίδιο ως μια οργανωμένη μέθοδος καταγραφής, όσο το δυνατόν πιο κατάλληλη 

για τους σκοπούς του παρόντος εγχειρήματος. Στη συνέχεια λοιπόν ακολουθεί μια διεξοδική 

περιγραφή των αναφερόμενων ιδιαιτεροτήτων της σημειογραφικής μεθόδου καταγραφής που 

εφαρμόστηκε εδώ. Η γνώση, βέβαια, των περισσότερων βασικών κανόνων και σχετικών 

θεωρητικών εννοιών της κλασικής σημειογραφίας, στους οποίους στηρίζεται το εν λόγω 

προτεινόμενο δυτικότροπο σύστημα, θεωρείται σε μεγάλο βαθμό δεδομένη και ως εκ τούτου αυτοί 

δεν αναπτύσσονται εδώ, αφού εξάλλου η κάθε αντίστοιχη ανάλυση από μόνη της μπορεί να 

αποτελέσει αυτοτελές κεφάλαιο στη θεωρία της μουσικής. Κατά κύριο λόγο πάντως, σχετικά, 

ακολουθούνται οι υποδείξεις οι οποίες τίθενται στο θεμελιακό εγχειρίδιο που αφορά στη 

σημειογραφία στον 20
ό
 αιώνα του Kurt Stone (1980).  

 

 

 

 

2.1.4.2. Ειδικότερες Παράμετροι του Συστήματος Σημειογραφίας 

Όπως διαπιστώθηκε μέσω της εξέτασης της σχετικής βιβλιογραφίας (1.2), όσον αφορά στη δυτικού 

τύπου σημειογράφηση των στοιχείων διαποίκιλσης με σκοπό την «περιγραφική» καταγραφή τους, 

η τακτική που κατεξοχήν ακολουθείται από τους σχετικούς μελετητές σε διεθνές επίπεδο είναι να 

αποτυπώνονται τα στοιχεία αυτά με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη λεπτομέρεια, αποφεύγοντας τη 

χρήση των διαφόρων ειδικών συμβόλων.
278

 

Όσον αφορά ειδικότερα στις νότες τις οποίες αντιστοιχούν στην κατηγορία των 

Ποικιλμάτων, τούτες αποτυπώνονται –σε κάθε περίπτωση στο παρόν πόνημα– με μικρού μεγέθους 

φθογγόσημα και συγκεκριμένα στο 60% του μεγέθους των φθογγοσήμων των κύριων νοτών.
279

 Για 

να γίνεται μάλιστα περισσότερο ευδιάκριτη η απεικόνισή τους –ιδιαίτερα σε σχέση με τις κύριες 

νότες με τις οποίες συνδέονται– χρησιμοποιήθηκε η σημειογραφική μέθοδος των «εναλλακτικών 

φθόγγων», ή αλλιώς Ossia, προσθέτοντας μάλιστα, σκόπιμα, ορισμένες μικρές τροποποιήσεις.
280

 

Βάσει λοιπόν του τρόπου σημειογράφησης που εφαρμόστηκε εδώ, κύριες νότες και νότες ποίκιλσης 

σημειώνονται στο ίδιο πεντάγραμμο έχοντας τα στελέχη τους οι μεν πρώτες όλα στραμμένα προς 

τα κάτω, οι δε δεύτερες αντίστοιχα στραμμένα προς τα πάνω. Αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα, οι 
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 Περισσότερα σχετικά με την έννοια των «υβριδικών» συστημάτων σημειογραφίας, βλ. Bent et al. (§II,8), και των 

νεοσύστατων δυτικών αντίστοιχα, βλ. Stone (1980: xiii-xix). 
278

 Εξαίρεση αποτελεί η τρίλια, ειδικά στην περίπτωση που αυτή απαρτίζεται από αρκετές εναλλαγές μεταξύ των νοτών 

της, οπότε συμβολίζεται με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλ. με τη συντομογραφία tr την οποία συχνά ακολουθεί 

κυματιστή γραμμή. 
279

 Πιθανά σημεία αλλοίωσης, συζεύξεις ή τονισμοί στα φθογγόσημα των ποικιλμάτων σμικρύνονται αντίστοιχα. 
280

 Η εν λόγω μέθοδος σημειογράφησης συνηθίζεται στην οργανική μουσική εν γένει εδώ και αρκετούς αιώνες (ενδ. βλ. 

Παρ. 9 [Bevin, 1630] και Παρ. 11 [Chopin, 1839]), και ενδείκνυται ιδιαίτερα για τις καταγραφές «περιγραφικής» 

κατηγορίας που αφορούν σε ποικίλματα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το αντίστοιχο σύστημα εφαρμόζεται στις καταγραφές 

ΕΠΜ: του Chianis (1966: 88-119), της Μαζαράκη (1984: 87-134), του ΚΕΕΛ από τους Σπυριδάκη και Περιστέρη 

(1999: ιε΄-λδ΄), κ.ά. Ο όρος Os(s)ia υποδεικνύει το εναλλάξιμο μέρος ενός μουσικού κομματιού –άλλοτε περισσότερο 

άλλοτε λιγότερο σύνθετο, από ερμηνευτική σκοπιά– το οποίο μπορεί να εκτελείται, κατά βούληση, αντί αυτού που είχε 

σημειογραφηθεί αρχικά από το συνθέτη ή τον καταγραφέα. Τα αναφερόμενα μέρη γράφονται με μικρά φθογγόσημα. 

Για περισσότερα, βλ. Καμπανάς (1989, τ. Α΄: 49, 86). 
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κύριες νότες των οποίων ο «χρόνος» συμπίπτει με το «χρόνο» κάποιας από τις συνδεόμενες με 

αυτές νότες ποικίλματος να απεικονίζονται με διπλό στέλεχος – πάνω και κάτω (Παρ. 47δ).
281

  

Ειδικότερα όσον αφορά στα ποικίλματα μιας-νότας, τούτα σημειώνονται σε κάθε 

περίπτωση με φθογγόσημα μικρών ογδόων –ανεξάρτητα από την πραγματική τους διάρκεια– με 

μια λοξή παύλα που περνά μέσω του στελέχους και του αγκίστρου τους (Παρ. 47α). Κάτι 

αντίστοιχο ισχύει και για τα ασύγχρονα ποικίλματα με περισσότερες από μια-νότες,
282

 εκ των 

οποίων, τα φθογγόσημα εκείνων με δυο ή και τρεις νότες φέρουν σε κάθε περίπτωση δυο ζεύξεις 

(Παρ. 47β), ενώ αυτών αντίστοιχα με τέσσερις ή και περισσότερες νότες φέρουν τρεις ζεύξεις 

(Παρ. 47γ).
283

 Σύμφωνα επίσης με την επικρατούσα σχετιζόμενη γενικευμένη συνθήκη, 
οποιαδήποτε φθογγόσημα σημειογραφούνται με τον προαναφερόμενο συμβατικό τρόπο, 

ερμηνεύονται κατά κανόνα σε όσο το δυνατόν μικρότερη χρονική διάρκεια (Stone 1980: 21). 

Ασφαλώς στην πράξη ο εν λόγω κανόνας εφαρμόζεται κατά προσέγγιση και κατά περίπτωση. 

Όπως εξάλλου γλαφυρά αναφέρει ο Bemetzrieder (1771: 68): «το γούστο [taste] είναι ο αληθινός 

μετρονόμος».
284

 Αντιθέτως, τα ποικίλματα με περισσότερες από μια νότες, όταν είναι σύγχρονα –

και μετατοπίζουν επομένως το σημείο εκκίνησης της ποικιλμένης νότας με την οποία συνδέονται–, 

στο παρόν πόνημα γράφονται με μικρά φθογγόσημα που αντιστοιχούν, όσο αυτό είναι δυνατόν, 

στην πραγματική τους χρονική αξία (Παρ. 47δ). Η προαναφερόμενη διαφοροποίηση –ως προς την 

αποτύπωση των σύγχρονων και ασύγχρονων ποικιλμάτων– προέκυψε από το γεγονός ότι, σε γενικές 

γραμμές, ο προσδιορισμός της ρυθμικής διάρκειας των σύγχρονων ποικιλμάτων, αφενός, είναι 

σχετικά πιο εύκολα δυνατόν να πραγματοποιηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι αυτός των 

ασύγχρονων, αφετέρου, παίζει πιο σημαντικό ρόλο –αντίστοιχα– ως προς την ευκρίνεια της 

βασικής μελωδικής γραμμής, αφού σχετίζεται άμεσα άλλωστε με την ακριβή ρυθμική τοποθέτηση 

των κύριων νοτών. 

 

 
Παρ. 47. Σύστημα συμβολισμού ποικιλμάτων, ενδεικτικά: α) μιας-νότας, β) ασύγχρονου με δυο ή τρεις νότες, γ) 

ασύγχρονου με περισσότερες από τρεις νότες, και δ) σύγχρονου με περισσότερες από μια νότες. 

 

Όσον αφορά στις νότες που αντιστοιχούν στην κατηγορία των Μελισμάτων, τούτες αποτυπώνονται 

σύμφωνα με την προαναφερόμενη μέθοδο Ossia,
285

 κάνοντας χρήση συμπληρωματικών 

πενταγράμμων –όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο– για την επιπλέον καταγραφή της εκάστοτε 

«αποχρωματισμένης» μελισματικής μελωδίας.
286

 Με αυτόν τον τρόπο γίνεται σχετικά εμφανής η 

διαφορά μεταξύ μελισμένης και μη μελισμένης εκδοχής της εκάστοτε εξεταζόμενης μελωδίας, και 

καθίσταται σχετικά εύκολα δυνατή η συγκριτική τους μελέτη. Στην περίπτωση που παρατίθενται 

περισσότερες από μια διαφορετικά μελισμένες εκδοχές της ίδιας μελωδίας, τότε τούτες συνήθως 

καταγράφονται σε αντίστοιχο πλήθος συμπληρωματικών πενταγράμμων, ξεκινώντας από την 

                                                 
281

 Η έννοια του «χρόνου» μιας κύριας νότας, εδώ, αντιστοιχεί στο σημειογραμμένο σημείο εκκίνησής της. Ασφαλώς, 

το εν λόγω σημείο μπορεί να βρίσκεται σε οποιαδήποτε υποδιαίρεση του χρόνου αυτού.  
282

 Για περισσότερα όσον αφορά στο διαχωρισμό μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης ερμηνείας ποικιλμάτων γενικότερα, 

βλ. εδώ 3.1.1.4, και ειδικότερα ποικιλμάτων μιας-νότας, αντίστοιχα, 3.1.2.1.IV. 
283

 Η εν λόγω λεπτομερειακή διαφοροποίηση ως προς την αποτύπωση των ποικιλμάτων συνηθίζεται κατεξοχήν στην 

κλασική γραφή. Σχετικά, βλ. Καμπανάς (1989, τ. Α΄: 100-13).  
284

 Bemetzrieder, Anton, (1771), Lecons de Clavecin, Paris. 
285

 Ό. σημ. 280. 
286

 Ενδ. βλ. πάνω πεντάγραμμο του Παρ. 46. Για περισσότερα όσον αφορά στην εν λόγω μέθοδο «αποχρωματισμού» –

ή αλλιώς «απομελισμού»–, βλ. 3.2.1. 
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απλούστερη εκδοχή και με αυξανόμενη διαδοχική τάξη πολυπλοκότητας από πάνω προς τα 

κάτω.
287

 

 Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι καταγραφές που αφορούν στην ενότητα των Μελισμάτων 

είναι ως επί το πλείστον «σχηματικές», παρά «περιγραφικές», όσον αφορά συγκεκριμένα στην 

αποτύπωση των ποικιλμάτων. Στις καταγραφές αυτές, δηλαδή, κατά κανόνα δεν σημειώνονται 

επιπρόσθετα τα εκάστοτε ποικίλματα που ερμηνεύονται. Οι δε κύριες νότες με ελάσσονα σημασία 

ως προς το εκάστοτε εξεταζόμενο μέλισμα, συνήθως σημειώνονται ως υποδειγματικές (cue notes), 

δηλαδή στο 70% του μεγέθους των φθογγοσήμων των κύριων νοτών, προκειμένου να καθίστανται 

περισσότερο εμφανείς οι κύριες νότες εκείνες που σχηματίζουν το μέλισμα. Για την αποτύπωση, 

επίσης, συγκεκριμένα των νοτών της σχετικής υποκατηγορίας του διανθίσματος, εφαρμόζεται το 

προαναφερόμενο σύστημα γραφής μικρών φθογγοσήμων που χρησιμοποιείται στην περίπτωση των 

Ποικιλμάτων. 

 Είναι εύλογο ακόμη ότι, στην περίπτωση σύνθετων μορφών διαποίκιλσης, όπου 

συνυπάρχουν δηλαδή Ποικίλματα και Μελίσματα, οι διάφοροι τρόποι σημειογραφικής αποτύπωσης 

που περιγράφηκαν παραπάνω χρησιμοποιούνται με συνδυαστικό τρόπο.  

 

Όσον αφορά, τώρα, στη ρυθμική αποτύπωση των κύριων νοτών στην ειδικότερη περίπτωση των 

άρρυθμων μελωδιών, κυρίως δηλαδή σε ελεύθερα αυτοσχεδιαστικά μέρη –ταξίμια–, 

χρησιμοποιήθηκε εξίσου το εν λόγω σύστημα σημειογράφησης. Η ρυθμική αξία των κύριων νοτών 

αυτών, ωστόσο, ένεκα της γενικότερης σχετικής δυσκολίας τούτη να αποτυπωθεί με απόλυτη 

ακρίβεια –στη συγκεκριμένη περίπτωση– είναι αρκετές φορές υπολογισμένη κατά προσέγγιση.
288

 

Ο εν λόγω βαθμός προσέγγισης, βέβαια, είναι τέτοιος ώστε να καθίσταται –τουλάχιστον– δυνατός 

ο διαχωρισμός μεταξύ νοτών διαφορετικής μεταξύ τους ρυθμικής αξίας, τόσο κύριων όσο και 

ποίκιλσης. Για το λόγο αυτό, εξάλλου, τα συγκεκριμένα αποσπάσματα φέρουν, το καθένα στη 

σχετική του λεζάντα,
289

 τον διευκρινιστικό όρο «ρυθμικά ελεύθερη απόδοση».  

Εξαίρεση, επίσης, ως προς τη ρυθμική αποτύπωση του πραγματικού ρυθμού των κύριων 

νοτών πραγματοποιείται σε ορισμένα κομμάτια ρυθμού 2/4 ή 4/4 σε στυλ Χασάπικο. Στην 

αναφερόμενη περίπτωση χρησιμοποιείται ο τρόπος σημειογράφησης που εφαρμόζεται στην Τζαζ 

για την καταγραφή μελωδιών με swing feel (Glasser 1980: 38) – ή αντίστοιχα, με lourer στο 

Μπαρόκ (Donington 1989: 383). Στα κομμάτια αυτά, τα όγδοα, τόσο αυτά που ερμηνεύονται στη 

θέση όσο και αυτά αντίστοιχα στην άρση του χρόνου, σημειογραφούνται το ίδιο μεταξύ τους, 

δηλαδή με τον ευρέως καθιερωμένο τρόπο – ως ένα διαιρεμένο τέταρτο σε αναλογία 1:1 ( = ). 

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, ερμηνεύονται μεταξύ τους σε αναλογία περίπου 2:1, δηλαδή ως 

= . 

Προκειμένου, ακόμα, να γίνεται ευκολότερα αντιληπτή από τον αναγνώστη η ρυθμική 

αγωγή του εκάστοτε αποσπάσματος –εκτός από το χρονοδείκτη στην αρχή του εκάστοτε 

πενταγράμμου– στη λεζάντα της κάθε καταγραφής δηλώνεται η αξία του παλμού του μέτρου και το 

χρονικό της ισοδύναμο σε κτύπους του μετρονόμου. 
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 Ενδ. βλ. Παρ. 43. Η χρήση της εν λόγω σημειογραφικής μεθόδου, όπως διαπιστώθηκε, εντοπίζεται ήδη από τον 17
ο
 

αιώνα, και σε διάφορες μουσικές παραδόσεις. Ενδ. βλ. Παρ. 5, Παρ. 9, Παρ. 10, κ.ά. 
288

 Το ζήτημα της αποτύπωσης του ρυθμού σε κομμάτια «ελεύθερου» ρυθμού έχει απασχολήσει κατά καιρούς 

αρκετούς ερευνητές (ενδ. Clayton 1996, Σπυριδάκης και Περιστέρης 1968, Kolinski 1973). Σύμφωνα με τον Clayton 

(ό.π.: 323-332), η εν λόγω κατηγορία μουσικών κομματιών δεν έχει μελετηθεί τόσο όσο η έρρυθμη, εξαιτίας της 

σχετικής αδυναμίας του δυτικού συστήματος σημειογραφίας να αποτυπώσει τούτα με ακρίβεια. Όσον αφορά 

ειδικότερα στην ΕΠΜ, οι Σπυριδάκης και Περιστέρης (ό.π.: λστ΄), αναγνωρίζοντας την αναφερόμενη αδυναμία του 

δυτικού συστήματος, θεωρούν μολαταύτα τούτο ως το καταλληλότερο για τη ρυθμική απόδοση των άρρυθμων 

μελωδιών, προκειμένου οι καταγραφές να αποδίδονται υπό μια ενιαία και ευρέως διαδεδομένη μέθοδο.  
289

 Για περιγραφή λεζάντας παραδειγμάτων, βλ. σημ. 368. 
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Όσον αφορά στη βιολιστική ερμηνευτική τεχνική του δεξιού χεριού που χρησιμοποιείται εδώ, είναι 

γεγονός ότι, κατά κανόνα, οι νότες του εκάστοτε ποικίλματος εκτελούνται στην ίδια φορά του 

τόξου, αφενός μεταξύ τους, αφετέρου με την κύρια νότα την οποία θεωρείται ότι ποικίλλουν. 

Είθισται μάλιστα η σύνδεση αυτή γραφικά να απεικονίζεται με σύζευξη προσωδίας. Όπου 

υπάρχουν επομένως συζεύξεις του αναφερόμενου είδους, τούτες τοποθετούνται, αφενός από την 

πάνω μεριά του πενταγράμμου με σκοπό να υποδείξουν την κίνηση του δεξιού χεριού που 

πραγματοποιείται για τη συζευγμένη ερμηνεία μεταξύ των νοτών της εκάστοτε δομικής μονάδας 

ποίκιλσης,
290

 και αφετέρου από την κάτω, αντίστοιχα, για την ενδεχόμενη συζευγμένη ερμηνεία 

των κύριων νοτών γενικότερα (Παρ. 47δ).  

Αντίστοιχα, όσον αφορά στην απεικόνιση των τεχνικών του αριστερού χεριού, σε γενικές 

γραμμές εφαρμόζονται οι κανόνες της κλασικής βιολιστικής σημειογραφίας.
291

 Σύμφωνα με αυτή, 

τα δάκτυλα του αριστερού χεριού: δείκτης, μέσος, παράμεσος, και μικρό, αποτυπώνονται, 

αντίστοιχα, με τα ψηφία «1», «2», «3» και «4», καθώς και με «0» για τις ανοιχτές χορδές. Στην 

ειδικότερη περίπτωση, επίσης, που μια νότα, ερμηνεύεται μεν με δακτυλισμό ανοιχτής χορδής, 

αλλά η ίδια αποτελεί επίσης αφετηρία γλιστρήματος προς την αμέσως επόμενή της, πάνω από τον 

ούτως ή άλλως σημειογραμμένο σχετικό αριθμητικό δείκτη «0», σημειώνεται επιπλέον αυτός του 

δακτύλου εκείνου με το οποίο πραγματοποιείται η ολίσθηση, π.χ. . Στην ειδική περίπτωση, 

ακόμη, που μια νότα ερμηνεύεται ως αρμονικός, τούτη σημειώνεται επιπλέον με το σύμβολο «ο», 

το οποίο προστίθεται στο πάνω μέρος του σχετικού φθογγόσημου – και κάτω από τον τυχόν 

αριθμητικό δείκτη του δακτύλου με το οποίο αυτή ερμηνεύεται, π.χ. . 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω δακτυλισμοί
292

 αναγράφονται πάνω από την εκάστοτε 

νότα κυρίως στην περίπτωση στην οποία αυτοί δεν είναι ιδιαίτερα προφανείς –σύμφωνα πάντα με 

τους κανόνες της κλασικής ερμηνευτικής τεχνικής–, όπως π.χ. σε περιπτώσεις αλλαγής θέσεων ή 

και ευρύτερης ολισθητικής κίνησης ενός δακτύλου. Αρκετές, βέβαια, είναι επίσης οι φορές στις 

οποίες καταγράφονται και διάφοροι από τους «προφανείς» δακτυλισμούς, έτσι ώστε να 

επισημαίνεται και να αποτυπώνεται με σχολαστικό τρόπο η εκάστοτε πραγματευόμενη περίπτωση 

διαποίκιλσης. Τυχόν επιπρόσθετοι, επίσης, εναλλακτικοί δακτυλισμοί επισημαίνονται 

συμπληρωματικά, κάτω ή πάνω από τους βασικούς προτεινόμενους. 

Με λατινικούς αριθμούς, ακόμη, συμβολίζονται οι θέσεις του αριστερού χεριού στην 

ταστιέρα του οργάνου. Το «Ι» αντιστοιχεί στην πρώτη θέση, το «ΙΙ» στη δεύτερη, κ.ο.κ, ενώ το 

«Ο» στη μηδενική – όπου δηλαδή το χέρι βρίσκεται σε τέτοια θέση έτσι ώστε, π.χ. στη Λα χορδή 

το δεύτερο δάκτυλο πατάει τη νότα Σι, το τρίτο τη Ντο, κ.λπ. Για το συμβολισμό δε της εκάστοτε 

ενδιάμεσης θέσης, των διάφορων δηλαδή εκδοχών της λεγόμενης «μισής θέσης» –των οποίων 

μάλιστα γίνεται ιδιαίτερα συχνή χρήση κατά την ερμηνεία του εξεταζόμενου μουσικού είδους– 

χρησιμοποιείται ο χαρακτήρας μ. Έτσι προκύπτουν αντίστοιχα οι σχετικοί συμβολισμοί: Ομ για τη 

μισή θέση, Ιμ για τη μιάμιση θέση, ΙΙμ για τη δυόμισι, κ.ο.κ. Με τα γράμματα επίσης του λατινικού 

αλφαβήτου: Ε, A, D, G συμβολίζονται –διεθνώς άλλωστε– οι χορδές Μι, Λα, Ρε, Σολ, 

αντίστοιχα.
293

  

Όταν, επίσης, η μετάβαση από μια νότα στην επόμενή της γίνεται με γλίστρημα, τότε 

χρησιμοποιείται ο συνήθης συμβολισμός της ευθείας πλάγιας γραμμής, «/» ή «\» –αντίστοιχα για το 

ανιόν ή κατιόν γλίστρημα–, η οποία συνδέει γραφικά τον αριθμό που αντιστοιχεί στο δάκτυλο με το 

οποίο ξεκινά το γλίστρημα με τον αριθμό του δακτύλου με το οποίο αντίστοιχα τελειώνει – ο 
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 Για σημασία του όρου της δομικής μονάδας ποίκιλσης, βλ. 1.1.2.1.ΙΙΙ (σ. 21).  
291

 Σχετικά, ενδ. βλ. Stone (1980: 306-315), Καμπανάς (1995, τ. Γ΄: 615-643). 
292

 Στη λαϊκή μουσική ορολογία ο όρος «δακτυλισμός» αναφέρεται επίσης ως «δαχτυλιά» ή και «πιάσιμο» (Μαζαράκη 

1984: 10), καθώς και στην αντίστοιχη διεθνή ως «doigte» (γαλ.), «fingering» (αγγλ.), κ.ά. 
293

 Συνήθως η ερμηνεία των παραδοσιακών μελωδιών στο βιολί πραγματοποιείται στη χαμηλότερη δυνατή θέση της 

ταστιέρας, με αποτέλεσμα η χορδή που χρησιμοποιείται αντίστοιχα κάθε φορά να γίνεται εύκολα κατανοητή και ως εκ 

τούτου να μην επισημαίνεται τις περισσότερες φορές η ονομασία της. 
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οποίος αριθμός μάλιστα τις περισσότερες φορές είναι και στις δυο περιπτώσεις ο ίδιος, π.χ. . 

Ειδικότερα δε, όταν το τονικό ύψος στο οποίο σταματάει –ή από το οποίο ξεκινά αντίστοιχα– το 

γλίστρημα του δακτύλου δεν είναι ξεκάθαρο, τότε το σημείο στο οποίο η εν λόγω ευθεία γραμμή 

καταλήγει –ή αρχίζει αντίστοιχα– δεν αντιστοιχεί σε κάποια νότα και επομένως δεν αναγράφεται 

σχετικός αριθμός δακτύλου, π.χ.  ή . 

Στο σημείο αυτό θεωρώ αναγκαίο να διευκρινίσω κάποιους ειδικότερους βιολιστικούς 

όρους των οποίων γίνεται σχετική χρήση στην παρούσα εργασία. Στην περίπτωση που το 

γλίστρημα του δακτύλου γίνεται με σκοπό τη μετάβαση νοτών σε γειτονικά διαστήματα –χωρίς 

δηλαδή να αλλάζει «θέση» ολόκληρο το χέρι– η κίνηση του δακτύλου καλείται «οριζόντια» 

κίνηση, και συγκεκριμένα: «προς τα εμπρός» ή «προς τα πίσω», όταν αυτό κινείται προς το μέρος 

του καβαλάρη ή του κοχλία του οργάνου, αντίστοιχα. Αντίστοιχα επίσης, όταν το δάκτυλο εκτελεί 

«κάθετη» κίνηση, με φορά προσέγγισης ή απομάκρυνσης ως προς την ταστιέρα, χρησιμοποιούνται 

οι όροι «χτύπημα» ή «σήκωμα» δακτύλου. (Galamian 1985: 18-19)  

Στο ίδιο θεματικό πλαίσιο, σημαντική είναι επίσης η ειδικότερη έννοια της «δακτυλικής 

βάσης» μέσω της οποίας προσδιορίζεται ο αριθμητικός δείκτης του δακτύλου εκείνου που 

θεωρείται το «βασικότερο» ενός δακτυλισμού ο οποίος εφαρμόζεται για την ερμηνεία ενός μικρού 

συνήθως συνόλου νοτών. Είναι προφανές ότι οι κύριες «δακτυλικές βάσεις» από τις οποίες μπορεί 

να ερμηνευτεί ένα μικρό μελωδικό σχήμα στο βιολί είναι το πολύ πέντε. Αυτή του 1
ου

, του 2
ου

, του 

3
ου

, του 4
ου 

δακτύλου και της ανοιχτής χορδής (0). Η χρησιμότητα της εν λόγω έννοιας στο παρόν 

πόνημα έγκειται στο γεγονός ότι οι δυνατοί δακτυλισμοί με τους οποίους μπορεί να ερμηνευτεί π.χ. 

–εν προκειμένω– ένα ποίκιλμα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις παρουσιάζουν συμμετρική 

συμπεριφορά από κάθε τέτοια «δακτυλική βάση». Ενδεικτικά, η παρακάτω απλή περίπτωση 

δομικής μονάδας ποίκιλσης (Παρ. 48) μπορεί να ερμηνευτεί εξίσου και στις πέντε 

προαναφερόμενες «δακτυλικές βάσεις». Με αυτό τον τρόπο μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή η 

συμμετρία την οποία ενδεχομένως παρουσιάζουν –από την εκάστοτε «δακτυλική βάση»– οι 

δακτυλισμοί που συχνά χρησιμοποιούνται στο βιολί για την ερμηνεία ενός μελωδικού σχήματος 

αντίστοιχου με το Παρ. 48 ή και αρκετά πιο σύνθετου, τόσο σε διαφορετικές βαθμίδες μιας 

κλίμακας όσο και σε διαφορετικές τονικότητες.
294

 

 

 
Παρ. 48. Ερμηνεία απλής περίπτωσης δομικής μονάδας ποίκιλσης και στις πέντε κύριες «δακτυλικές βάσεις». 

 

Ιδιαίτερος προβληματισμός προέκυψε ακόμη ως προς το ζήτημα της απεικόνισης των «μαλακών» 

διαστημάτων – ή «λεπτότερων» αντίστοιχα, όπως τα αποκαλούν οι Σπυριδάκης και Περιστέρης 

(ό.π.: ιη΄). Είναι γεγονός ότι μέσω του παραδοσιακού δυτικού συστήματος σημειογραφίας δεν 

μπορούν να αποτυπωθούν οι διάφορες μικροδιαστηματικές αλλοιώσεις –οι μικρότερες του 

                                                 
294

 Η εν λόγω συμμετρία, βέβαια, δεν είναι σε κάθε περίπτωση απόλυτα εμφανής, με αποτέλεσμα ορισμένες φορές να 

χρειάζονται να γίνονται κάποιοι συσχετισμοί. Φερειπείν, εάν το ποίκιλμα στην περίπτωση του Παρ. 48 ερμηνευτεί με 

γλίστρημα –αντί με χτύπημα–, η εκφορά του από τη «δακτυλική βάση» της ανοιχτής χορδής (0) δεν παρουσιάζει σαφή 

συμμετρία με τις υπόλοιπες τέσσερις εκδοχές – αφού στην περίπτωση αυτή η κύρια νότα ερμηνεύεται με ανοιχτή χορδή 

(0) και το ποίκιλμα αναπόφευκτα με ολίσθηση του 1
ου

 δακτύλου, ενώ στις υπόλοιπες τέσσερις περιπτώσεις κύρια νότα 

και ποίκιλμα ερμηνεύονται με το ίδιο δάκτυλο:
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ημιτονίου και άρα, ως γνωστό, μη υπαγόμενες στη συγκερασμένη κλίμακα–, οι οποίες 

αναδεικνύουν την τροπική συμπεριφορά, τόσο της ΕΠΜ όσο και της ευρύτερης «ανατολικής» 

μουσικής.
295

 Για το σκοπό αυτό, προκρίθηκε το σύστημα αλλοιώσεων της τουρκικής 

σημειογραφίας, αφού εξάλλου τούτη «αποτελεί στις μέρες μας τον πιο διαδεδομένο συγγενικό 

κώδικα γραφής των ελληνικών μουσικών ιδιωμάτων» (Τσαρδάκας 2008: 16). Πρόκειται άλλωστε 

για την τακτική η οποία ακολουθείται από την πλειοψηφία των σύγχρονων ερευνητών-

καταγραφέων του είδους.
296

 Η αναφερόμενη σημειογραφία εφαρμόζει το μερκατορικό σύστημα 

υποδιαίρεσης του τόνου σε 9 κόμματα που εισήγαγε ο Rauf Yekta Bey στις αρχές του 20
ού

 αιώνα 

(Διάγραμμα 4). Τα σημεία αλλοίωσης που χρησιμοποιούνται στις καταγραφές για το συμβολισμό 

των παραπάνω διαστημάτων είναι τα: « , , , , , , », και αντιστοιχούν στον εξής αριθμό 

κομμάτων (Πίν. 6):
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 Κατά καιρούς βέβαια, ιδιαίτερα στη σύγχρονη δυτική μουσική σημειολογία εντοπίζεται σποραδικά η χρήση 

ορισμένων συμβολισμών με σκοπό την αποτύπωση κάποιων υποδιαιρέσεων του ημιτονίου. Συνήθως όμως τούτοι 

παραπέμπουν απλά στην ερμηνεία τετάρτων του τόνου και όχι στις μικροδιαστηματικές λεπτομέρειες των τροπικών 

«ανατολικών» μελωδικών δομών. Ενδεικτικά αναφέρω ορισμένα σύμβολα αλλοίωσης του δυτικού συστήματος τα 

οποία υποδηλώνουν σε γενικότερο επίπεδο όξυνση και βάρυνση μικρότερη του ημιτονίου, αντίστοιχα: « » και « », 

« » και « », τα δυο βέλη: «↑» και «↓» πάνω από το κεφάλι των φθογγοσήμων, κ.ά. Για περισσότερα σχετικά, βλ. 

Αντωνόπουλος (1999: 103), Καμπανάς (1989, τ. Α΄: 187-227), Stone (1980: 67-80), Glasser (1980: 41), κ.α. 
296

 Ενδ. βλ. Μαυροειδής (1999), Βούλγαρης και Βανταράκης (2007), Κωτσίνης (2004). Για περισσότερα, βλ. 1.2.1.3 (σ. 

42). Είναι γεγονός ότι από τους παλαιότερους χρονολογικά σχετικούς ερευνητές λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι επιχειρούν 

να αποτυπώσουν στις καταγραφές τους τα διάφορα μικροδιαστήματα της τροπικής συμπεριφοράς της ΕΠΜ, ενώ οι 

περισσότεροι αρκούνται στο κλασικό δυτικό σύστημα. Αναφέρω ενδεικτικά δυο χαρακτηριστικές εξαιρέσεις: πρώτον 

τον Baud-Bovy (1935-8: κ΄) ο οποίος για να αποδώσει τα λίγο οξύτερα ή βαρύτερα διαστήματα από τη φυσική τους 

θέση χρησιμοποιεί τα σύμβολα « » και « » από το χώρο της βυζαντινής μουσικής, και δεύτερον τους Σπυριδάκη και 

Περιστέρη (ό.π.), οι οποίοι χρησιμοποιούν με αντίστοιχο σκεπτικό τα δυο βέλη: «↑» και «↓», πάνω από το κεφάλι 

των φθογγοσήμων.  

297
 Για περισσότερα, βλ. Μαυροειδής (ό.π.: 24-28). Ειδικά όσον αφορά στα σύμβολα των διέσεων « , ,, », σύμφωνα 

με τον Stone (ό.π.: 68), εισήχθησαν για πρώτη φορά στη μουσική γραφή το 1756 από τον Giuseppe Tartini για να 

δηλώσουν ωστόσο αλλοίωση διαστήματος ίσου με 1/4, 2/4 και 3/4 του τόνου, αντίστοιχα. 

Πίν. 6. Αντιστοιχία σημείων 

αλλοίωσης - κομμάτων στο 

τουρκικό σύστημα. 

 

Διάγραμμα 4. Μερκατορικό σύστημα υποδιαίρεσης του τόνου σε 9 

κόμματα. 
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Είναι γεγονός βέβαια ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η θεωρητική υπόσταση των διαφόρων 

προαναφερόμενων καθιερωμένων συμβόλων δεν εξυπηρετεί απόλυτα την πρακτική εφαρμογή. Τα 

σύμβολα δηλαδή αυτά αντιστοιχούν θεωρητικά σε συγκεκριμένες θέσεις της θεμελιώδους 

κλίμακας, ενώ στην πράξη ενίοτε παρουσιάζονται αποκλίσεις από τις θέσεις αυτές. Στην παρούσα 

εργασία ωστόσο η σχολαστικά ακριβής αποτύπωση των μικροδιαστημάτων δεν αποτελεί ζήτημα 

πρωτίστης σημασίας. Στην πλειοψηφία δηλαδή των περιπτώσεων, ο διόλου ευκαταφρόνητος 

άλλωστε διττός διαχωρισμός μεταξύ «σκληρής-μαλακής» αλλοίωσης (π.χ. - ) υπερκαλύπτει τον 

βασικό σκοπό των καταγραφών και ως εκ τούτου δεν δίνονται περαιτέρω και πιο λεπτομερείς 

διαστηματικές διευκρινίσεις από την αναφερόμενη.
298

  

Στο παρόν πόνημα επίσης δεν εξετάζεται σε καμία περίπτωση η κατάταξη των κομματιών 

που διερευνώνται σύμφωνα με κάποιο τροπικό σύστημα, δεν γίνεται δηλαδή εφαρμογή –

συγκεκριμένα– του τροπικού θεωρητικού συστήματος της λόγιας οθωμανικής μουσικής (μακάμ). 

Κάτι τέτοιο, άλλωστε, αποτελεί θεματική εκτός του εν λόγω ερευνητικού πλαισίου. Είναι αλήθεια 

βέβαια ότι η προσέγγιση του μουσικού υλικού της ΕΠΜ μέσω της θεωρίας των μακάμ –αν και στην 

πραγματικότητα οι συχνά μικρές σε μέγεθος και λιτές σε ανάπτυξη φόρμες της ΕΠΜ λίγες φορές 

ακολουθούν πιστά την εν λόγω αυστηρή δομή των τελευταίων– ανέκαθεν ήταν και είναι η πιο 

συνηθισμένη. Στην πράξη, δηλαδή, οι διάφοροι ερμηνευτές ΕΠΜ συχνά κατατάσσουν με κάποια 

σχετική ελαστικότητα τα διάφορα κομμάτια του είδους σε κάποιον αντίστοιχο τρόπο, αφού τα 

περισσότερα από αυτά σε γενικές γραμμές ακολουθούν μια «απλοποιημένη» εκδοχή κάποιου 

μακάμ.
299

 Ασφαλώς βέβαια «το τροπικό σύστημα του μακάμ δεν αποτελεί αφετηρία για τη 

συγκεκριμένη μουσική πράξη [ΕΠΜ], αλλά χρησιμοποιείται εκ των υστέρων ως εργαλείο για την 

εξήγηση της μελωδικής συμπεριφοράς» (Τσαρδάκας 2008: 18). Όπως δηλαδή παρατηρεί γλαφυρά 

ο Γκουβέντας (συνέντευξη 2007):  

«…[το σύστημα των μακάμ] δεν μπορεί να ισχύσει για όλα τα κομμάτια που βάζουμε σφραγίδα και 

λέμε ότι είναι π.χ. ουσάκ. Δηλαδή, το ουσάκ που χρησιμοποιεί η γιαγιά στα Δωδεκάνησα για να πει 

το ‘Μες στου Αιγαίου’, είναι το ίδιο ουσάκ με αυτό που χρησιμοποιείται στην Πελοπόννησο για το 

‘Μου παρήγγειλε τ’ αηδόνι’; Όχι βέβαια. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να είναι ουσάκ ‘χαμηλό’ το 

‘Μες στου Αιγαίου’ επειδή το λέει η θεωρία.» 

 Ως εκ τούτου, λοιπόν, για την καταγραφή των αποσπασμάτων στην παρούσα διατριβή, 

θεωρήθηκε καταλληλότερη σχετική μέθοδος να χρησιμοποιείται ο οπλισμός που αντιστοιχεί στην 

προαναφερόμενη «απλοποιημένη» εκδοχή του εκάστοτε τρόπου στον οποίο αυτά ενδεχομένως 

υπάγονται, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι εδώ εφαρμόζεται σε αυστηρό βαθμό το θεωρητικό 

σύστημα των μακάμ.
300

 Προκειμένου, μάλιστα, να γίνεται ευκολότερα αντιληπτή από τον 

αναγνώστη η δομή του εν λόγω τρόπου του εκάστοτε αποσπάσματος, στη σχετική λεζάντα κάθε 

καταγραφής δηλώνεται η βάση θεμελίωσης (βθτ) αυτού, δηλαδή η πρώτη του βαθμίδα.
301

 

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι οι οπλισμοί που χρησιμοποιούνται στις παρούσες 

καταγραφές ενίοτε είναι μικτοί. Αντίθετα δηλαδή με ό,τι συμβαίνει στη δυτική σημειογραφία, 

ορισμένες φορές συνυπάρχουν υφέσεις και διέσεις – τόσο «μαλακές» όσο και «σκληρές». Ακόμη, ο 
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 Για την ακόμα πιο λεπτομερή αποτύπωση των μικροδιαστημάτων διάφορες σημειογραφικές μέθοδοι έχουν 

εφαρμοστεί κατά καιρούς, οι οποίες ωστόσο δεν θα μας απασχολήσουν εδώ. Ενδεικτικά αναφέρω αυτή που εφαρμόζει 

ο Χτούρης (2000), σύμφωνα με την οποία χρησιμοποιούνται μεν τα προαναφερόμενα σύμβολα αλλοίωσης του 

τουρκικού συστήματος, αλλά ορίζεται επιπλέον δε, πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των κομμάτων όξυνσης ή βάρυνσης 

της εκάστοτε νότας, π.χ.: « ». 
299

 Περισσότερα για τη θεωρητική σημασία και το συσχετισμό μεταξύ των εννοιών: τρόπος, μακάμ, κλίμακα, βλ. 

Καμπανάς (1995, τ. Γ΄: 693-701). 
300

 Η εν λόγω μέθοδος σημειογράφησης του οπλισμού θεωρήθηκε προτιμότερη από το να σημειώνονται τα εκάστοτε 

σημεία αλλοίωσης μεμονωμένα στην εκάστοτε αλλοιωμένη νότα –και να μην αναγράφεται δηλαδή καθόλου οπλισμός– 

διότι έτσι γίνεται εμμέσως αντιληπτό ένα επιπλέον χρήσιμο στοιχείο: η βαθμίδα και η γενικότερη τροπική λειτουργία 

της κάθε νότας της σημειογραμμένης μελωδίας ως προς τον εκάστοτε τρόπο στον οποίο αυτή υπάγεται. 
301

 Ό. σημ. 289. 
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οπλισμός αρκετών καταγραφών στις οποίες δεν θεωρήθηκε απαραίτητη η χρήση 

συμπληρωματικών σημείων αλλοίωσης, δηλώνεται μονάχα με τα δυο ευρέως καθιερωμένα σημεία 

αλλοίωσης της ευρωπαϊκής σημειογραφίας  και .
302

  

Ορισμένες καταγραφές, επίσης, δεν πραγματοποιήθηκαν στην αυθεντική τους τονικότητα, 

αυτή δηλαδή η οποία ακούγεται στις αντίστοιχες ηχογραφήσεις, αλλά σε κάποια άλλη, κατά κύριο 

λόγο την πιο απλή –από άποψη πλήθους αλλοιώσεων– και κοντινή της αυθεντικής.
303

 Στα 

καταγραμμένα αποσπάσματα στα οποία έχει συμβεί κάτι τέτοιο γίνεται ειδική αναφορά στη 

λεζάντα τους. Αυτό έγινε με σκοπό τη διευκόλυνση της σημειογράφησης, τόσο γενικότερα, όσο και 

ειδικότερα των σχετικών βιολιστικών στοιχείων ερμηνείας, και δη προκειμένου να αποφευχθεί στις 

καταγραφές, αφενός, η χρήση πολλών σε πλήθος σημείων αλλοίωσης και, αφετέρου, η σημείωση 

διαφόρων άλλων συστημάτων κουρδίσματος του βιολιού εκτός του ευρέως καθιερωμένου Μι Λα 

Ρε Σολ (Λα=440Hz).
304

 Όπως παρατηρούν άλλωστε οι Σπυριδάκης και Περιστέρης (ό.π.: ιζ΄), το 

ζήτημα της τονικότητας στην οποία πραγματοποιείται μια καταγραφή έχει μόνο «σχετική σημασία» 

για την εν λόγω μουσική κατηγορία. Ένας από τους βασικούς στόχους των εν λόγω καταγραφών, 

εξάλλου, είναι να αποτυπώνονται όσο το δυνατόν πιο πιστά οι δακτυλισμοί που χρησιμοποιούνται 

για την εκφορά του εκάστοτε εξεταζόμενου στοιχείου διαποίκιλσης, ανεξάρτητα από το 

οποιοδήποτε κούρδισμα του οργάνου, έτσι ώστε αυτοί να καθίστανται όσο το δυνατόν πιο άμεσα 

αντιληπτοί με βάση το ευρέως καθιερωμένο δυτικό βιολιστικό σύστημα κουρδίσματος και 

αντίστοιχης σημειογράφησης. 

 

 

                                                 
302

 Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται το ευρέως καθιερωμένο σύμβολο της δίεσης « » να χρησιμοποιείται στην 

ευρωπαϊκή «σκληρή» του εκδοχή των πέντε κομμάτων –αντί των τεσσάρων κομμάτων που δηλώνει στο τουρκικό 

σύστημα–, έτσι ώστε να αποφευχθεί η χρήση του αντίστοιχου σπανίως συναντόμενου συμβόλου των πέντε κομμάτων 

του τουρκικού συστήματος « ». 
303

 Πρβλ. σημ. 224. Αξίζει να αναφερθεί ότι, εδώ, συχνότητες κουρδίσματος μικρότερες της τάξης του ημιτονίου δεν 

λαμβάνονται υπόψη και κατά συνέπεια δεν σημειώνονται. Στις περιπτώσεις αυτές, ως συχνότητα κουρδίσματος 

θεωρείται η πλησιέστερη –είτε μεγαλύτερη είτε μικρότερη– ακέραια υποδιαίρεση ημιτονίου. Το φαινόμενο αυτό 

παρατηρείται κυρίως σε ηχογραφήσεις που προέρχονται από παλαιότερα μέσα, όπως οι δίσκοι 78΄ και 45΄ στροφών, 

και οι μαγνητικές κασέτες (MC). 
304

 Είναι γεγονός ότι στο πεδίο της ΕΠΒ ερμηνείας χρησιμοποιούνται ακόμη –εκτός του εν λόγω καθιερωμένου– 

διάφορα άλλα συστήματα κουρδίσματος του οργάνου. Ένα από τα πιο συνήθη είναι αυτό με την ονομασία «Α-λα-

Τούρκα» –ενίοτε προσφωνείται και ως «Μι-Ρε»–, σύμφωνα με το οποίο η υψηλότερη χορδή κουρδίζεται έναν τόνο 

χαμηλότερα από ό,τι στο ευρέως καθιερωμένο ευρωπαϊκό, δηλαδή ως Ρε (587Hz) αντί Μι (659Hz). Σχετικά, βλ. Παρ. 

84, Παρ. 85, Παρ. 139, Παρ. 203, Παρ. 209, Παρ. 211, Παρ. 246, Παρ. 261, Παρ. 307, Παρ. 512, Παρ. 570, Παρ. 798, 

Παρ. 844, Παρ. 874, Παρ. 915, Παρ. 967, Παρ. 1021, Παρ. 1024. Εξίσου διαδεδομένο, επίσης, είναι το κούρδισμα με 

την ονομασία «Διπλόχορδο», σύμφωνα με το οποίο η δεύτερη υψηλότερη χορδή του οργάνου κουρδίζεται διάστημα 

καθαρό 5
ου

 βαθμού χαμηλότερα από ό,τι στο ευρέως καθιερωμένο ευρωπαϊκό, δηλαδή ως Μι (330Hz) αντί Λα 

(440Hz), έτσι ώστε να σχηματίζει διάστημα οκτάβας με την αμέσως υψηλότερη χορδή. Σχετικά, βλ. Παρ. 162, Παρ. 

176, Παρ. 473, Παρ. 566, Παρ. 924. Ποικίλα ακόμη σχετικά κουρδίσματα συναντώνται, όπως π.χ. όλες οι χορδές του 

οργάνου να είναι εξίσου κουρδισμένες ένα ή και περισσότερα ημιτόνια χαμηλότερα (ενδ. βλ. Παρ. 84, Παρ. 103, Παρ. 

108) ή και –λιγότερο συχνά ωστόσο– ψηλότερα (ενδ. βλ. Παρ. 68, Παρ. 195, Παρ. 260), αλλά και άλλες πιο 

εξεζητημένες σχετικές περιπτώσεις (ενδ. βλ. Παρ. 1010 & σημ. 1617). 
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2.2. Ανασκόπηση Ερευνητικών Σταδίων  

Το κύριο ερευνητικό υλικό της διατριβής αποτέλεσαν οι διάφορες κατηγορίες ηχογραφημάτων 

ΕΠΒ.
305

 Πρόκειται για υλικό το οποίο σε πρώτο στάδιο εντοπίστηκε, συλλέχτηκε, μελετήθηκε και 

ταξινομήθηκε (2.2.1), σε δεύτερο στάδιο αξιολογήθηκε και επιλέχτηκε το καταλληλότερο για 

ακρόαση και περαιτέρω επεξεργασία (2.2.2), και σε τρίτο στάδιο επιλέχτηκαν, καταγράφηκαν και 

ταξινομήθηκαν σε θεματικές ενότητες οι διάφοροι αντιπροσωπευτικοί τύποι διαποίκιλσης που 

εντοπίστηκαν κατά την ακρόαση (2.2.3), οι οποίοι αποτελούν το απόσταγμα του ερευνητικού 

υλικού της παρούσας μελέτης. Στις επόμενες τρεις βασικές ενότητες (2.2.1-3), περιγράφεται η όλη 

πορεία που ακολουθήθηκε έτσι ώστε να προκύψουν τα αναφερόμενα επιλεγμένα ηχητικά 

αποσπάσματα –τα θεμελιακά δομικά στοιχεία της διατριβής– βάσει των οποίων κατέστη δυνατόν 

να αναπτυχθεί στη συνέχεια το θέμα της διαποίκιλσης.  

 

 

 

2.2.1. Προέρευνα: Εντοπισμός και Ταξινόμηση Ερευνητικού Υλικού 

Στη συνέχεια περιγράφεται εκτενώς η προερευνητική εργασία που έλαβε χώρα στο πρώτο στάδιο 

της πορείας της διατριβής και σχετίζεται –όπως μόλις προαναφέρθηκε– με τη διαδικασία 

εντοπισμού, συγκέντρωσης, μελέτης και ταξινόμησης του συνολικού ερευνητικού υλικού, με 

σκοπό να καλυφθούν τα τρία παρακάτω συσχετιζόμενα, ωστόσο διαφορετικά μεταξύ τους, 

ερευνητικά πεδία. 

 

 

2.2.1.1. Πεδία Προέρευνας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

 

2.2.1.1.Ι. Πεδίο Προέρευνας Ι 

Το πεδίο προέρευνας Ι αφορά στη συλλογή ηχογραφήσεων στις οποίες συμμετέχουν ερμηνευτές 

ΕΠΒ, στο παίξιμο των οποίων καθίσταται εφικτό να ανιχνευτεί ένα μεγάλο πλήθος διαφορετικών 

και αντιπροσωπευτικών κατηγοριών ιδιωμάτων. Όπως διαπιστώνεται και μέσα από την 

προαναφερόμενη συγκριτική μελέτη των 12 βιολιστικών εκδοχών του αποσπάσματος του χορού 

«Απτάλικο» (2.1.1), ο τρόπος χρησιμοποίησης των διαφόρων ιδιωματικών στοιχείων ποικίλλει από 

ερμηνευτή σε ερμηνευτή. Η διαφορετικότητα μάλιστα αυτή διαπιστώνεται συνήθως ακόμα πιο 

έντονη μεταξύ ερμηνευτών που έδρασαν σε διαφορετική χρονική περίοδο ή και γεωγραφική 

περιοχή. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αρχικά σκόπιμο να συλλεχθεί ηχητικό υλικό το οποίο να αφορά 

σε όσο το δυνατόν περισσότερους βιολιστές σχετίζονται με την ερμηνεία της ΕΠΜ, έτσι ώστε να 

σχηματιστεί μια ενδεικτική εικόνα του μουσικού «στυλιστικού χάρτη» του ΕΠΒ. Ως χρονική 

περίοδος αναφοράς της έρευνας του εν λόγω προερευνητικού πεδίου ορίστηκε –αρχικά– το 

διάστημα από τις αρχές του 20
ού

 αιώνα μέχρι σήμερα, το οποίο άλλωστε καλύπτει ολόκληρο το 

εύρος της δισκογραφίας εν γένει. Τα αναφερόμενα ηχογραφήματα συγκεντρώνονταν σε μια βάση 

υλικού, σε όλη τη διάρκεια της έρευνας, και ταξινομούνταν κατάλληλα σε ηλεκτρονικούς 

φακέλους.
306

 Επίσης, με παράλληλο βασικό στόχο να αποκτήσει η αναφερόμενη βάση όσο το 

δυνατόν πιο ολοκληρωμένο περιεχόμενο και από πληροφοριακή σκοπιά –πέρα δηλαδή από τη 

συγκέντρωση του καθαυτό ηχητικού υλικού– η έρευνα κινήθηκε ταυτόχρονα στα δυο παρακάτω 

συγγενικά πεδία προέρευνας ΙΙ και ΙΙΙ. 

                                                 
305

 Σχετικά με την ειδικότερη χρήση του όρου «ηχογραφήματα ΕΠΒ» στην παρούσα μελέτη, βλ. 1.1.2.2.ΙΙ. 
306

 Σχετικά με την οργάνωση και επεξεργασία του αναφερόμενου υλικού, βλ. 2.2.3.1. 
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2.2.1.1.ΙΙ. Πεδίο Προέρευνας ΙΙ 

Το πεδίο προέρευνας ΙΙ αφορά στον εντοπισμό και τη συλλογή βιογραφικών στοιχείων των 

διαφόρων ερμηνευτών ΕΠΒ, οι οποίοι έδρασαν μέσα στον 20
ό
 αιώνα τουλάχιστον ως 

ημιεπαγγελματίες, και τα οποία κατά κύριο λόγο αφορούν:  

α) στο ονοματεπώνυμό τους, συν όνομα πατρός και τυχόν παρωνύμιό τους, 

β) στον τόπο καταγωγής τους,  

γ) στη χρονολογία γεννήσεως –ή και θανάτου– τους, 

δ) στην ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε πάσης φύσεως ηχογράφημα 

ε) στην επαγγελματική τους δραστηριότητα ως μουσικών, και 

στ) σε φωτογραφίες τους. 

Τα ευρήματα του αναφερόμενου πεδίου προέρευνας συγκεντρώθηκαν σε βάση δεδομένων και 

μέρος αυτών, το οποίο κρίθηκε σημαντικό για την τεκμηρίωση διαφόρων πτυχών της εργασίας, 

αναφέρεται στο Παράρτημα 6. 

 

 

2.2.1.1.ΙΙΙ. Πεδίο Προέρευνας ΙΙΙ 

Το πεδίο προέρευνας ΙΙΙ αφορά στη συγκέντρωση των στοιχείων αναφοράς της εργογραφίας 

οποιουδήποτε βιολιστή διαπιστώθηκε να σχετίζεται με την ερμηνεία ΕΠΜ. Πρόκειται, με άλλα 

λόγια, για την καταλογογράφηση των στοιχείων των «ηχογραφημάτων-ενότητα» των διαφόρων 

ερμηνευτών ΕΠΒ,
307

 που εντοπίστηκαν στην πορεία της έρευνας. Τα εν λόγω στοιχεία 

καταχωρήθηκαν σε κατάλληλη βάση δεδομένων και αναφέρονται συγκεντρωμένα και 

ταξινομημένα στο Παράρτημα 5. 

 Ιδιαίτερα σημαντική αποδείχτηκε, στην πορεία της έρευνας, η αλληλεπίδραση των 

διαφόρων δεδομένων των βάσεων υλικού και πληροφοριών των τριών παραπάνω πεδίων 

προέρευνας, γεγονός το οποίο είχε συχνά ως αποτέλεσμα την αλληλοσυμπλήρωση στοιχείων 

μεταξύ τους.
308

  

 

 

 

                                                 
307

 Στην παρούσα εργασία, με τον όρο «ηχογράφημα-ενότητα» δηλώνεται μια ενότητα ηχογραφήσεων οι οποίες έχουν 

πραγματοποιηθεί κατά κανόνα από τον ίδιο φορέα, και των οποίων το περιεχόμενο συνήθως εμπίπτει σε μια κοινή 

θεματική. Πρόκειται, ουσιαστικά, για το εκάστοτε τεμάχιο της εργογραφίας του κάθε καλλιτέχνη, όπως τούτο 

ευρετηριάζεται στο Παράρτημα 5, π.χ. μια αυτοτελής δισκογραφική παραγωγή (ένα CD), μια ολοκληρωμένη 

ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκπομπή, μια ζωντανή ηχογράφηση μιας μουσικής παράστασης, κ.λπ. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, το εκάστοτε «ηχογράφημα-ενότητα» αποτελείται από ένα σύνολο 10-20 μουσικών κομματιών. Ωστόσο, 

υπάρχουν και περιπτώσεις «ηχογραφημάτων-ενότητα», πρώτον, οι οποίες αποτελούνται από λιγότερα από 10 

κομμάτια, όπως π.χ. ο δίσκος 78΄ στροφών στον οποίο εμπεριέχονται μονάχα 2 κομμάτια, δεύτερον, οι οποίες 

αποτελούνται από περισσότερα από 20 κομμάτια, όπως π.χ. η ηχογράφηση ενός γλεντιού και, τρίτον, στις οποίες ο 

ενδιαφερόμενος ερμηνευτής συμμετέχει σε λιγότερα από 10 κομμάτια, π.χ. σε ένα μονάχα κομμάτι ενός CD. 
308

 Για παράδειγμα, στη διάρκεια του τραγουδιού Ο Αλή Πασάς (Polydor Γερμανίας V-45102, 78rpm), κάποιος από 

τους παρευρισκόμενους στην ηχογράφηση φωνάζει: «Γεια σου Κώστα μου [εννοεί τον τραγουδιστή της ηχογράφησης 

Κώστα Καρύπη] γεια σου, με το βιολιτζή σου τον Ογδοντάκη …». Από την προσφώνηση αυτή βγαίνει συμπέρασμα ότι 

στην ηχογράφηση του συγκεκριμένου κομματιού παίζει βιολί ο γνωστός βιολιστής Ογδοντάκης (Δραγάτσης Γ.). Το 

στοιχείο αυτό προκύπτει μεν από τη βάση υλικού του πεδίου προέρευνας Ι, συνεισφέρει δε μια σημαντική πληροφορία 

στη βάση δεδομένων του πεδίου προέρευνας ΙΙ, καθώς και μια λιγότερο σημαντική, αντίστοιχα, στη βάση του πεδίου 

προέρευνας ΙΙΙ. Η αναφερόμενη αλληλοσυμπλήρωση στοιχείων έχει μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα στην περίπτωση που 

ένα στοιχείο –όπως αυτό του παραπάνω παραδείγματος– δεν μπορεί να προκύψει από κάποια άλλη πηγή διαφορετικής 

κατηγορίας. Όσον αφορά, μάλιστα, στη δισκογραφία της περιόδου του γραμμοφώνου, ο προαναφερόμενος τρόπος 

εντοπισμού σχετικών στοιχείων αποτελεί, στις μέρες μας, μια κατεξοχήν μέθοδο που εφαρμόζεται για το σκοπό αυτό. 

Για επιπλέον αντίστοιχες μεθόδους, βλ. 2.2.1.2.Ι.α.i, σ. 114: 
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2.2.1.2. Κατηγορίες Πηγών – Εντοπισμός Υλικού 

Ξεκινώντας την εκπόνηση της εργασίας, είχα ήδη συγκεντρώσει ένα αξιόλογο πλήθος 

ηχογραφήσεων που αφορούσαν στο ΕΠΒ, εκ των οποίων οι περισσότερες προέρχονταν από την 

τρέχουσα σχετική δισκογραφία. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης, προκειμένου να καλυφθούν με 

τη μέγιστη δυνατή επιστημονική πληρότητα τα τρία προαναφερόμενα προερευνητικά πεδία –Ι, ΙΙ & 

ΙΙΙ–, η σχετική έρευνα συστηματοποιήθηκε και επεκτάθηκε σε διαφόρων ειδών πηγές, τόσο 

δημοσιευμένου όσο και αδημοσίευτου –άτυπου– σχετικού υλικού.
309

 Διακρίνονται οι εξής τρεις 

βασικές κατηγορίες, και στη συνέχεια ακολουθεί διεξοδική περιγραφή τους:  

α) Μουσικό οπτικοακουστικό και τυχόν συνοδευτικό σχετικό βιβλιογραφικό υλικό, 

β) Αμιγώς βιβλιογραφικό υλικό, και 

γ) Εμπειρικό υλικό – συνεντεύξεις. 

 

2.2.1.2.Ι. Μουσικό Οπτικοακουστικό και Συνοδευτικό Σχετικό Βιβλιογραφικό Υλικό 

Η αναζήτηση μουσικού οπτικοακουστικού υλικού και τυχόν συνοδευτικού βιβλιογραφικού ΕΠΒ 

ενδιαφέροντος, πραγματοποιήθηκε στα τέσσερα παρακάτω πεδία (α, β, γ, δ):  

 

2.2.1.2.Ι.α. Δισκογραφία  

Στο πεδίο της δισκογραφίας, η αναζήτηση του αναφερόμενου υλικού κινήθηκε σε όλο το φάσμα 

των εκατό περίπου χρόνων από το ξεκίνημά της μέχρι σήμερα και, συγκεκριμένα, για τις παρακάτω 

κατηγορίες ηχητικών μέσων: 

– Δίσκους γραμμοφώνου 78΄ στροφών  

– Δίσκους 45΄ στροφών και extended play 

– Μαγνητικές κασέτες (MC) 

– Δίσκους 33΄ στροφών (ή μακράς διαρκείας) (LP) 

– Ψηφιακούς δίσκους (CD)
310

 

Ως συνοδευτικό σχετικό βιβλιογραφικό υλικό θεωρείται κάθε έντυπης μορφής υλικό το οποίο 

συμπεριλαμβάνεται στις εκδόσεις των παραπάνω κατηγοριών ηχητικών μέσων, όπως οι ετικέτες 

και τα εξώφυλλα των άλμπουμ, καθώς και τυχόν ένθετα ή και μικρά βιβλία.
311

 Η σχετική έρευνα 

έλαβε χώρα σε πηγές που εξειδικεύονται στη δισκογραφία ΕΠΜ ενδιαφέροντος, όπως:  

– δισκοθήκες ιδιωτών - σημαντικών συλλεκτών ΕΠΜ
312

 

– δισκοθήκες μουσικών οργανισμών σχετικού ενδιαφέροντος
313

 

                                                 
309

 Σύμφωνα με την Jennifer Post (1992: 404-406), οι συνηθέστεροι τύποι πηγών πραγματολογικού υλικού μιας 

εθνομουσικολογικής έρευνας είναι: 1) βιβλία και περιοδικά, 2) διατριβές, 3) λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, 4) 

δισκογραφία, 5) μικροφίλμ και οπτικοί δίσκοι με συλλογές ιστορικών εφημερίδων, χειρογράφων και βιβλίων, 6) αρχεία 

δεδομένων ερευνητικών οργανισμών, 7) δημόσια έγγραφα (κυβερνητικές εκδόσεις και δημοτικά αρχεία), 8) αρχειακό 

υλικό, όπως ημερολόγια, αλληλογραφία, λαϊκή λογοτεχνία, εφημερίδες, διαφημίσεις και φωτογραφίες. 
310

 “MC”: “Magnetic Cassette”, “LP”: “Long Play” record, “CD”: “Compact Disc”. 
311

 Αναφέρω, ενδεικτικά, ορισμένες από τις σχετικές εκδόσεις που εξετάστηκαν, οι οποίες συνοδεύονται από ένθετα / 

μουσικά λευκώματα με πλούσιο συναφές πληροφοριακό υλικό: η σειρά 35 LPs που επιμελήθηκε ο Σ. Καράς με 

τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, η σειρά 14 CDs Έλληνες Ακρίτες (επιμ.. Κωστάντζος), η σειρά 7 LPs 

Λαϊκός Χειμώνας του Μελίκη (χ.χ.β), περί τις 20 εκδόσεις του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (Δραγούμης και 

Mωραΐτης 1990-2006), η έκδοση 7 CDs του ΠΛΙ: Κύπρος - Δημοτική Μουσική (1999), oι 3 εκδόσεις του Ιδρύματος της 

Βουλής των Ελλήνων: Μουσικός Χάρτης του Ελληνισμού που αφορούν στα Δωδεκάνησα, την Ήπειρο και τα νησιά του 

βορειοανατολικού Αιγαίου και επιμελήθηκαν αντίστοιχα οι Λιάβας (2009), Κοκκώνης (2008) και Σουλακέλλης (2009), 

τα διπλά CD που επιμελήθηκαν οι Διονυσόπουλος (1997, 2009), Λιάβας κ.ά. (1994), και πολλές ακόμη εκδόσεις 

δισκογραφικών εταιριών ή και ανεξάρτητων πολιτιστικών φορέων οι οποίες ευρετηριάζονται συγκεντρωμένες στο 

Παράρτημα 5. 
312

 Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε εκτενώς το αρχείο των συλλεκτών Ηλία Μπαρούνη και Κώστα Κοπανιτσάνου σχετικά 

με τη δισκογραφία 78΄ στροφών, και των Νίκου Κωσταντινόπουλου και Νίκου Μπέκου όσον αφορά στην πιο 

σύγχρονη δισκογραφία ΕΠΜ ενδιαφέροντος «των MC-LP-CD» (πρβλ. σημ. 316). 
313

 Οι βιβλιοθήκες / δισκοθήκες στις οποίες έγινε σχετική έρευνα αναφέρονται στο Παράρτημα 2.1.  
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– δισκογραφικές εταιρίες σχετικού ενδιαφέροντος
314

 

– ηλεκτρονικά και μη, δισκοπωλεία αντίστοιχου περιεχομένου
315

  

 

2.2.1.2.Ι.α.i. Εντοπισμός Στοιχείων Βιολιστών Μέσω της Διερεύνησης της Δισκογραφίας 

Όσον αφορά στη «δισκογραφία των MC-LP-CD»,
316

 τα στοιχεία των οργανοπαικτών που 

συμμετέχουν εν γένει στις αντίστοιχες ηχογραφήσεις εντοπίζονται σχετικά εύκολα, αφού στις 

περισσότερες περιπτώσεις αναγράφονται τα ονόματά τους στο αντίστοιχο συνοδευτικό έντυπο υλικό. 

Συχνή εξαίρεση, ωστόσο, αποτελούν οι διάφορες ευρείας κυκλοφορίας σχετικές παραγωγές-συλλογές 

στις οποίες εμπεριέχονται συνήθως ηχογραφήσεις από διαφορετικές μεταξύ τους παλαιότερες 

παραγωγές – στην καθεμία ηχογράφηση εκ των οποίων, επομένως, είναι το πιθανότερο να 

συμμετέχουν διαφορετικοί οργανοπαίκτες. Στην περίπτωση αυτή –ιδιαίτερα στην περίπτωση των MC 

και LP, όπου δεν συνηθίζεται να συμπεριλαμβάνεται συνοδευτικό ένθετο–, μια αναλυτική 

ευρετηρίαση όλων των συμμετεχόντων οργανοπαικτών πιθανά θα κάλυπτε όλο το εξώφυλλο του 

άλμπουμ, και για αυτόν το λόγο κάτι τέτοιο συχνά αποφεύγεται. Συχνή εξαίρεση αποτελούν, 

αντίστοιχα επίσης, οι κασέτες (MC) που δημοσιεύονται μέσω μικρών δισκογραφικών εταιριών –

ιδιαίτερα εκείνων της ελληνικής επαρχίας–, των οποίων η έκδοση συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα 

επιμελημένη, καθώς και τα άλμπουμ-επανεκδόσεις παλαιών ηχογραφήσεων από τη δισκογραφία των 

78΄ και 45΄ στροφών, των περισσότερων εκ των οποίων τα στοιχεία των συμμετεχόντων 

οργανοπαικτών δεν είναι ούτως ή άλλως γνωστά.  

Όσον αφορά ειδικότερα στον εντοπισμό των στοιχείων των οργανοπαικτών της τελευταίας 

προαναφερόμενης κατηγορίας μέσω της διερεύνησης του καθαυτό υλικού της δισκογραφίας των 78΄ 

και 45΄ στροφών, τούτος συνήθως καθίσταται αρκετά δύσκολος και σε πάρα πολλές περιπτώσεις 

αδύνατος. Ο κύριος λόγος για αυτό είναι ότι, μετά την κατεδάφιση των κτηρίων του μοναδικού, μέχρι 

περίπου το 1960, εργοστασίου δίσκων στην Ελλάδα –αυτού της Columbia στον Περισσό–, 

εξαφανίστηκαν τα ίχνη όλων των μητρώων των στοιχείων των ηχογραφήσεων που είχαν 

πραγματοποιηθεί στον αναφερόμενο χώρο.
317

 Μια από τις ελάχιστες απτές μεθόδους που αφορούν 

στον έμμεσο προσδιορισμό των αναφερόμενων οργανοπαικτών «των 78΄ και 45΄ στροφών», η οποία 

μάλιστα εφαρμόστηκε στην παρούσα εργασία, ήταν ο εντοπισμός και ανάγνωση των ετικετών των 

πρωτότυπων δίσκων οι οποίοι, ως επί το πλείστον, εντοπίζονται σε αρχεία συλλεκτών του είδους (βλ. 

σημ. 312). Κατά την παρούσα έρευνα αποδελτιώθηκαν στοιχεία από περίπου 4.000 πρωτότυπες 

ετικέτες δίσκων 78΄ και 45΄ στροφών. Στις περισσότερες ωστόσο από αυτές, συνήθως δεν 

αναγράφονταν τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων μουσικών, ενώ σε πολλές δεν αναγραφόταν 

παρά μονάχα το όνομα του τραγουδιστή ή και επιπλέον η συνήθης συναντώμενη λεζάντα: «συνοδεία 

λαϊκής ορχήστρας».
318

  

Μια ακόμα μέθοδος που εφαρμόστηκε για τη διερεύνηση των αναφερόμενων δισκογραφικών 

στοιχείων της ίδιας περιόδου ήταν, η ακρόαση του συλλεγμένου υλικού, προς εντοπισμό ενδεχόμενων 

προσφωνήσεων, οι οποίες ορισμένες φορές διακρίνονται στη διάρκεια του εκάστοτε κομματιού, και 

κατά τις οποίες συχνά ακούγεται το όνομα κάποιου από τους οργανοπαίκτες που συμμετέχει στο 

                                                 
314

 Αρκετά στοιχεία, σχετικά με το αναφερόμενο υλικό, αποκομίστηκαν μέσω της διερεύνησης των διαφημιστικών –

ηλεκτρονικών και μη– καταλόγων δισκογραφικών εταιριών που ασχολούνται με παραγωγές ΕΠΜ ενδιαφέροντος. Στο 

Παράρτημα 2.2 παρατίθενται ορισμένες από τις πιο σημαντικές δισκογραφικές εταιρίες σχετικού ενδιαφέροντος. Για 

πλήρη ευρετηρίαση όλων των εταιριών και οργανισμών στους οποίους εντοπίστηκαν παραγωγές με ηχογραφήματα 

ΕΠΒ, βλ. 3
η
 στήλη στο Παράρτημα 5. 

315
 Πολλά σχετικά στοιχεία, επίσης, αποκομίστηκαν μέσω διαδικτυακής αναζήτησής τους στις ιστοσελίδες διαφόρων 

ηλεκτρονικών δισκοπωλείων. Στο Παράρτημα 2.3 αναφέρονται τα σημαντικότερα από αυτά που διερευνήθηκαν. 
316

 Με τον όρο «δισκογραφία των MC-LP-CD», εδώ, εννοείται αντίστοιχα η δισκογραφία που έχει δημοσιευτεί σε 

κάποιο ή κάποια από τα τρία αυτά μέσα αναπαραγωγής του ήχου. Πρόκειται, πιο συγκεκριμένα, για τις δισκογραφικές 

παραγωγές που έχουν εκδοθεί τα τελευταία περίπου 50 χρόνια· από τότε δηλαδή όπου εγκαταλείπεται ως ηχητικό μέσο 

ο δίσκος των 78΄ –γύρω στο 1960– και λίγο αργότερα ο αντίστοιχος των 45΄ στροφών, και αρχίζει να καθιερώνεται 

αυτός των 33΄ στροφών (LP), η μαγνητική κασέτα (MC) και αργότερα ο ψηφιακός δίσκος (CD), μέχρι και σήμερα. 
317

 Για περισσότερα, βλ. Υφαντής. 
318

 Στο Παράρτημα 7.1 παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισμένες ετικέτες δίσκων της αναφερόμενης περιόδου, των 78΄ και 

45΄ στροφών, στις οποίες αναγράφονται διάφορα από τα στοιχεία των συμμετεχόντων ερμηνευτών ΕΠΒ και λοιπών 

οργανοπαικτών στις αντίστοιχες ηχογραφήσεις.  
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αντίστοιχο ηχογράφημα. Αποτελεί, εξάλλου, συνήθη τακτική, στη δισκογραφία της εν λόγω εποχής, 

να προσφωνούνται με τα ονόματά τους ορισμένοι εκ των συμμετεχόντων μουσικών –πρωτίστως 

βέβαια του τραγουδιστή– στη διάρκεια της εκάστοτε αντίστοιχης ηχογράφησης. Για σχετικό 

παράδειγμα προσφώνησης, βλ. σημ. 308. 
Άλλος ένας τρόπος που εφαρμόστηκε εδώ, όσον αφορά στον προσδιορισμό της ταυτότητας 

του εκάστοτε βιολιστή που συμμετέχει σε ηχογραφήσεις της προαναφερόμενης περιόδου για τις 

οποίες δεν σώζονται σχετικά στοιχεία, αποτέλεσε η αναγνώριση –από μέρους μου– του ιδιαίτερου 

τρόπου ερμηνείας του. Μέσα από τη μακροχρόνια ακρόαση των σχετικών ηχογραφήσεων και εξαιτίας 

της άμεσης πρακτικής μου ενασχόλησης με την εν λόγω βιολιστική τεχνοτροπία, έχω αποκτήσει σε 

ένα βαθμό μια εμπειρική ικανότητα να διακρίνω τον εκάστοτε ερμηνευτή από τον τρόπο παιξίματός 

του. Η αναφερόμενη, ωστόσο, εμπειρική μέθοδος, επειδή κατά κύριο λόγο στηρίζεται μονάχα στην 

προσωπική μου κρίση, εφαρμόστηκε με μεγάλη επιφυλακτικότητα και μόνο με στόχο να επιβεβαιώσει 

στοιχεία τα οποία είχαν πρώτα εντοπιστεί μέσω κάποιας άλλης εγκυρότερης μεθόδου.
319

 

 

2.2.1.2.Ι.β. Ραδιοφωνικές και Τηλεοπτικές Εκπομπές – Ελληνικές Κινηματογραφικές Ταινίες 

Αξιόλογη έρευνα και συλλογή οπτικοακουστικού υλικού, στο οποίο εντοπίζονται ερμηνευτές ΕΠΒ, 

έγινε επίσης στο χώρο της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Σχετικά συγκεντρώθηκαν, 

αφενός αρκετές εκπομπές ΕΠΜ ενδιαφέροντος, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από το κρατικά 

κανάλια ως επί το πλείστον μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’80,
320

 αφετέρου διάφορες ελληνικές 

κινηματογραφικές ταινίες, της ίδιας χρονικής περιόδου, στις οποίες εμφανίζονται μουσικά 

συγκροτήματα ΕΠΜ.
321

 Βασικός στόχος της εξερεύνησης του πεδίου των ραδιοτηλεοπτικών μέσων 

ήταν ο τυχόν εντοπισμός οπτικοακουστικού υλικού ερμηνευτών ΕΠΒ, κατά κύριο λόγο, της 

παλαιότερης γενιάς, το οποίο δεν εντοπίζεται στο χώρο της δισκογραφίας, έτσι ώστε να 

επισημανθεί και να εξεταστεί οποιοδήποτε πιθανό μοναδικό ντοκουμέντο σχετικά με τον τρόπο 

παιξίματος των ερμηνευτών αυτών.
322

  

 

2.2.1.2.Ι.γ. Ανέκδοτες Ηχογραφήσεις – Σχετικό Άτυπα-Βιβλιογραφικό Υλικό  

Σε ένα τρίτο επίπεδο, και δεδομένου του εύρους του θέματος της διατριβής, επέλεξα να μελετήσω 

το πεδίο των ανέκδοτων ηχογραφήσεων παραδοσιακών βιολιστών που έχουν πραγματοποιηθεί, 

πρώτον, από ερευνητικά προγράμματα διαφόρων μουσικών οργανισμών και, δεύτερον, από 

                                                 
319

 Να σημειωθεί ότι όλες οι προαναφερόμενες μέθοδοι εύρεσης στοιχείων οργανοπαικτών –όπως μάλιστα 

επιβεβαιώθηκε ορισμένες φορές και κατά την εφαρμογή τους στη διάρκεια της παρούσας έρευνας– κάποιες φορές 

μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένα αντίστοιχα συμπεράσματα εξαιτίας ορισμένων ανακριβειών και λαθών που 

ενδέχεται να υπάρχουν στη ίδιες τις αυθεντικές πηγές. Αναφέρω, ενδεικτικά, ένα λάθος που διαπιστώθηκε στο δίσκο 

78΄ στροφών: Ένα καράβι από τη Χιο (Panehellenic P-169), στου οποίου την ετικέτα αναγράφεται «βιολί Ανδρέας 

Πόγγης», ενώ στο χρονικό σημείο 2.38΄ του κομματιού ακούγεται το επιφώνημα «Γεια σου Ζέρβα με το βιολί σου», 

εννοώντας το βιολιστή Θανάση Ζέρβα. Είναι προφανές ότι στην εν λόγω ηχογράφηση βιολί παίζει ο Ζέρβας και όχι ο 

Πόγγης, και ότι πρόκειται απλώς για σχετικό λάθος της εταιρίας. Ως εκ τούτου, καλό είναι τα διάφορα σχετικά 

συμπεράσματα που προκύπτουν να διασταυρώνονται με όσο το δυνατόν περισσότερες σχετικές πηγές και να 

χρησιμοποιούνται με επιφυλακτικότητα. 
320

 Στο Παράρτημα 2.4, αναφέρονται ενδεικτικά οι σημαντικότερες σειρές μουσικών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών που 

συλλέχθηκαν. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 και μετά, το κρατικό μονοπώλιο των ραδιοτηλεοπτικών μέσων 

καταργείται και οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί αυξάνονται με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς. Είναι 

επομένως προφανές ότι η αναζήτηση σχετικών εκπομπών οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί μετά το 1990 αποτελεί 

αντικείμενο έρευνας μεγάλων διαστάσεων, το οποίο ξεφεύγει αρκετά από το πλαίσιο αλλά και το στόχο της παρούσας 

διατριβής. 
321

 Εντοπίστηκαν και συγκεντρώθηκαν περί τις 30 ταινίες με σχετικό περιεχόμενο. Χαρακτηριστική περίπτωση 

αποτελούν οι λεγόμενες ταινίες «φουστανέλας», οι οποίες λανσαρίστηκαν την εικοσαετία 1955-1975 και στις οποίες 

συνηθίζεται να εμφανίζονται συγκροτήματα δημοτικής μουσικής «στεριανής ζυγιάς». 
322

 Το μεγαλύτερο μέρος του σχετικού οπτικοακουστικού υλικού που συλλέχτηκε προέρχεται κυρίως από το αρχείο 

διαφόρων φιλόμουσων ιδιωτών, οι οποίοι καταγράφανε τις αντίστοιχες εκπομπές σε βίντεο και κασετόφωνα της 

εποχής. Η άμεση πρόσβαση στο αντίστοιχο πρωτότυπο υλικό μέσω των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, για διάφορους 

λόγους, ήταν ως επί το πλείστον ανέφικτη.  
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ιδιώτες. Έτσι, διερευνήθηκαν τα αρχεία ΕΠΜ ενδιαφέροντος διαφόρων σχετικών μουσικών 

ιδρυμάτων, τα αρχεία ιδιωτών με ηχογραφήσεις από διάφορες μουσικές εκδηλώσεις στις οποίες 

συμμετέχουν βιολιστές –όπως πανηγύρια, γλέντια, παραστάσεις χορευτικών συλλόγων, συναυλίες, 

κ.ά.– καθώς και πραγματοποιήθηκαν αρκετές επιτόπιες ηχογραφήσεις / βιντεοσκοπήσεις 

αντίστοιχου ενδιαφέροντος από εμένα τον ίδιο. Όπως προέκυψε ωστόσο αργότερα στην πορεία της 

διατριβής, σύμφωνα με το Κριτήριο Ι (2.2.2.1) –βάσει του οποίου επιλέχτηκε το καταλληλότερο 

ηχητικό υλικό προς ακρόαση και επεξεργασία στο κύριο στάδιο της εργασίας– οι ηχογραφήσεις της 

εν λόγω κατηγορίας θεωρήθηκε καλύτερο να αποκλειστούν από το κύριο ερευνητικό υλικό. Για το 

λόγο αυτό, λοιπόν, δεν αναφέρομαι περαιτέρω σε αυτές. Θεωρώ ωστόσο σημαντικό να αναφέρω 

ότι η τριβή μου με το πεδίο των «ζωντανών» ηχογραφήσεων, αφενός με βοήθησε με μοναδικό 

τρόπο να κατανοήσω και να αποκωδικοποιήσω διάφορα σημαντικά στοιχεία ερμηνείας της ΕΠΒ 

τέχνης –τα οποία φανήκανε χρήσιμα από ποικίλες απόψεις στην πορεία της διατριβής–, αφετέρου 

ενίσχυσε τη βιωματική μου σχέση με το ερευνητικό αντικείμενο και επηρέασε σημαντικά τον 

προσωπικό μου τρόπο ΕΠΒ ερμηνείας.  

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι, κατά τη διερεύνηση της πρώτης παραπάνω 

περίπτωσης –των ηχογραφήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από διάφορους μουσικούς 

οργανισμούς–, οι κατάλογοι με τα στοιχεία των ηχογραφήσεων όπου εντοπίστηκαν –οι οποίοι 

συνήθως βρέθηκαν σε μορφή άτυπου βιβλιογραφικού υλικού– αποτέλεσαν σημαντική πηγή 

πληροφοριών όσον αφορά στο δεύτερο και τρίτο προαναφερόμενο πεδίο προέρευνας της παρούσας 

μελέτης (2.2.1.1.ΙΙ & 2.2.1.1.ΙΙΙ). Έτσι, από τους καταλόγους αυτούς αποδελτιώθηκαν στοιχεία, 

όπως το ονοματεπώνυμο, η καταγωγή και η ηλικία των βιολιστών που συμμετείχαν στις 

ηχογραφήσεις, καθώς και η χρονολογία, ο τόπος ηχογράφησης και οι τίτλοι των αντίστοιχων 

μουσικών κομματιών.
323

 Οι πιο σημαντικές βάσεις δεδομένων από τις οποίες αποδελτιώθηκαν τα 

αναφερόμενα στοιχεία ήταν: ο ηλεκτρονικός κατάλογος εισαγωγής μουσικής ύλης του ΚΕΕΛ,
324

 οι 

συνεντεύξεις, καθώς και το ευρετήριο των σχετικών ηχογραφήσεων του προγράμματος 

«‘Θαλήτας’: Η Βιολιστική Παράδοση στην Κρητική Δημοτική Μουσική» του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ,
325

 

και ο κατάλογος του ερευνητικού προγράμματος «Θράκη» του συλλόγου «Οι Φίλοι της 

Μουσικής». Σημαντικό πλήθος επιτόπιων ανέκδοτων ηχογραφήσεων εντοπίστηκε, επίσης, στα 

αρχεία διαφόρων άλλων μουσικών οργανισμών λαογραφικών και εθνομουσικολογικών 

ερευνητικών ενδιαφερόντων, όπως του Συλλόγου Διάδοσης της Εθνικής Μουσικής του Σίμωνα 

Καρά (ΣΔΕΜ), του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής «Δόμνα Σαμίου» (ΚΣΔΜΔΣ), 

του Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου «Μέλπως Μερλιέ», του Λυκείου Ελληνίδων, και άλλων, 

μικρότερης εμβέλειας και δυναμικής. Στις περισσότερες από τις τελευταίες αναφερόμενες 

περιπτώσεις, ωστόσο, δεν βρέθηκε αναλυτική ευρετηρίαση και κατάλογος του αναφερόμενου 

υλικού, και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατή η αποδελτίωση των ζητούμενων στοιχείων των 

αντίστοιχων ηχογραφήσεων.
326

 

                                                 
323

 Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τη δόμηση των καταλόγων των Παραρτημάτων 6 και 5, αντίστοιχα.  
324

 Από τον κατάλογο του ΚΕΕΛ αποδελτιώθηκαν τα στοιχεία 210 ερμηνευτών ΕΠΒ με καταγωγή από διάφορα μέρη 

της ελληνικής επικράτειας. Το ΚΕΕΛ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αρχεία ΕΠΜ και το μεγαλύτερο, δε, κρατικό 

αρχείο στο οποίο διενεργήθηκαν επιτόπιες αποστολές επί σειρά ετών, από τη δεκαετία του ’50 μέχρι σήμερα 

(Θεοδοσοπούλου 2003β, Ι[Α΄]: 33).  
325

 Από το εν λόγω ευρετήριο αποδελτιώθηκαν τα στοιχεία 50 κρητικών –αποκλειστικά– ερμηνευτών ΕΠΒ. ΙΜΣ/ΙΤΕ-

ΕΚΠΑ: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Εθνικόν και Καποδιστριακόν 

Πανεπιστήμιον Αθηνών. Οι καταγραφές του ερευνητικού προγράμματος «Θαλήτας» έγιναν το διάστημα 1998-2000. 
326

 Ενδεικτικά, αναφέρω δυο διαφορετικές περιπτώσεις αδυναμίας προσβασιμότητας στα σχετικά αρχεία δυο 

σημαντικών σχετικών μουσικών οργανισμών:  

Πρώτον, την περίπτωση του οπτικοακουστικού αρχείου του Λυκείου Ελληνίδων Αθηνών, στο οποίο 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο πλήθος ανέκδοτων ηχογραφήσεων ΕΠΜ που έχει πραγματοποιηθεί από 

τη δεκαετία του 1960 και εντεύθεν από ερευνητές-μέλη του συλλόγου. Το υλικό αυτό παραμένει αποθηκευμένο στα 

μέσα τα οποία είχε γίνει αρχικά η εγγραφή (π.χ. μαγνητικές ταινίες τεσσάρων εγγραφών, κ.λπ), με αποτέλεσμα η 

αναπαραγωγή του στις μέρες μας να καθίσταται από ιδιαίτερα δύσκολη έως ανέφικτη, αφού τα κατάλληλα ειδικά 

μηχανήματα δεν βρίσκονται σε δυνατή κατάσταση λειτουργίας. Ως εκ τούτου δεν αποτελεί άμεσα προσβάσιμο 
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2.2.1.2.Ι.δ. Διαδίκτυο 

Ιδιαίτερα σημαντικές πηγές οπτικοακουστικού υλικού ΕΠΜ ενδιαφέροντος αποτελούν, εδώ και 

περίπου μια δεκαετία, οι διάφοροι διαδικτυακοί χώροι, με ενδεχομένως σημαντικότερο –από την 

ίδρυσή του (2005) μέχρι και σήμερα– το χώρο της διαδικτυακής εταιρίας YouTube. Ωστόσο, επειδή 

το οποιοδήποτε υλικό αναρτάται στο χώρο του διαδικτύου μπορεί να είναι ευμετάβλητο, αφού η 

ανάρτηση γίνεται κυρίως από ιδιώτες, θεωρήθηκε σκόπιμο στην παρούσα εργασία, το διαδίκτυο να 

μην χρησιμοποιηθεί ως πηγή της αναφερόμενης κατηγορίας υλικού.  

 

 

2.2.1.2.ΙΙ. Αμιγώς Βιβλιογραφικό Υλικό 

Η αναζήτηση του αμιγώς βιβλιογραφικού υλικού έγινε επιτοπίως σε διάφορες ελληνικές 

βιβλιοθήκες μουσικών οργανισμών,
327

 αλλά και σε αντίστοιχες του εξωτερικού μέσω του 

διαδικτύου, για τη συγκέντρωσή του οποίου –στη δεύτερη περίπτωση– χρησιμοποιήθηκε η 

υπηρεσία διαδανεισμού του ΠαΜακ. Οι βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν μπορούν να 

χωριστούν σύμφωνα με το θεματικό τους περιεχόμενο –όπως αναφέρθηκε άλλωστε ήδη στη γενική 

επισκόπηση του θέματος στο πρώτο κεφάλαιο–
328

 στις δυο παρακάτω κατηγορίες:  

α) Σε εκείνες που σχετίζονται με το κύριο μέρος της εργασίας και αφορούν, δηλαδή, στο 

γενικότερο θέμα της διαποίκιλσης στη μουσική με έμφαση στη βιολιστική εκφορά της. Η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση αυτών λαμβάνει χώρα, σε εκτενή βαθμό, στην ενότητα 1.2. 

β) Σε αυτές στις οποίες ανιχνεύονται πληροφοριακά στοιχεία τα οποία σχετίζονται με 

διάφορους τρόπους με το κύριο ερευνητικό ηχητικό υλικό και τους αντίστοιχους ερμηνευτές του, 

και αφορούν, επομένως, κυρίως στα τρία προαναφερόμενα πεδία προέρευνας Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ (2.2.1.1). 

Η μελέτη του εν λόγω πεδίου, αφενός συνέβαλε σε καθοριστικό βαθμό στο να καταστεί δυνατή η 

συγκέντρωση των στοιχείων του δυναμικού των ερμηνευτών ΕΠΒ και των αντίστοιχων 

ηχογραφημάτων τους,
329

 αφετέρου έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τη μετέπειτα επεξεργασία και 

διαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης (2.2.2) του ηχητικού υλικού το οποίο χρησιμοποιείται στο 

κύριο στάδιο του πονήματος. Η συγκρότηση αυτού του μέρους της βιβλιογραφίας έγινε, κατά κύριο 

λόγο, με αναφορά στο εκάστοτε γεωγραφικό διαμέρισμα του ελληνικού χώρου. Συγκεκριμένα 

πρόκειται για: 

i) Συγγράμματα ελληνικού λαογραφικού μουσικού ενδιαφέροντος,
330

 άρθρα αντίστοιχου 

περιεχομένου από διάφορα ελληνικά μουσικά περιοδικά και πολιτιστικές στήλες 

                                                                                                                                                                  
ερευνητικό υλικό. Εκτός αυτού, η αποδελτίωση των μουσικών –όπως ήδη αναφέρθηκε– δεν είναι εφικτή λόγω μη 

κατάλληλης ευρετηρίασης του αναφερόμενου ηχητικού υλικού (από συνέντευξη του Λευτέρη Δρανδάκη –

καλλιτεχνικού διευθυντή της χορευτικής ομάδας του Λυκείου των Ελληνίδων Αθηνών– προς τον γράφοντα. Επίσης βλ. 

Λίλυ Ατζακά-Βέη). 

 Δεύτερον, το ιδιαίτερα αξιόλογο αρχείο του Συλλόγου Διάδοσης της Εθνικής Μουσικής (ΣΔΕΜ) του Σίμωνα 

Καρά, το οποίο απαριθμεί περισσότερες από 20.000 ανέκδοτες ηχογραφήσεις ΕΠΜ. Δυστυχώς, από το θάνατο του 

αναφερθέντα (1999) και μέχρι σήμερα, η διαχείριση και το μέλλον του αρχείου τελεί υπό διαπραγμάτευση, συνεπώς η 

πρόσβαση σε αυτό –επομένως και στους καταλόγους, οι οποίοι διαπιστώθηκε τουλάχιστον ότι όντως διασώζονται, 

στους οποίους ευρετηριάζονται τα στοιχεία των αντίστοιχων ηχογραφημάτων– είναι ανέφικτη. Σχετικά, βλ. Ecclesia, 

<http://www.ecclesia.gr/Multimedia/Audio_Index/ 

chanters/karas.html> (ανάκτηση 08/02/2010). 
327

 Ό. σημ. 313. 
328

 βλ. 1.1.3 (σ. 30). 
329

 Βλ., αντίστοιχα, Παράρτημα 6 και Παράρτημα 5. 
330

 Ενδεικτικά αναφέρω ότι από το εξάτομο σύγγραμμα: Το Λεξικό της Ελληνικής Μουσικής (Τ. Καλογερόπουλος 

1998), μονάχα, αποδελτιώθηκαν στοιχεία για 140 ερμηνευτές ΕΠΒ. Στη συνέχεια αναφέρονται –ταξινομημένα 

σύμφωνα με το θεματικό τους περιεχόμενο– ορισμένα από τα σημαντικότερα συγγράμματα της αναφερόμενης 

κατηγορίας που εξετάστηκαν.  

Πρώτον, βιβλία με βιογραφίες ή και συνεντεύξεις σημαντικών ελλήνων παραδοσιακών βιολιστών: Παπαδάκης 

(1983), Torp (1993), Κεφαλληνιάδη (1995), Δεικτάκης (1999), Μητρόπουλος (1996), Δημητρακάκης και Τσιοπελάκου 

(2004), και αντίστοιχα άρθρα σε μουσικά περιοδικά: Chianis (1994, 1995), Καλυβιώτης (1995, 1996, 2001), 
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εφημερίδων,
331

 καθώς και αντίστοιχες ανέκδοτες διπλωματικές εργασίες φοιτητών 

ελληνικών πανεπιστημιακών μουσικών τμημάτων.
332

 

ii) Μητρώα εγγραφών οργανοπαικτών, διαφόρων σωματείων μουσικών της ελληνικής 

επικράτειας.
333

 

iii) Διάφορους δημοσιευμένους καταλόγους οι οποίοι αφορούν την ελληνική δισκογραφία 

από τις απαρχές της μέχρι και σήμερα.
334

  

                                                                                                                                                                  
Παπαδάκης (1996α), Τσάμπρας (1997, 1998, 2000α, 2000β, 2001α, 2001β), Πολυχρόνης (2002), Μπαλαχούτας (2003, 

2006), Γιωργιάδης (2007), Βολιώτης-Καπετανάκης (2008α, 2008β). Στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται 

αντίστοιχα δημοσιεύματα με εκτενείς ή και πιο σύντομες βιογραφίες ελλήνων παραδοσιακών μουσικών γενικότερα, 

στα οποία ωστόσο εντοπίζονται αξιόλογες έμμεσες αναφορές σε βιολιστές: Βέλλου-Κάιλ (1978), Χρονόπουλος (1985), 

Παπαδάκης (1996β, 1996γ, 2001), Καλυβιώτης (2002α, 2002β), Μπαρούνης (2003), Γκαϊδατζή (2005), Καρζής (2008). 

Δεύτερον, συγγράμματα που πραγματεύονται γενικότερα θέματα μουσικής λαογραφίας και ιστορίας της 

ΕΠΜ, ως επί το πλείστον των τελευταίων εκατό χρόνων, στα οποία επίσης εντοπίζονται αξιόλογες αντίστοιχες 

αναφορές σε παραδοσιακούς βιολιστές. Διακρίνονται δυο υποκατηγορίες:  

Πρώτον, αυτά που, κατά κύριο λόγο, αφορούν στη μουσική των αστικών κέντρων και δη στο χώρο του 

Ρεμπέτικου: Σχορέλης (1977-81), Βολιώτης-Καπετανάκης (1978, 2007), Χατζηπανταζής (1986), Πετρόπουλος (1991), 

Καλυβιώτης (1994, 2002α), Διον. Μανιάτης (2001), Κουνάδης (2003). 

Δεύτερον, αυτά που συνήθως αναφέρονται στη μουσική ή και στους μουσικούς μιας ιδιαίτερης περιοχής της 

ελληνικής επαρχίας. Ενδεικτικά αναφέρω, για την Ήπειρο: Τσιάρας (1987)· τη Θεσσαλία: Τόσκα (1981), Μπαζιάνας 

(1997), Δερβενιώτης (2003)· τη Θράκη: Κοψαχείλης (1996), Αυδίκος κ.ά. (2002)· την Κρήτη: Παναγιωτάκης (1987-8), 

Αμαργιανάκης (1998), Δαλιανούδη (2004)· την Κύπρο: Παναγιώτου (1985), Αβέρωφ (1989), Παπαδόπουλος (1993)· 

τη Μακεδονία: Μελίκης (χ.χ.), Αγγειοπλάστης και Παπαδόπουλος (1991), Κοψαχείλης (1993, 1994, 1998), 

Ρουμελιώτης (2001)· τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου: Χτούρης (2000), Γαλανού (2006), Χτούρης και 

Παπαγεωργίου (2007)· τα νησιά της Δωδεκανήσου: Χατζηθεοδώρου (1989, 2008), Κασιώτης (2005)· τα νησιά των 

Κυκλάδων: Δάρδανος και Λεμπέση (χ.χ.), Χατζόπουλος (1991), Χανιώτης (1996), Τρούλος (1999), Σπηλιάκος (2003)· 

τη Στερεά Ελλάδα: Μαζαράκη (1959), Γκίκας (1975), Ηλίας (1982). 

Πολλές είναι επίσης οι διαδικτυακές πηγές από τις οποίες άντλησα υλικό σχετικά με τους Έλληνες 

παραδοσιακούς βιολιστές. Επειδή, ωστόσο, η συλλογή αυτής της κατηγορίας στοιχείων δεν αποτελεί τον βασικό στόχο 

του πονήματός μου, προς αποφυγή μιας ατέρμονης παράθεσης διαδικτυακών διευθύνσεων –χωρίς ιδιαίτερα σημαντικό 

νόημα άλλωστε για τον απώτερο σκοπό της παρούσας μελέτης– θεώρησα αναγκαίο να μην επεκταθώ περαιτέρω 

σχετικά. Ενδεικτικά αναφέρω τον ιστοχώρο του Ellis Island - FREE Port of New York Passenger Records Search, στη 

βάση δεδομένων του οποίου διερεύνησα τα στοιχεία των ελλήνων βιολιστών που δραστηριοποιήθηκαν στις ΗΠΑ, 

ειδικότερα το πρώτο μισό του 20
ού

 αιώνα. 
331

 Όσον αφορά ειδικότερα στα ελληνικά μουσικά περιοδικά, αποδελτιώθηκαν στοιχεία από την πλήρη σειρά των: 

– Δίφωνο: τεύχη 1-160, χρονική περίοδος εκδόσεων: 1996-2009, 

– Μετρονόμος: τεύχη 1-36, ό.π.: 2001-2009, 

– Λαϊκό Τραγούδι: τεύχη 1-26, ό.π.: 2004-2009, 

– Χορεύω: τεύχη 1-10, ό.π.: 2008-2009. 
332

 Σημαντικό πλήθος διπλωματικών εργασιών που σχετίζονται με διάφορα θέματα ΕΠΜ εντοπίστηκαν στα μουσικά 

τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του ΤΕΙ Ηπείρου και του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. 
333

 Για πλήρη ευρετηρίαση των σωματείων από τα οποία αποδελτιώθηκαν στοιχεία, βλ. Παράρτημα 2.5. Ενδεικτικά 

αναφέρω ότι από το μητρώο εγγραφών του σωματείου Αλληλοβοήθεια –του σημαντικότερου, και ενδεχομένως 

μακροβιότερου, σωματείου ελλήνων παραδοσιακών μουσικών της «νότιας» Ελλάδας, το οποίο λειτουργούσε από το 

1929 μέχρι πριν περίπου μια δεκαετία– αποδελτιώθηκαν τα στοιχεία 224 βιολιστών του αναφερόμενου είδους. 

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πλήθος βιολιστών, με μεγάλη μάλιστα διαφορά, που εντοπίστηκε σε οποιοδήποτε μητρώο 

σχετικού μουσικού σωματείου. Το εν λόγω μητρώο μού διατέθηκε προς αποδελτίωση σε αντίγραφο, το οποίο κατέχει ο 

συλλέκτης Διονύσης Μανιάτης στο προσωπικό του αρχείο. Κατά την παρούσα έρευνα δεν έγινε δυνατόν να εντοπιστεί 

ο πρωτότυπος κατάλογος.  

 Αντίστοιχης σπουδαιότητας με το σωματείο Αλληλοβοήθεια ήταν, για τη Βόρεια Ελλάδα, το σωματείο 

μουσικών Αι Μούσαι. Δυστυχώς, στην περίπτωση αυτή δεν εντοπίστηκε το μητρώο – ούτε καν σε αντίγραφο στη 

συλλογή κάποιου φιλόμουσου ιδιώτη, όπως στην προηγούμενη περίπτωση. Η μόνη πιθανή εκδοχή για την ύπαρξή του, 

όπως επισημάνθηκε από τους αρμόδιους του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ήταν να βρισκόταν στην κατοχή της 

γυναίκας του αποθανόντα πλέον τελευταίου πρόεδρου του σωματείου, κ. Αναβολή. Έπειτα από σχετική έρευνα, 

διαπιστώθηκε ότι τα μητρώα είχαν πεταχτεί από τη σύζυγο του προέδρου μετά το θάνατό του. 
334

 Αναφέρονται, ενδεικτικά, οι έξι σημαντικότεροι από τους καταλόγους που χρησιμοποιήθηκαν, οι οποίοι καλύπτουν, 

σε γενικές γραμμές, το μεγαλύτερο φάσμα της δισκογραφίας ΕΠΜ ενδιαφέροντος. Για τον καθένα, επισημαίνεται το 

ειδικότερο θεματικό του περιεχόμενο, καθώς και η χρονική περίοδος στην οποία αυτός αντιστοιχεί:  

– Μανιάτης Διον. 2007: Ελληνική δισκογραφία 78΄ στροφών (~1900~1960)  
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2.2.1.2.III. Εμπειρικό Υλικό – Συνεντεύξεις
335

 

Προκειμένου να εκμαιευθούν περαιτέρω στοιχεία που αφορούν στους διάφορους ερμηνευτές ΕΠΒ 

και των ηχογραφημάτων τους, τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να προκύψουν μέσα από τις 

παραπάνω πηγές οπτικοακουστικού και βιβλιογραφικού τύπου, το διάστημα 2008-2009 

πραγματοποίησα συνεντεύξεις «ημιδομημένης» κατηγορίας (Keats 1999) σε άτομα διαφόρων 

ειδικοτήτων του χώρου της ΕΠΜ, όπως: παραδοσιακούς βιολιστές, παραδοσιακούς οργανοπαίκτες 

άλλων μουσικών οργάνων, συλλέκτες ΕΠΜ, μουσικολόγους, λαογράφους, παραγωγούς σχετικών 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, κ.ά. Οι συνεντεύξεις διενεργήθηκαν βάσει 

ερωτηματολογίου το οποίο διαμορφωνόταν κατά περίπτωση, λαμβάνοντας εκ των προτέρων υπόψη 

το ιδιαίτερο γνωστικό πεδίο του εκάστοτε συνεντευξιαζόμενου. Τα άτομα επιλέχτηκαν με τέτοιον 

κυρίως τρόπο, έτσι ώστε, το γνωστικό πεδίο του καθενός σε σχέση με την ΕΠΜ, να εξειδικεύεται 

σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική έκταση του ελληνικού χώρου ή, αντίστοιχα, σε μια συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο του 20
ού 

αιώνα. Με τον τρόπο αυτό, καλύφτηκαν πολλά από τα κενά που είχαν 

ήδη σχηματιστεί στο προερευνητικό πεδίο ΙΙ (2.2.1.1.ΙΙ, σ. 112), και προέκυψαν αρκετά νέα 

βιογραφικού τύπου στοιχεία –εκείνα κυρίως που αφορούν στην καταγωγή και τη χρονολογία 

γεννήσεως– των διαφόρων εξεταζόμενων ερμηνευτών ΕΠΒ.
336

  

 Καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 50 ημιδομημένες 

συνεντεύξεις, ενώ παράλληλα έγιναν διάφορες “off-the record” απρογραμμάτιστες συζητήσεις με 

άτομα που σχετίζονται με τον αναφερόμενο μουσικό χώρο ή ανήκουν/ανήκαν στο συγγενικό και 

ευρύτερο φιλικό περιβάλλον διαφόρων ερμηνευτών του ΕΠΒ.
337

 Ακόμη, αποδελτιώθηκαν εννέα 

επιπλέον συνεντεύξεις σημαντικών ερμηνευτών του χώρου της ΕΠΜ –οι περισσότεροι από τους 

οποίους δεν βρίσκονται σήμερα εν ζωή–, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν από 

άλλους μελετητές.
338

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
– Spottswood 1990: Ελληνική δισκογραφία Αμερικής 78΄ στροφών (~1900~1960)  

– Ματσούκας και Διαμαντής 2009: Ελληνική δισκογραφία 45΄ στροφών (~1960~1975) 

– Μπέκος 2006: Ελληνική Δισκογραφία παραδοσιακού μουσικού ενδιαφέροντος σε MC-LP-CD (~1960-2004) 

– Δραγουμάνος 2009: Ελληνική δισκογραφία σε LP, CD (~1960-2009) 

– Παναγιώτου 1985: Κυπριακή δισκογραφία σε LP (~1960-1985). 

Στην εν λόγω κατηγορία συμπεριλαμβάνονται, επίσης, διάφοροι διαφημιστικοί κατάλογοι των δισκογραφικών 

παραγωγών των εκάστοτε αντίστοιχων εταιριών. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι, στους περισσότερους 

δισκογραφικούς καταλόγους εν γένει, συνήθως δεν αναγράφονταν τα στοιχεία όλων των οργανοπαικτών. Εντούτοις, 

αρκετές ήταν οι περιπτώσεις στις οποίες οι εν λόγω κατάλογοι φάνηκαν χρήσιμοι, αφού διάφορα από τα ζητούμενα 

στοιχεία προέκυψαν με έμμεσο τρόπο, μέσω της διασταύρωσης, δηλαδή, των πληροφοριών τους με άλλες σχετικές 

πηγές.  
335

 Οι συνεντευξιαζόμενοι ευρετηριάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα 2.6. 
336

 Οι περισσότερες από τις χρονολογίες γεννήσεως που εκμαιεύθηκαν από τις εν λόγω συνεντεύξεις αναγράφονται 

στην 3
η
 στήλη του Παραρτήματος 6 κατά προσέγγιση (~). Είναι προφανές πως οι συνεντευξιαζόμενοι δεν μπορούσαν 

να γνωρίζουν με ακρίβεια την ηλικία του κάθε βιολιστή· μπορούσαν ωστόσο, διασταυρώνοντας διάφορες αναμνήσεις 

τους και σχετικά δεδομένα του παρελθόντος, να την υπολογίσουν με μια σχετική απόκλιση 5-10 χρόνων. 
337

 «Υλικό από συνεντεύξεις ‘off-the record’ δεν μπορεί να παρατεθεί ή να αναφερθεί με οποιονδήποτε τρόπο, αν δεν 

θέλετε να παραβιάσετε τους βασικούς κανόνες της ακαδημαϊκής ερευνητικής ηθικής» υποστηρίζει ο Dunleavy (2006: 

146). Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για απλές σύντομες συζητήσεις με άτομα που γνωρίζανε κάποια 

λιγοστά –συνήθως– στοιχεία σχετικά με κάποιον παραδοσιακό βιολιστή. Η συμβολή τους στη συγκέντρωση σχετικών 

πληροφοριών δεν θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική, σε σχέση μάλιστα με τον απώτερο στόχο του παρόντος πονήματος, 

και για αυτό η περαιτέρω αναφορά στα άτομα αυτά θεωρήθηκε περιττή. 
338

 Πρόκειται για μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις που είχαν πραγματοποιηθεί αρκετά παλαιότερα και οι οποίες μου 

παραχωρήθηκαν από τον συλλέκτη Κώστα Κοπανιτσάνο. Βλ. Παράρτημα 2.6 (5). 
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2.2.1.3. Αποτελέσματα Προέρευνας: Απολογισμός Ερευνητικού Υλικού 

Όπως φάνηκε από τα παραπάνω, στο πρώτο ερευνητικό στάδιο –στο στάδιο «προέρευνας»– 

διερευνήθηκε το δυναμικό των διαφόρων ερμηνευτών ΕΠΒ, καθώς και αυτό των αντίστοιχων 

ηχογραφημάτων τους, που έδρασαν από τις αρχές του 20
ού

 αιώνα μέχρι σήμερα σε ολόκληρο το 

φάσμα της ελληνικής επικράτειας, σε ημιεπαγγελματικό τουλάχιστον επίπεδο.
339

 Έπειτα από 

μακρόχρονη και πολυδιάστατη σχετική έρευνα, συγκεντρώθηκε ένας αρκετά μεγάλος όγκος 

βιβλιογραφικού, οπτικοακουστικού και εμπειρικού υλικού ΕΠΒ ενδιαφέροντος, με σκοπό να 

καλυφθούν οι θεματικές των τριών προαναφερόμενων πεδίων προέρευνας Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ (2.2.1.1). Τα 

στοιχεία που αποκομίστηκαν από τη μελέτη του υλικού, αφού υπέστησαν επεξεργασία, 

αξιολογήθηκαν και ταξινομήθηκαν σε ειδικές θεματικές ενότητες, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν 

καταλλήλως στα διάφορα επόμενα στάδια της εργασίας. Ένα επιλεγμένο σημαντικό μέρος των 

αποτελεσμάτων παρουσιάζεται στους καταλόγους των Παραρτημάτων 5 και 6, οι οποίοι 

αποτέλεσαν το απόσταγμα του παρόντος προερευνητικού σταδίου της εργασίας και έθεσαν τα 

βασικά θεμέλια για τη συνέχεια.
340

 Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά τα κύρια αποτελέσματα του 

εν λόγω προερευνητικού σταδίου. 

 

Ι) Εντοπίστηκαν περίπου 1.700 ερμηνευτές ΕΠΒ, για 800 εκ των οποίων διαπιστώθηκε συμμετοχή 

σε τουλάχιστον ένα ηχογράφημα. Για τους περισσότερους εξ αυτών, επίσης, συγκεντρώθηκαν 

λεπτομερή βιογραφικά στοιχεία –όπως τούτα περιγράφηκαν στο πεδίο προέρευνας ΙΙ (2.2.1.1.ΙΙ)–, 

μέρος εκ των οποίων επιλέχθηκε, ταξινομήθηκε και ευρετηριάζεται στον κατάλογο του 

Παραρτήματος 6, καθώς και σχετικές φωτογραφίες για περίπου 800 από αυτούς, αντίστοιχα, μέρος 

των οποίων παρουσιάζεται στο Παράρτημα 7.3. 

 

II) Εντοπίστηκαν γύρω στις 4.000 διαφορετικές συμμετοχές ερμηνευτών ΕΠΒ, σε σύνολο περίπου 

3.000 διαφορετικών ηχογραφημάτων-ενότητα ΕΠΜ ενδιαφέροντος, οι οποίες αντιστοιχούν στους 

800 βιολιστές εκείνους για τους οποίους αναφέρθηκε προηγουμένως ότι εντοπίστηκε ένα 

τουλάχιστον ηχογράφημα.
341

 Τα σχετικά στοιχεία αναφοράς ευρετηριάζονται αναλυτικά στον 

κατάλογο του Παραρτήματος 5. Συνοπτικά, τα ηχογραφήματα-ενότητα που εντοπίστηκαν 

αντιστοιχούν σε: 

α) 310 παραγωγές της δισκογραφίας των 78΄ και 45΄ στροφών στα οποία διαπιστώθηκε η 

συμμετοχή 125 διαφορετικών βιολιστών του είδους, 

β) 2.280 διαφορετικές παραγωγές της πιο πρόσφατης «δισκογραφίας των MC-LP-CD», στις 

οποίες συμμετέχουν 521 διαφορετικοί βιολιστές,
342

 

                                                 
339

 Συμπεριλαμβάνονται οι ερμηνευτές ΕΠΒ για τους οποίους επιβεβαιώθηκε σημαντική καλλιτεχνική δράση και –

μονάχα– εκτός Ελλάδας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση αρκετών ελλήνων βιολιστών του είδους που 

μετανάστευσαν και δραστηριοποιήθηκαν καλλιτεχνικά, ειδικότερα το πρώτο μισό του 20
ού

 αιώνα, στις πόλεις Νέα 

Υόρκη και Σικάγο των ΗΠΑ. 

Επίσης, εντοπίστηκαν επιπλέον 30 βιολιστές μη-ελληνικής καταγωγής, για τους οποίους διαπιστώθηκε η 

ύπαρξη σχετικών ηχογραφήσεων ΕΠΜ. Σύμφωνα, ωστόσο, με τα Κριτήρια Ι και ΙΙ –που διαμορφώθηκαν σχετικά με 

την επιλογή ηχητικού υλικού προς ακρόαση και επεξεργασία στο κύριο στάδιο της εργασίας (βλ. αντίστοιχα: 2.2.2.1, σ. 

121, και 2.2.2.2, σ. 126)– οι ηχογραφήσεις της εν λόγω κατηγορίας αποκλείστηκαν.  
340

 Στους καταλόγους των Παραρτημάτων 6 και 5 ευρετηριάζονται, αντίστοιχα, τα στοιχεία του συνόλου των 

ερμηνευτών ΕΠΒ που εντοπίστηκαν στην παρούσα έρευνα, και τα στοιχεία των αντίστοιχων ηχογραφημάτων τους. 

Ενδεικτική μορφή των αναφερόμενων καταλόγων αποτελούν, αντίστοιχα, οι προαναφερόμενοι πίνακες: Πίν. 4 και Πίν. 

5 (σ. 78). 
341

 Στο συγκεκριμένο πλήθος συμμετοχών δεν έχει συνυπολογιστεί ο αριθμός των ενδεχόμενων επανεκδόσεων των 

εκάστοτε άλμπουμ της δισκογραφίας. Επίσης, το πλήθος των συμμετοχών που εντοπίστηκε, είναι μεγαλύτερο από αυτό 

των ηχογραφημάτων-ενότητα, διότι σε πολλά από αυτά –σε περίπου 1.000 σχετικά τεμάχια– συμμετείχαν περισσότεροι 

από ένας βιολιστές. 
342

 Συμπεριλαμβάνονται οι παραγωγές που περιλαμβάνουν ηχογραφήσεις σε επανέκδοση από τη δισκογραφία των 78΄ 

και 45΄ στροφών. Για περισσότερα όσον αφορά ειδικότερα στο περιεχόμενο της πρόσφατης δισκογραφίας των MC-LP-

CD που εντοπίστηκε στην παρούσα έρευνα, βλ. 2.2.2.1 (σ. 121). 
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γ) 150 επιλεγμένες ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και ελληνικές ταινίες, οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’80, στις οποίες συμμετέχουν 88 

βιολιστές, και 

δ) 310 ανέκδοτα ηχογραφήματα-ενότητα, τα οποία σήμερα βρίσκονται στην κατοχή 

διαφόρων μουσικών οργανισμών και φιλόμουσων ιδιωτών, στα οποία συμμετέχουν 298 

διαφορετικοί βιολιστές.
343

  

Οπωσδήποτε, η μελλοντική ανακάλυψη ή απόκτηση πρόσβασης και σε νέες πηγές, όχι μόνο δεν 

αποκλείεται αλλά είναι κατά τη γνώμη μου βέβαιη. Ωστόσο, στο πλαίσιο μιας διδακτορικής 

διατριβής, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι δυνατόν να χρονίζει αλλά ούτε και να ακυρώνει την 

τελική προσπάθεια όταν φυσικά εξακολουθούν να υπάρχουν και άλλες εξίσου ισχυρές και στέρεες 

βάσεις. 

 

 

2.2.2. Περιορισμός, Αξιολόγηση και Επιλογή του Ερευνητικού Ηχητικού Υλικού 

Στην παρούσα διατριβή αναπτύσσεται το θέμα της διαποίκιλσης στην ΕΠΒ τέχνη, με απώτερο 

σκοπό να εξεταστούν όσο το δυνατόν περισσότερες και πιο αντιπροσωπευτικές εκδοχές της. Για το 

λόγο αυτό –όπως διαπιστώνεται και στην προηγούμενη ενότητα (2.2.1)– η έρευνα κινήθηκε αρχικά 

με στόχο να εντοπιστούν ηχογραφήματα αντίστοιχου βιολιστικού περιεχομένου πάσης φύσεως. 

Ωστόσο, ο όγκος και το ερευνητικό εύρος του υλικού που τελικά προέκυψε θεωρήθηκαν αρκετά 

μεγάλα για την έκταση που αναλογεί στο πλαίσιο μιας διατριβής. Ως εκ τούτου, σε αυτό το σημείο 

της πορείας της εργασίας, κρίθηκε αναγκαίο να διαμορφωθούν κάποια κριτήρια έτσι ώστε να 

περιοριστεί το σύνολο του υλικού που συγκεντρώθηκε και να επιλεχτεί το «καταλληλότερο» για να 

χρησιμοποιηθεί στο επόμενο και βασικότερο ερευνητικό της στάδιο. 

 

2.2.2.1. Περιορισμός του Ερευνητικού Ηχητικού Υλικού: Κριτήριο I 

Ένα από τα κυριότερα ζητούμενα στη διαμόρφωση των αναφερόμενων Κριτηρίων ήταν να 

περιοριστεί ο όγκος του ήδη συγκεντρωμένου ερευνητικού υλικού, χωρίς όμως να μειωθεί το 

πιθανό εύρος εντοπισμού των διαφόρων ιδιωματικών στοιχείων, που αποτελεί και το βασικό 

ζητούμενο της παρούσας μελέτης. Ένα δεύτερο ζητούμενο που θεωρήθηκε σημαντικό ήταν ο κάθε 

ενδιαφερόμενος μελετητής να έχει πρόσβαση με τον ευκολότερο δυνατό τρόπο στο υλικό που 

επιλέχτηκε, δηλαδή μέσα από δισκοπωλεία και δισκοθήκες συναφών μουσικών οργανισμών, έτσι 

ώστε να μπορεί, εάν χρειαστεί, να το εντοπίσει. 

Το υλικό που συλλέχτηκε –όπως αναλυτικά περιγράφηκε σε προηγούμενη ενότητα 

(2.2.1.2)– αποτελείται από ηχογραφήματα στα οποία επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή κάποιου 

ερμηνευτή ΕΠΒ, χρονολογείται από τις αρχές του 20
ού

 αιώνα μέχρι σήμερα, και αφορά σε: 

α) παραγωγές της δημοσιευμένης δισκογραφίας, 

β) ανέκδοτες ηχογραφήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από μουσικούς οργανισμούς και 

ιδιώτες, και 

γ) ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές μουσικές-λαογραφικές εκπομπές και ελληνικές ταινίες. 

Όπως διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της αναζήτησης του σχετικού υλικού, σε μεγάλο βαθμό πιο 

εύκολα –ανέκαθεν άλλωστε– προσβάσιμη, από όλες τις παραπάνω κατηγορίες, είναι η πρώτη (α), η 

δημοσιευμένη δισκογραφία και ειδικότερα μάλιστα εκείνη των τελευταίων 50 χρόνων, αυτή 

δηλαδή των MC-LP-CD.
344

 Είναι γεγονός ότι η δισκογραφία της εν λόγω χρονικής περιόδου 

συνιστά το σημαντικότερο σκέλος του υπαρκτού ηχητικού υλικού για το όργανο, αποτελώντας 

μάλιστα, ως εκ τούτου, έναν από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες που έχουν συμβάλει στη 

                                                 
343

 Για περισσότερα όσον αφορά στην εν λόγω κατηγορία ηχογραφημάτων, βλ. 2.2.1.2.Ι.γ, σ. 115. 
344

 Για περισσότερα σχερτικά με τη χρήση του όρου «δισκογραφία των MC-LP-CD», στο παρόν πόνημα, πρβλ. σημ. 

316. 
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διαμόρφωση της γενικότερης αισθητικής –ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες– του ΕΠΒ τρόπου 

ερμηνείας. Αυτό προκύπτει άλλωστε και από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ερμηνευτών εν γένει 

που ασχολούνται με την ΕΠΜ –ιδιαίτερα αυτών της νεότερης γενιάς– χρησιμοποιεί κατεξοχήν την 

αναφερόμενη κατηγορία ηχητικού υλικού για την εκμάθηση του σχετικού ρεπερτορίου και της 

αντίστοιχης τεχνοτροπίας.  

Αναμφισβήτητα, οι ανέκδοτες ηχογραφήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από ερευνητικά 

προγράμματα μουσικών οργανισμών αποτελούν ηχητικό υλικό εξίσου πολύτιμης αξίας. Το υλικό 

αυτό ωστόσο, αφενός –όπως ήδη αναφέρθηκε (σημ. 326)– συχνά δεν είναι κατάλληλα 

αρχειοθετημένο έτσι ώστε να είναι λειτουργικό για τον εκάστοτε ερευνητή, αφετέρου –όπως 

διαπίστωσα κατόπιν ενδεικτικής ακρόασης μέρους του– δεν διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από το 

αντίστοιχο υλικό της δισκογραφίας, όσον αφορά τουλάχιστον το ειδικότερο ζήτημα της 

ιδιωματικής ερμηνείας του ΕΠΒ, το οποίο μας απασχολεί πρωτίστως άλλωστε εδώ. 

Παρόμοιο επίσης ήταν, σε γενικές γραμμές, το συμπέρασμα που προέκυψε όσον αφορά στις 

αντίστοιχες ηχογραφήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί «ζωντανά», ως επί το πλείστον, από ιδιώτες. 

Είναι γεγονός βέβαια ότι η ερμηνευτική απόδοση των οργανοπαικτών γενικότερα που συμμετέχουν 

σε εκδηλώσεις ΕΠΜ περιεχομένου, όπως ιδιωτικά γλέντια, πανηγύρια, γάμους, κ.λπ., εξαιτίας του 

δυναμικού φαινομένου που προκαλεί η αλληλεπίδρασή τους με το κοινό τους, παρουσιάζει 

ξεχωριστό ενδιαφέρον. Όπως παρατηρεί και ο Racy (1998: 99-100), αυτή η «άμεση και ακαριαία 

διάδραση με το ακροατήριο» αποτελεί ζωτικό συστατικό της δημιουργικότητας του ερμηνευτή. 

Μια διερεύνηση σε βάθος, ωστόσο, αυτής της κατηγορίας υλικού θα ξέφευγε κατά πολύ από το 

πλαίσιο της παρούσας εργασίας, αφού θα απαιτούσε ξεχωριστή επιτόπια έρευνα τεραστίων 

διαστάσεων μόνο και μόνο για τον εντοπισμό των αντίστοιχων πηγών της. Ως εκ τούτου, στην 

παρούσα μελέτη, σχετικά αποσπάσματα –ορισμένα ιδιαίτερα αξιοσημείωτα– χρησιμοποιούνται 

μονάχα κατ’ εξαίρεση. 

Κάτι αντίστοιχο διαπιστώνεται επίσης όσον αφορά στα ηχογραφήματα ΕΠΒ ενδιαφέροντος 

που εντοπίζονται τόσο σε σχετικές ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές όσο και στη δισκογραφία της 

πρώτης περιόδου, των 78΄ και 45΄ στροφών. Όσον ειδικότερα αφορά στη δεύτερη προαναφερόμενη 

περίπτωση –όπως προκύπτει από τους διάφορους σχετικούς καταλόγους της δισκογραφίας–, το 

πλήθος των αντίστοιχων δημοσιευμένων μουσικών κομματιών είναι ιδιαίτερα μεγάλο.
345

 

Δυστυχώς, η διερεύνηση των αναφερόμενων ηχογραφήσεων καθίσταται συνήθως αρκετά δύσκολη 

–εκτός βέβαια αυτών που έχουν επανεκδοθεί στην πιο πρόσφατη δισκογραφία– καθώς οι 

πρωτότυποι δίσκοι –όσοι διασώζονται– εντοπίζονται, κατά κύριο λόγο, μόνο σε ιδιωτικά αρχεία 

συλλεκτών.
346

 Είναι γεγονός δε –όπως επιβεβαιώνεται άλλωστε και από διάφορους σχετικούς 

ερευνητές– ότι τα προσωπικά αρχεία των διαφόρων συλλεκτών του είδους, όταν εντοπίζονται, 

συχνά είναι απροσπέλαστα λόγω απροθυμίας των ιδίων ή των μελετητών τους (Κίτσιος 2006: 67).  

Ένας επιπλέον σημαντικός λόγος για τον οποίο έκρινα ότι η δισκογραφία των MC-LP-CD 

υπερέχει σημαντικά έναντι των υπόλοιπων προαναφερόμενων πεδίων ηχογραφημάτων και, ως εκ 

τούτου, η διερεύνηση των τελευταίων μπορεί να αποφευχθεί ανώδυνα, όσον αφορά στην εξέλιξη 

της διατριβής, είναι ότι ένα αξιόλογο πλήθος παραγωγών της εν λόγω πρόσφατης δισκογραφικής 

κατηγορίας συνίσταται από τα υπόλοιπα αυτά είδη ηχογραφημάτων – υπολογίστηκε ένα ποσοστό 

της τάξεως του 10% του συνόλου της που εντοπίστηκε. Συγκεκριμένα, από τις 2.280 διαφορετικές 

παραγωγές ΕΠΒ ενδιαφέροντος του αναφερόμενου δισκογραφικού είδους που βρέθηκαν να έχουν 

δημοσιευθεί, διαπιστώθηκε ότι:
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 Σύμφωνα με τον κατάλογο του Διον. Μανιάτη (2007), στη δισκογραφία των 78΄ στροφών έχουν εκδοθεί 

περισσότερες από ~24.000 διαφορετικές ηχογραφήσεις, και στη δισκογραφία των 45΄ στροφών –σύμφωνα με τους 

Ματσούκας και Διαμαντής (2009)– περισσότερες από ~20000 αντίστοιχα. Και στις δυο παραπάνω δισκογραφικές 

κατηγορίες, το περιεχόμενο των αντίστοιχων ηχογραφήσεων αφορά στην ΕΠΜ –αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο– 

τουλάχιστον κατά το ήμισυ του συνόλου τους. 
346

 Στο αρχείο του
 
μουσικού οργανισμού ΑΕΠΙ (Ανώνυμη Εταιρία Πνευματικών Δικαιωμάτων), επίσης, καθώς 

πληροφορήθηκα από τον αρμόδιο κ. Λαμπριανίδη, βρίσκεται μεγάλο μέρος πρωτότυπων δίσκων της αναφερόμενης 

δισκογραφικής περιόδου, το οποίο όμως δεν μου διατέθηκε προς σχετική έρευνα. 
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α) περί τα 200 άλμπουμ περιέχουν επανεκδομένες ηχογραφήσεις από τη δισκογραφία των 

78΄ και 45΄ στροφών,
347

  

β) περί τα 100 άλμπουμ περιέχουν ηχογραφήσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί 

παλαιότερα από επιτόπιες έρευνες μουσικών οργανισμών και ιδιωτών, 

γ) 6 άλμπουμ περιέχουν ηχογραφήσεις από παλαιές εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. 

 

Σύμφωνα λοιπόν με όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, εκτιμήθηκε ότι το πεδίο των –σχετιζομένων 

με το ΕΠΒ– ηχογραφημάτων της πρόσφατης δισκογραφίας των MC-LP-CD, ήταν αρκετό –με το 

παραπάνω μάλιστα– έτσι ώστε να καλυφθούν οι ερευνητικές ανάγκες της παρούσας διατριβής. Για 

το λόγο αυτό λοιπόν, το αναφερόμενο πεδίο επιλέχτηκε ως μοναδική πηγή σχετικού ηχητικού 

υλικού για το επόμενο ερευνητικό στάδιο. Αν για παράδειγμα, στόχος της μελέτης ήταν να 

διερευνηθεί ειδικότερα ο τρόπος με τον οποίο οι βιολιστές διαχειρίζονται την τεχνική τους μέσα 

στις συνθήκες ενός γλεντιού, ενώ αλληλεπιδρούν με τους «γλεντιστές», τότε θα ήταν απαραίτητο 

να συμπεριλαμβάνονται αποσπάσματα βιολιστικού υλικού, ηχογραφημένου κατά τη διάρκεια ενός 

γλεντιού. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν ισχύει στην παρούσα περίπτωση.  

Για τη διερεύνηση λοιπόν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση του πεδίου των 

ηχογραφημάτων που τελικά επιλέχτηκε βάσει του Κριτηρίου Ι, κατευθύνθηκα στη σύνταξη ενός 

καταλόγου (Παράρτημα 5) ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία όλων των παραγωγών της 

αναφερόμενης κατηγορίας στις οποίες επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή ερμηνευτή ΕΠΒ – και τις 

οποίες, φυσικά, κατέστη δυνατόν να εντοπίσω. Είναι προφανές ότι η αναζήτηση περιορίστηκε στο 

χώρο της δισκογραφίας που σχετίζεται άμεσα με την ΕΠΜ.
348

 Περαιτέρω μάλιστα όφελος της εν 

λόγω ευρετηρίασης ήταν να συγκροτηθεί μια εποπτική εικόνα της δισκογραφίας των MC-LP-CD 

που αφορά στο ΕΠΒ, μέσω της οποίας μπορούν μελλοντικά να προκύψουν διαφόρων ειδών 

χρήσιμα σχετικά συμπεράσματα.  

Στη συνέχεια, θα ήθελα να περιγράψω συνοπτικά τους εκάστοτε περιορισμούς στους 

οποίους υποβλήθηκε το αρχικά συγκεντρωμένο ερευνητικό υλικό, οι οποίοι, κατά συνέπεια, 

αποτέλεσαν τις βασικές παραμέτρους αποκλεισμού ηχογραφημάτων του Κριτηρίου Ι.
349

 

Όσον αφορά στην πρώτη παραπάνω περίπτωση (α) –στη δισκογραφία των 78΄ και 45΄ 

στροφών–, κατόπιν σχετικής διερεύνησης ενός αρκετά μεγάλου πλήθους σχετικών ηχογραφήσεων, 

εντοπίστηκε συμμετοχή σε αυτές 125 συνολικά διαφορετικών ερμηνευτών ΕΠΒ. Από αυτούς τους 

125 βιολιστές κρατήθηκαν στο δείγμα οι 84 –σύμφωνα δηλαδή με τους προαναφερόμενους 

περιορισμούς αποκλείστηκαν οι 41–, για τους οποίους βρέθηκε επανέκδοση ηχογραφήματός τους 

στην πιο πρόσφατη δισκογραφία, αυτή των MC-LP-CD (παραπάνω περίπτωση [α]). Αντίστοιχα, 

όσον αφορά στη δεύτερη περίπτωση (β) –των επιτόπιων ηχογραφήσεων– εντοπίστηκε συμμετοχή 

298 διαφορετικών βιολιστών σε 315 αντίστοιχα ηχογραφήματα-ενότητα (2.2.1.3.ΙΙ.β). Από αυτούς 

τους 298 βιολιστές κρατήθηκαν στο δείγμα –σύμφωνα με τους προαναφερόμενους περιορισμούς– 

οι 84, αποκλείστηκαν δηλαδή οι 214. Επίσης, όσον αφορά στην τρίτη περίπτωση (γ) –των 

παραγωγών ραδιοτηλεοπτικών μέσων– εντοπίστηκε συμμετοχή 115 διαφορετικών βιολιστών σε 

150 αντίστοιχες παραγωγές (2.2.1.3.ΙΙ.γ). Από αυτούς τους 115 βιολιστές, κατά αντίστοιχο τρόπο 

με προηγουμένως, κρατήθηκαν στο δείγμα οι 91, αποκλείστηκαν δηλαδή οι 24.  

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα (2.2.1.3.ΙΙ.β), συνολικά εντοπίστηκαν 2.280 

διαφορετικές παραγωγές της πρόσφατης δισκογραφίας των MC-LP-CD, στις οποίες συμμετέχουν 

521 βιολιστές. Στην πορεία ωστόσο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι, σε 96 από τις παραγωγές αυτές, 

25 από τους υποτιθέμενους «συμμετέχοντες» βιολιστές, είχαν τελικά διαδραματίσει κάποιον 

διαφορετικό μουσικό ρόλο από αυτόν του βιολιστή, όπως εκείνον του τραγουδιστή, του συνθέτη, 
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 Η επανέκδοση των «παλαιών» ηχογραφήσεων των 78΄ και 45΄ στροφών, ιδιαίτερα τις τελευταίες δυο δεκαετίες, έχει 

αποτελέσει αρκετά συχνή πρακτική των δισκογραφικών εταιριών.  
348

 Συμπεριελήφθησαν, ωστόσο, κάποιες –σχετικά λίγες σε πλήθος– δισκογραφικές παραγωγές μη-αμιγούς 

παραδοσιακού περιεχομένου, στις οποίες εντοπίστηκε βιολιστική ερμηνεία ΕΠΜ τεχνοτροπίας. 
349

 Τα στάδια περιορισμού του ηχητικού παρουσιάζονται συγκεντρωμένα στη συνέχεια, στο Διάγραμμα 5.  
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του οργανοπαίκτη κάποιου άλλου μουσικού οργάνου ή του επιμελητή της καθαυτό έκδοσης. Για το 

λόγο αυτό, στη συνέχεια, οι αναφερόμενες ηχογραφήσεις αποκλείστηκαν. Επίσης, για τους 9 από 

τους 25 προαναφερόμενους ερμηνευτές δεν εντοπίστηκε κάποια επιπλέον επιβεβαιωμένη 

συμμετοχή τους ως βιολιστών σε σχετικό ηχογράφημα και συνεπώς τούτοι εξαιρέθηκαν πλήρως 

από το επόμενο ερευνητικό στάδιο.  

Ακόμη, σε 148 αντίστοιχες παραγωγές στις οποίες συμμετέχουν 30 βιολιστές με 

«πολλαπλό» ρόλο, εξακριβώθηκε έγκυρα η συμμετοχή τους μονάχα με κάποια διαφορετική 

μουσική ειδικότητά τους από αυτή του βιολιστή – ως επί το πλείστον αυτή του συνθέτη ή του 

τραγουδιστή. Ως εκ τούτου, εκτιμήθηκε ότι το πιθανότερο είναι να παίζουν οι ίδιοι και βιολί σε 

αυτές τις ηχογραφήσεις –συχνή άλλωστε τακτική των οργανοπαικτών του είδους εν γένει– και, για 

το λόγο αυτό, τα άλμπουμ αυτά δεν εξαιρέθηκαν. Ωστόσο, με σκοπό να διατηρηθεί κάποια σχετική 

επιφύλαξη, ο αναφερόμενος «πολλαπλός» μουσικός ρόλος που παρατηρήθηκε σε ορισμένους από 

τους εξεταζόμενους βιολιστές –ειδικότερα μάλιστα στην περίπτωση όπου δεν εξακριβώθηκε με 

σιγουριά η βιολιστική τους ιδιότητα– επισημαίνεται ιδιαιτέρως στον σχετικό κατάλογο (με «*» στο 

Παράρτημα 5), αντίστοιχα για τον καθένα τους. 

Ένας επιπλέον περιορισμός ο οποίος τέθηκε στο ερευνητικό υλικό, με σκοπό τη μείωση του 

όγκου του, ήταν βάσει της χρονολογίας γέννησης των βιολιστών, αποκλείοντας τους 

συμμετέχοντες σε σχετικά ηχογραφήματα οι οποίοι έχουν γεννηθεί μετά το 1970. Το σκεπτικό στο 

οποίο βασίστηκε ο περιορισμός αυτός είναι ότι οι νεότεροι ερμηνευτές του ΕΠΒ αναπαράγουν σε 

μεγάλο βαθμό τον τρόπο ερμηνείας των αντίστοιχων παλαιότερων, έτσι όπως τον αντιλαμβάνονται 

και μελετούν μέσα από τη δημοσιευμένη δισκογραφία των τελευταίων. Ως εκ τούτου, εκτιμήθηκε 

ότι τα ηχογραφήματα των βιολιστών που έχουν γεννηθεί πριν το 1970 αρκούν, ενδεχομένως, για να 

καλυφθεί το εύρος των διαφόρων ιδιωματικών στοιχείων που απασχολούν την παρούσα διατριβή. 

Εξαιτίας του τελευταίου περιορισμού, αποκλείστηκε από το επόμενο ερευνητικό στάδιο του 

πονήματος η μελέτη σχετικών δισκογραφικών παραγωγών οι οποίες αντιστοιχούν σε 55 

διαφορετικούς βιολιστές της προαναφερόμενης κατηγορίας. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί 

ότι ο παλαιότερα γεννημένος βιολιστής, για τον οποίο εντοπίστηκε ηχογράφημα και ταυτόχρονα 

επιβεβαιώθηκε από έγκυρη πηγή η ακριβής χρονολογία γεννήσεως, είναι ο Κωνσταντίνος Μαύρος, 

γεννηθείς το 1870. Επομένως, το συνολικό εύρος των χρονολογιών γεννήσεως των προς μελέτη 

βιολιστών αφορά στο χρονικό διάστημα της εκατονταετίας 1870-1970. 

 

 

2.2.2.1.Ι. Σύνοψη Αποτελεσμάτων Κριτηρίου Ι: Πρόκριση-Αποκλεισμός Ηχογραφημάτων 

Βάσει, λοιπόν, όλων των παραπάνω περιορισμών προκύπτει ότι συνολικά αποκλείστηκαν από το 

επόμενο ερευνητικό στάδιο της εργασίας –δηλαδή για ενδεχόμενη ακρόαση και περαιτέρω 

αξιολόγηση σύμφωνα με το επόμενο Κριτήριο ΙΙ (2.2.2.2)– ηχογραφήσεις που αντιστοιχούν σε 343 

διαφορετικούς ερμηνευτές ΕΠΒ, από σύνολο 800 για τους οποίους επιβεβαιώθηκε αρχικά η ύπαρξη 

σχετικού ηχογραφήματος. Εν κατακλείδι, το ηχητικό υλικό που τελικά εκτιμήθηκε ως 

καταλληλότερο για το επόμενο στάδιο της εργασίας αντιστοιχεί σε 457 διαφορετικούς βιολιστές 

του είδους, γεννημένους μέσα στο χρονικό διάστημα της εκατονταετίας 1870-1970 –οι 

περισσότεροι μάλιστα εκ των οποίων διαπιστώθηκε ότι ήταν από τους σημαντικότερους 

εκπρόσωπους της τέχνης τους στην εποχή τους– και αφορά σε 2.130 διαφορετικές παραγωγές της 

δισκογραφίας ΕΠΜ ενδιαφέροντος, δημοσιευμένες μέσα στο διάστημα των τελευταίων 50 

χρόνων.
350

 Το σύνολο των στοιχείων του εν λόγω προκριθέντος υλικού αναφέρεται αναλυτικά στο 

Παράρτημα 5.  

 Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, κατά την ακρόαση των ηχογραφημάτων, το ερευνητικό 

ηχητικό υλικό που τελικά συγκεντρώθηκε και μέρος του προκρίθηκε, υπερκάλυψε ποιοτικά και 

ποσοτικά τις ανάγκες των στόχων της διατριβής. Συνεπώς, η εξαίρεση των ηχογραφημάτων που 
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 Ό. σημ. 342, και σημ. 347. 
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επιβλήθηκε βάσει των παραμέτρων του παραπάνω Κριτηρίου I, ουσιαστικά συνέβαλε στη 

βελτίωση της μεθοδολογίας της διατριβής, αφού, με τον τρόπο αυτό ελαττώθηκε σημαντικά ο 

αρχικός όγκος του εντοπισμένου ερευνητικού υλικού καθιστώντας το έτσι πιο ευκίνητο, χωρίς 

παράλληλα να μειωθεί –σε κάποιον αξιοσημείωτο τουλάχιστον βαθμό– το πιθανό εύρος 

εντοπισμού των διαφόρων κατηγοριών ιδιωματικών στοιχείων. Για ορισμένες ιδιαίτερες 

περιπτώσεις ιδιωματικών στοιχείων, ωστόσο, τα οποία, μονολότι εντοπίστηκαν σε ηχογραφήματα 

που δεν υπακούουν στο εν λόγω Κριτήριο Ι, θεωρήθηκαν αρκετά σημαντικά έτσι ώστε να 

παρουσιαστούν στην παρούσα εργασία, έγινε εξαίρεση κατά περίπτωση και επισημαίνονται 

ιδιαιτέρως. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η μελέτη τόσο του ηχητικού όσο και του σχετιζόμενου 

πληροφοριακού υλικού που εξαιρέθηκε στην παρούσα ενότητα συνέβαλε σημαντικά έτσι ώστε να 

σχηματιστεί όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα σχετικά με το καθαυτό αντικείμενο της παρούσας 

μελέτης, και αποτέλεσε έμμεση πηγή ιδιαίτερα χρήσιμων ερευνητικών δεδομένων για διάφορες από 

τις θεματικές της τελευταίας, όπως είναι για παράδειγμα οι αρκετές χρήσιμες πληροφορίες που 

προέκυψαν σχετικά με διάφορους από τους εξεταζόμενους ερμηνευτές ΕΠΒ και τα αντίστοιχα 

ηχογραφήματά τους. 

Στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 5) απεικονίζονται, ανά κατηγορία ηχογραφημάτων, 

το πλήθος των αντίστοιχων συμμετεχόντων σε αυτή ερμηνευτών ΕΠΒ, καθώς και το ποσοστό του 

πλήθους αυτού επί του συνόλου των εν λόγω βιολιστών. Με αυτό τον τρόπο αποτυπώνονται 

συνοπτικά τα στάδια εξαίρεσης των ηχογραφημάτων –και των αντίστοιχων ερμηνευτών τους– τα 

οποία περιγράφηκαν διεξοδικά στην παρούσα ενότητα, και τα οποία αποτέλεσαν το πρώτο κριτήριο 

–το Κριτήριο Ι– περιορισμού του ερευνητικού ηχητικού υλικού στην όλη μελέτη. 

 

 

 
Διάγραμμα 5. Αποτελέσματα περιορισμού του ερευνητικού ηχητικού υλικού βάσει του Κριτηρίου Ι: πρόκριση - 

αποκλεισμός ηχογραφημάτων. Απεικονίζονται: το πλήθος των συμμετεχόντων ερμηνευτών ΕΠΒ ανά κατηγορία 

ηχογραφημάτων, και το ποσοστό του πλήθους αυτού επί του συνόλου των εν λόγω οργανοπαικτών. 
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2.2.2.2. Αξιολόγηση του Ηχητικού Υλικού: Κριτήριο ΙΙ 

Πριν γίνει αναφορά στον τρόπο με τον οποίο έγινε η επεξεργασία του προκριμένου ερευνητικού 

ηχητικού υλικού (2.2.3), θεωρήθηκε ορθό να αναπτυχθεί η λογική σύμφωνα με την οποία 

επιλέχθηκαν τα ηχητικά αποσπάσματα που χρησιμοποιήθηκαν στο κύριο μέρος της ανάλυσης. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στην εισαγωγή του παρόντος κεφαλαίου, η μέθοδος που εφαρμόστηκε στην 

παρούσα εργασία, έτσι ώστε να μελετηθούν οι διάφορες ιδιωματικές πρακτικές ερμηνείας της ΕΠΒ 

τέχνης, απαιτεί αρχικά την αποτύπωση των σχετικών ηχητικών αποσπασμάτων στο σύστημα της 

δυτικής σημειογραφίας. Είναι γεγονός ωστόσο ότι η λεπτομερής καταγραφή, ενός και μόνο 

μουσικού κομματιού από την αρχή μέχρι το τέλος του αποτελεί μια εξαιρετικά χρονοβόρα 

διαδικασία.
351

 Συνεπώς, μια πλήρης καταγραφή των κομματιών στα οποία εντοπίζονται 

ενδιαφέροντα ιδιωματικά στοιχεία για το σκοπό της παρούσας έρευνας –τα οποία είναι προφανώς 

πάρα πολλά– είναι πρακτικά αδύνατη στο πλαίσιο μιας διατριβής. Αντίστοιχα, η επιλογή ενός 

μικρού σχετικά πλήθους ολόκληρων κομματιών –τέτοιου για το οποίο η καταγραφή θα ήταν εφικτό 

να πραγματοποιηθεί στο παρόν πλαίσιο– θα οδηγούσε στην εξέταση ενός περιορισμένου δείγματος 

ρεπερτορίου, στο οποίο πιθανά δεν θα συμπεριλαμβάνονταν ορισμένοι τύποι διαποίκιλσης και δεν 

θα καλυπτόταν επαρκώς, έτσι, το βασικό ζητούμενο της παρούσας εργασίας. Για τις ανάγκες 

λοιπόν του πονήματος, θεωρήθηκε ότι θα ήταν πιο αποτελεσματικό να επιλεχθεί, μέσα από το 

προκριμένο ηχητικό υλικό, ένα πλήθος μικρών σε διάρκεια διαποικιλμένων φράσεων –ηχητικών 

αποσπασμάτων– ερμηνευμένων από διάφορους βιολιστές, στις οποίες να εντοπίζονται διαφορετικές 

κατηγορίες στοιχείων διαποίκιλσης και οι οποίες μάλιστα να είναι όσο το δυνατόν πιο 

αντιπροσωπευτικές της εκάστοτε τεχνικής που αναδεικνύουν.
352

 Ζητούμενο άλλωστε, στο παρόν 

έργο, είναι να συνταχθεί ένα δειγματολόγιο των διαφόρων τεχνικών διαποίκιλσης της ΕΠΒ 

πρακτικής, το οποίο να προκύπτει από τη μελέτη των δομικών τους μονάδων. 

Ασφαλώς, μέσω της αναφερόμενης επιλεκτικής διαδικασίας δεν επιδιώκεται να 

αναπτυχθούν όλοι οι βιολιστικοί τρόποι εκφοράς ιδιωμάτων του κάθε ερμηνευτή, αφού, άλλωστε, 

το να αποδοθεί η εικόνα της τεχνικής του καθενός, αντίστοιχα, δεν αποτελεί άμεσο στόχο του 

πονήματος. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε μια άλλη ερευνητική προσέγγιση, ενδεχομένως, η οποία να 

εστιάζει σε έναν μονάχα οργανοπαίκτη, ή έστω σε μια ομάδα βιολιστών με αρκετά κοινά μεταξύ 

τους στοιχεία ως προς τον τρόπο ερμηνείας. Η σκοπιά της προαναφερόμενης ερευνητικής 

προσέγγισης φαίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, ωστόσο, δεν θεωρήθηκε κατάλληλη για να καλύψει 

τα ερευνητικά ζητούμενα της παρούσας εργασίας και για το λόγο αυτόν δεν ακολουθήθηκε. 

 

 

2.2.2.2.Ι. Διαμόρφωση Συστημάτων Αξιολόγησης Κριτηρίου ΙΙ 

Για την επιλογή, λοιπόν, των «καταλληλότερων» ηχητικών αποσπασμάτων που προορίζονταν να 

χρησιμοποιηθούν στο κύριο μέρος της εργασίας, κρίθηκε καταρχάς αναγκαίο να διαμορφωθούν 

κάποια σχετικά κριτήρια αξιολόγησης. Κύριος στόχος των αναφερόμενων κριτηρίων ήταν να 

διαβαθμιστεί με έναν όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό τρόπο η «σημαντικότητα» των 

προκριμένων ερμηνευτών του ΕΠΒ, σε σχέση με το αντίστοιχο προκριμένο ηχητικό υλικό τους, 

έτσι ώστε τα εν λόγω «καταλληλότερα» αποσπάσματα, να επιλεγούν ανάλογα με τα αποτελέσματα 

αυτής της διαβάθμισης. Για το σκοπό αυτό, επινοήθηκαν δυο διαφορετικά Συστήματα αξιολόγησης 

–α και β– του εν λόγω υλικού, το καθένα με κλίμακα βαθμολογίας από 1 έως 5 για τον εκάστοτε 

                                                 
351

 Ενδεικτικά αναφέρω ότι ο χρόνος που χρειάζεται από μέρους μου για την συνολική επεξεργασία μιας μουσικής 

φράσης-αποσπάσματος χρονικής διάρκειας 10 δευτερολέπτων, έτσι ώστε η τελική της μορφή να ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις της διατριβής, είναι κατά μέσο όρο μια ώρα, με δεδομένο φυσικά ότι γνωρίζω ήδη την όλη διαδικασία ως 

προς το τεχνικό της μέρος. Για περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία και τις προδιαγραφές επεξεργασίας του ηχητικού 

υλικού που έλαβε χώρα στην παρούσα εργασία, βλ. 2.2.3.2. 
352

 Σχετικά με τον τρόπο επιλογής και τις προδιαγραφές των αναφερόμενων φράσεων, βλ. 2.2.3.2.Ι. Ενδεικτικό 

παράδειγμα τούτων αποτελούν οι καταγραμμένες φράσεις των 12 εκδοχών του πρώτου μέρους του χορού «Απτάλικο» 

στο πρώτο μέρος της μεθοδολογίας (Παρ. 21). 
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βιολιστή. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, οι αντίστοιχοι βαθμοί που προέκυψαν για 

τον εκάστοτε οργανοπαίκτη, από το καθένα από τα δυο Συστήματα, προστέθηκαν μεταξύ τους 

(α+β), έτσι ώστε να υπολογιστεί η τελική βαθμολογία του καθενός (Πίν. 9).
353

 Στη συνέχεια 

αναπτύσσονται διαδοχικά τα Συστήματα αξιολόγησης α και β.  

 

 

2.2.2.2.Ι.α. Σύστημα Αξιολόγησης α Κριτηρίου ΙΙ 

Το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε στο πρώτο (α) Σύστημα αξιολόγησης, είναι ποσοτικού 

χαρακτήρα και αφορά το πλήθος συμμετοχών του εκάστοτε βιολιστή στη δισκογραφία των MC-

LP-CD ΕΠΜ περιεχομένου. Είναι γεγονός ότι η δισκογραφική δραστηριότητα ενός οργανοπαίκτη, 

χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί κανόνα, ανέκαθεν αποτελούσε ένα αντικειμενικό κριτήριο της 

επιτυχίας του και της αναγνώρισης του από το μουσικό αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό του 

περιβάλλον. Σε αρκετά γενικές γραμμές επίσης, συνήθως όσο πιο αναγνωρισμένος είναι ένας 

μουσικός, τόσο περισσότερο υψηλό είναι το επίπεδο στο οποίο κατέχει και ασκεί την τέχνη του. 

Συνεπώς, μέσω της βαθμολόγησης των εν λόγω οργανοπαικτών με βάση το πλήθος των 

συμμετοχών τους –που εντοπίστηκε– στη δισκογραφία, είναι δυνατόν να απεικονιστεί, με έναν 

τρόπο, το μέγεθος της σπουδαιότητάς τους ως ερμηνευτών στον αντίστοιχο χώρο τους.  

Για τη διαμόρφωση του Συστήματος α, χρειάστηκε να διαβαθμίσω σε πέντε διαφορετικά 

επίπεδα το μέγεθος του πλήθους συμμετοχών του κάθε οργανοπαίκτη σε δισκογραφικές παραγωγές 

του είδους, αξιολογώντας το εκάστοτε επίπεδο συμμετοχής με την αντίστοιχη βαθμολογία Πιο 

συγκεκριμένα, με βαθμό 5 βαθμολογήθηκαν οι ερμηνευτές ΕΠΒ των οποίων εντοπίστηκε 

συμμετοχή σε περισσότερα από 50 άλμπουμ του είδους, με βαθμό 4, αντίστοιχα, αυτοί με 

συμμετοχή σε 20 έως 49 άλμπουμ, με βαθμό 3 αυτοί με 5 έως 19, με βαθμό 2 αυτοί με 1 έως 4, και 

με βαθμό 1 αυτοί με 1 συμμετοχή. Η λογική με την οποία χωρίστηκαν τα πέντε αναφερόμενα 

επίπεδα, η αντίστοιχη κλίμακα βαθμολόγησης που εφαρμόστηκε, καθώς και τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από τη σχετική διερεύνηση και αξιολόγηση, απεικονίζονται συνοπτικά στον παρακάτω 

πίνακα (Πίν. 7). Στον ίδιο πίνακα αναφέρεται επίσης το πλήθος και το ποσοστό επί του συνόλου 

των –457– βιολιστών που διερευνήθηκαν, σε συνάρτηση με την εκάστοτε βαθμολογική κατηγορία 

που αυτά αντιστοιχούν, καθώς και το ποσοστό των συμμετοχών της κάθε κατηγορίας βιολιστών, σε 

δισκογραφικές παραγωγές, επί του συνόλου της δισκογραφίας που εντοπίστηκε. Τα αναλυτικά 

αποτελέσματα βαθμολόγησης του κάθε βιολιστή ευρετηριάζονται στο Παράρτημα 3. 

 

Βαθμός Πλήθος συμμετοχών ερμηνευτών 

ΕΠΒ στη δισκογραφία των MC-

LP-CD ΕΠΜ περιεχομένου 

Πλήθος άλμπουμ 

Πλήθος 

βιολιστών, 

(% επί του 

συνόλου τους) 

Ποσοστό συμμετοχών σε 

δισκογραφικές παραγωγές 

επί του συνόλου της 

δισκογραφίας 

5 Πολύ μεγάλο ≥50 11 (2%) 37% 

4 Μεγάλο 20-49 19 (4%) 18% 

3 Μέτριο 5-19 67 (15%) 20% 

2 Μικρό 1-4 217 (48%) 19% 

1 Ελάχιστο <1 143 (31%) 6% 
Πίν. 7. Σύστημα αξιολόγησης α Κριτηρίου ΙΙ. Βαθμολόγηση των ερμηνευτών ΕΠΒ με βάση το πλήθος 

συμμετοχών τους στη δισκογραφία των MC-LP-CD ΕΠΜ περιεχομένου. Απεικονίζονται: το πλήθος και το 

ποσοστό επί του συνόλου των βιολιστών που αντιστοιχεί στην εκάστοτε βαθμολογική κατηγορία (προτελευταία 

στήλη), καθώς και το ποσοστό των συμμετοχών της κάθε κατηγορίας βιολιστών σε δισκογραφικές παραγωγές 

επί του συνόλου της δισκογραφίας που διερευνήθηκε (τελευταία στήλη). 

 

                                                 
353

 Τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης, ξεχωριστά για τον καθένα ερμηνευτή ΕΠΒ, παρατίθενται αναλυτικά 

στο Παράρτημα 3. 
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Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα, οι οργανοπαίκτες με μεγάλο πλήθος 

συμμετοχών σε δισκογραφικές παραγωγές είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς με μικρό. 

Συγκεκριμένα, οι βιολιστές των δυο πρώτων κατηγοριών, με μεγάλο και πολύ μεγάλο δηλαδή 

πλήθος συμμετοχών –βαθμού 4 & 5–, αποτελούν μαζί μόλις το 6% του συνολικού πλήθους αυτών 

που διερευνήθηκαν. Από την άλλη μεριά, βέβαια, είναι αξιοσημείωτο το ότι αντιστοιχεί σε αυτούς 

περισσότερο από το μισό πλήθος συμμετοχών επί του συνόλου της δισκογραφίας, και δη το 55%. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με το παρόν Σύστημα αξιολόγησης προκύπτει ότι οι ερμηνευτές με υψηλότερη 

βαθμολογία έχουν καθορίσει την δισκογραφία ΕΠΒ ενδιαφέροντος σε υπέρμετρα μεγαλύτερο 

βαθμό από ό,τι αυτοί με χαμηλότερη. Το γεγονός αυτό αιτιολογεί την κλιμάκωση της παραπάνω 

βαθμολογίας και ενισχύει με έναν τρόπο την αντικειμενικότητα του εν λόγω κριτηρίου.  

 

 

2.2.2.2.Ι.β. Σύστημα Αξιολόγησης β Κριτηρίου ΙΙ 

Το κριτήριο αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε στο δεύτερο (β) Σύστημα αξιολόγησης είναι 

ποσοτικού κυρίως χαρακτήρα αλλά και εν μέρει ποιοτικού. Αφορά, πιο συγκεκριμένα, στη 

«σημαντικότητα» του ερμηνευτικού ρόλου της φωνής του βιολιού στα προκριμένα ηχογραφήματα. 

Για τη διαμόρφωση του εν λόγω Συστήματος διαβαθμίστηκαν πέντε διαφορετικά επίπεδα 

σημαντικότητας, του γενικότερου τρόπου ερμηνείας του εκάστοτε βιολιστή –όπως τούτος γίνεται 

αντιληπτός μέσα από το σύνολο των δισκογραφικών παραγωγών του καθενός που εντοπίστηκαν 

τουλάχιστον εδώ–, στα οποία αποδόθηκε η αντίστοιχη βαθμολογία.  

 Έτσι, με βαθμό 5 αξιολογήθηκαν οι ερμηνευτές ΕΠΒ εκείνοι, στο σύνολο των 

δισκογραφικών παραγωγών –σε όσες τουλάχιστον εντοπίστηκαν εδώ– των οποίων εμπεριέχονται 

περισσότερα από 10 οργανικά κομμάτια στα οποία το βιολί κατέχει πρώτο ερμηνευτικό ρόλο. 

Πρόκειται, ως επί το πλείστον, για ερμηνευτές με «προσωπική» δισκογραφία –όπως συνηθίζεται να 

λέγεται–, δηλαδή με άλμπουμ στα οποία περιέχονται κατεξοχήν οργανικά κομμάτια με εξέχοντα 

βιολιστικό ρόλο. Η εν λόγω κατηγορία δισκογραφικών παραγωγών αποτελεί, κατά κανόνα, την πιο 

σημαντική για κάθε μουσικό εν γένει, αφού μέσω αυτής ο τελευταίος επιδιώκει να αναδείξει με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο το προφίλ του ως καλλιτέχνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι συχνά σε άλμπουμ 

της διακεκριμένης αυτής κατηγορίας ο βιολιστής έχει έναν επιπλέον ερμηνευτικό ρόλο, αυτόν του 

τραγουδιστή.
354

 

Οι ερμηνευτές, στη συνέχεια, για τους οποίους εντοπίστηκε έστω και ένα μονάχα οργανικό 

κομμάτι με πρώτο ερμηνευτικό ρόλο βιολιού στο σύνολο των δισκογραφικών τους παραγωγών, 

έτσι ώστε να αναδεικνύεται και να τιμάται η αμιγώς σολιστική συμμετοχή τους μέσα στο σχετικό 

άλμπουμ, αξιολογήθηκαν με βαθμό 4. 

Οι ερμηνευτές, ακολούθως, στο σύνολο των δισκογραφικών παραγωγών των οποίων δεν 

εμπεριέχονται οργανικά κομμάτια του βιολιού, ωστόσο, μετά τον πρωταγωνιστικό ρόλο της φωνής, 

το βιολί κατέχει τον επιφανέστερο ρόλο σε σχέση με τα άλλα μουσικά όργανα, βαθμολογήθηκαν με 

3. Η κατηγορία αυτή αφορά επίσης σε αμιγή οργανικά κομμάτια, στα οποία η φωνή του βιολιού 

κατέχει δεύτερο ρόλο σε ένταση ή σημασία σε σχέση με κάποιο άλλο όργανο της ηχογράφησης, 

ωστόσο, κατά τη διάρκειά τους ο βιολιστής αποκτά για ένα –μικρό συνήθως– χρονικό διάστημα 

κύριο ερμηνευτικό ρόλο, προκειμένου να αποδώσει με σολιστικό τρόπο ένα μικρό οργανικό μέρος. 

Το μέρος αυτό μπορεί να είναι είτε ένας αυτοσχεδιασμός –κοινώς ταξίμι– στην αρχή, στη μέση ή 

στο κλείσιμο του κομματιού ως «γύρισμα»,
355

 είτε μια μικρή καθιερωμένη μελωδική ενότητα που 

                                                 
354

 Στο Παράρτημα 7.2 παρατίθενται ορισμένα από τα εξώφυλλα των εν λόγω διακεκριμένων δισκογραφικών 

παραγωγών. Όπως φαίνεται, είθισται, στα εξώφυλλα των άλμπουμ της αναφερόμενης κατηγορίας, να απεικονίζεται ο 

βιολιστής που αντίστοιχα συμμετέχει. 
355

 Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση που ο εν λόγω αυτοσχεδιασμός παίζεται στο κλείσιμο του κομματιού, τούτος 

συχνά αποκαλείται «βέρσο» ή –στην ειδικότερη περίπτωση του τσάμικου χορού– «στον τόπο». Σχετικά, βλ. Μαζαράκη 

(1984: 103), και Chianis (1966: 99, 115). Σε γενικές γραμμές μπορεί να θεωρηθεί κάτι αντίστοιχο της δυτικής 

συνθετικής ωστόσο μορφής: coda ή αλλιώς καταληκτική επέκταση. 
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μπορεί να χρησιμοποιείται ως εισαγωγή, ως γέφυρα μεταξύ των στροφών ή και ως κατάληξη του 

κομματιού.  

Ακόμη, με βαθμό 2 αξιολογήθηκε η περίπτωση των ερμηνευτών, στις δισκογραφικές 

παραγωγές των οποίων δεν εντοπίζεται κανένα κομμάτι που να περιέχει κάποιο αμιγώς σολιστικό 

οργανικό βιολιστικό μέρος, ούτε έστω μικρής χρονικής διάρκειας σαν αυτό που περιγράφηκε στην 

ακριβώς προηγούμενη περίπτωση. Η κατηγορία αυτή αφορά κυρίως σε τραγούδια αλλά και 

οργανικούς σκοπούς, στα οποία ο ρόλος του βιολιού δεν είναι πρωταγωνιστικός, ωστόσο είναι 

εμφανής και παρουσιάζει κάποιο σχετικό ενδιαφέρον από ερμηνευτική σκοπιά. Πρόκειται, ως επί 

το πλείστον, για περιπτώσεις στις οποίες το βιολί ερμηνεύει μαζί με τη φωνή, ή το όργανο που έχει 

πρώτο ρόλο –το οποίο τις περισσότερες φορές είναι το κλαρίνο– την ίδια μελωδία, με συνοδευτικό 

μεν, αξιοσημείωτο δε τρόπο.  

Τέλος, με βαθμό 1 αξιολογήθηκαν κάποιες περιπτώσεις ερμηνευτών, στις δισκογραφικές 

παραγωγές των οποίων ο ρόλος του βιολιού δεν προσφέρει κάποια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 

πληροφορία για το σκοπό της εργασίας. Πρόκειται για ηχογραφήματα παρόμοια με αυτά της 

αμέσως προηγούμενης κατηγορίας, με τη διαφορά ότι σε τούτα εδώ ο ερμηνευτικός ρόλος του 

βιολιού είτε είναι ιδιαίτερα απλοϊκός με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζει σχεδόν κανένα 

ερμηνευτικό ενδιαφέρον –π.χ., ερμηνεία ισοκρατήματος–, είτε η έντασή του σε σχέση με αυτή των 

άλλων οργάνων –ή της φωνής– είναι τέτοια, ώστε η ευκρινής ακρόασή του να καθίσταται από 

αρκετά δύσκολη έως αδύνατη. 

Στη συνέχεια, στον κάθε οργανοπαίκτη αποδόθηκε μια τελική βαθμολογία, σύμφωνα με το 

βαθμό της πιο υψηλόβαθμης παραγωγής στην οποία εντοπίστηκε να συμμετέχει. Συνήθως 

πρόκειται, άλλωστε, για παραγωγή στην οποία αναδεικνύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το 

παίξιμό του. Η βαθμολογία που προέκυψε από το εν λόγω Σύστημα αξιολόγησης, παρουσιάζεται –

αναλυτικά στο Παράρτημα 3 και– συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα (Πίν. 8), σε συνάρτηση με το 

πλήθος των –417 εν τέλει– εξεταζόμενων ερμηνευτών ΕΠΒ που υπολογίστηκε ότι αντιστοιχούν 

στην εκάστοτε βαθμολογική κατηγορία. 

Στο σημείο αυτό χρειάζεται να σημειωθεί ότι από τις προαναφερόμενες 2.130 προκριμένες 

παραγωγές στις οποίες εντοπίστηκε η συμμετοχή κάποιου ερμηνευτή ΕΠΒ συλλέχτηκαν περίπου οι 

μισές, και δη οι 1.150.
356

 Σε αυτές συμμετέχουν οι 417 βιολιστές από τους 457 που, όπως 

προαναφέρθηκε, προκρίθηκαν μέσω του Κριτηρίου I.
357

 Για τους 40 οργανοπαίκτες που 

υπολείπονται δεν έγινε εφικτό να συλλεχθεί κάποιο από τα δημοσιευμένα τους άλμπουμ, και κατά 

συνέπεια οι αντίστοιχες ηχογραφήσεις τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στα επόμενα στάδια της 

μελέτης. Το γεγονός αυτό εκτιμήθηκε ότι δεν επηρέασε αρνητικά την πορεία της μελέτης, αφού 

άλλωστε δεν μείωσε σε κάποιον αξιοσημείωτο βαθμό τον όγκο και την ποικιλομορφία του 

συνολικού ερευνητικού υλικού.
358

 

 

                                                 
356

 Τα σχετικά στοιχεία των άλμπουμ τα οποία εν τέλει συλλέχτηκαν επισημαίνονται ειδικότερα στο Παράρτημα 5. 
357

 Βλ. 2.2.2.1 (σ. 121). 
358

 Η βαθμολογία βάσει του Κριτηρίου ΙΙ, άλλωστε, των 37 αυτών βιολιστών –και επομένως η «σημαντικότητά» τους– 

αφενός δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή, αφετέρου βρίσκεται σε τέτοια επίπεδα στα οποία υπάρχει πληθώρα άλλων βιολιστών 

με αντίστοιχες τιμές.  
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Βαθμός Ερμηνευτικός ρόλος του βιολιού στη δισκογραφία των MC-LP-CD 

ΕΠΜ περιεχομένου 

Πλήθος 

Βιολιστών 

5 

Πολύ 

μεγάλος 

πολλά (>10) οργανικά κομμάτια 

(προσωπικό άλμπουμ βιολιστή)  64 

4 Μεγάλος λίγα (<10) οργανικά κομμάτια 186 

3 Μέτριος 

μόνο τραγούδια, με Α΄ ρόλο βιολιού  

(σόλο εισαγωγής, ταξίμι) 114 

2 Μικρός 

μόνο τραγούδια, με Β΄ ρόλο βιολιού (χωρίς σόλο),  

αλλά με ενδιαφέρον 35 

1 Ελάχιστος 

μόνο τραγούδια, με Β' ρόλο βιολιού χωρίς ενδιαφέρον  

(π.χ. ίσο) 18 
Πίν. 8. Σύστημα αξιολόγησης β. Βαθμολόγηση των 417 ερμηνευτών του ΕΠΒ με βάση τον σολιστικό 

ερμηνευτικό τους ρόλο στη δισκογραφία των MC-LP-CD ΕΠΜ περιεχομένου, που εντοπίστηκε να συμμετέχουν. 

Απεικονίζεται, επίσης, το πλήθος των βιολιστών σε συνάρτηση με την εκάστοτε βαθμολογική κατηγορία που 

αυτό αντιστοιχεί. 

 

 

2.2.2.2.Ι.γ. Τελική Αξιολόγηση Κριτηρίου ΙΙ (Συστήματα α+β) 

Στο επόμενο και τελευταίο στάδιο της αξιολόγησης, οι βαθμοί που προέκυψαν για τον κάθε 

ερμηνευτή ΕΠΒ από το εκάστοτε από τα δυο παραπάνω Συστήματα αξιολόγησης –α και β– 

προστέθηκαν μεταξύ τους έτσι ώστε να υπολογιστεί η τελική βαθμολογία του καθενός. Η 

βαθμολογία που προέκυψε παρουσιάζεται –αναλυτικά στο Παράρτημα 3 και– συνοπτικά στον 

παρακάτω πίνακα (Πίν. 9) σε συνάρτηση, κατά πρώτον –στη δεύτερη γραμμή–, με το πλήθος των 

εξεταζόμενων βιολιστών που αντιστοιχεί στην εκάστοτε βαθμολογική κατηγορία και, κατά 

δεύτερον –στην τρίτη γραμμή–, με το ποσοστό του πλήθους αυτών, αντίστοιχα, επί του συνολικού 

αριθμού τους. Με τον τρόπο αυτό, οι ερμηνευτές χωρίστηκαν σε εννέα διαφορετικές κατηγορίες με 

αντίστοιχη βαθμολόγηση, σε κλίμακα από 2 έως 10. Σύμφωνα με την κλίμακα αυτή, όσο πιο 

υψηλός είναι ο βαθμός που αντιστοιχεί στον κάθε μουσικό, τόσο πιο μεγάλη εκτιμάται ότι είναι η 

«σημαντικότητα» των σχετικών ηχογραφημάτων του – όσον αφορά τουλάχιστον στα συγκεκριμένα 

προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία εξυπηρετούν τις διάφορες ειδικότερες 

σκοπιμότητες της παρούσας μελέτης. 

 

Βαθμός σημαντικότητας ερμηνευτών ΕΠΒ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Πλήθος ερμηνευτών 13 16 70 98 118 53 27 11 11 

Ποσοστό του πλήθους αυτών προς τον 

συνολικό τους αριθμό 3% 4% 17% 23% 28% 13% 6% 3% 3% 
Πίν. 9. Τελική βαθμολογία ερμηνευτών ΕΠΒ βάσει των Συστημάτων αξιολόγησης α και β (βλ. Πίν. 7 και Πίν. 8, 

αντίστοιχα). Απεικονίζονται το πλήθος και το ποσοστό επί του συνόλου των βιολιστών που αντιστοιχεί στην 

εκάστοτε βαθμολογική κατηγορία (2
η
 & 3

η
 γραμμή).  

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί πως η διάκριση των βιολιστών στις παραπάνω αξιολογικές 

κατηγορίες πραγματοποιήθηκε προκειμένου να εξυπηρετηθούν κάποιες συγκεκριμένες 

σκοπιμότητες που αφορούν στο παρόν πόνημα καθαυτό. Τα εν λόγω Κριτήρια, άλλωστε, 

καθορίστηκαν με βάση τον συγκεκριμένο αυτόν τρόπο, έτσι ώστε να αποτελέσουν έναν οδηγό για 

την κατάλληλη επιλογή αντιπροσωπευτικών ηχητικών αποσπασμάτων στα οποία εντοπίζονται οι 

διάφορες διερευνώμενες κατηγορίες ιδιωματικών στοιχείων ερμηνείας. Αρκετά αντίστοιχα 

συστήματα αξιολόγησης έχουν διαμορφωθεί κατά καιρούς από διάφορους σχετικούς μελετητές, 
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εξάλλου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν μεμονωμένα οι εκάστοτε ιδιαίτερες ερευνητικές τους 

ανάγκες.359 

Τα αποτελέσματα, λοιπόν, που προέκυψαν από την παρούσα αξιολόγηση δεν έχουν σκοπό 

να χαρακτηρίσουν την ικανότητα των διαφόρων οργανοπαικτών που εξετάστηκαν εκτός του 

παρόντος πεδίου διερεύνησης, το οποίο συγκεκριμένα αφορά στη δισκογραφία των MC-LP-CD, 

ειδικότερα μάλιστα εκείνη η οποία εντοπίστηκε στην παρούσα έρευνα. Είναι πολύ πιθανό διάφοροι 

από τους ερμηνευτές αυτούς να παρήγαγαν μουσικό έργο –ασχέτως εάν αυτό ηχογραφήθηκε ποτέ ή 

όχι– πολύ μεγαλύτερου βεληνεκούς και καλλιτεχνικής «αξίας» από αυτό που προκύπτει μέσω των 

παραπάνω συστημάτων αξιολόγησης. Ωστόσο, μια σχετική έρευνα πάνω στο θέμα αυτό θεωρήθηκε 

ότι ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της εν λόγω διατριβής και για το λόγο αυτόν δεν 

πραγματοποιήθηκε.  

 Σε καμία περίπτωση επομένως, μέσω των προαναφερόμενων συστημάτων, δεν προτείνεται 

μια αντικειμενική αξιολόγηση των βιολιστών όσον αφορά στις ερμηνευτικές τους ικανότητες και 

το καλλιτεχνικό τους έργο σε ευρύτερο επίπεδο. Για να πραγματοποιηθεί άλλωστε μια τέτοια 

προσέγγιση, θα χρειαζόταν να γίνει σχετική εκτεταμένη έρευνα η οποία ενδεχομένως να 

περιλαμβάνει την εξέταση, αφενός μεγαλύτερου πεδίου σχετιζόμενων ηχογραφημάτων από ό,τι 

εδώ, αφετέρου διαφόρων παραγόντων –π.χ., κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών, κ.λπ.– που δεν 

ληφθήκαν υπόψη στην παρούσα έρευνα, οι οποίοι έχουν καθορίσει ανά εποχές το ρόλο του 

μουσικού στην ελληνική πραγματικότητα. 
 

 

2.2.2.3. Επιλογή Ηχητικών Αποσπασμάτων 

Ο γενικότερος συλλογισμός στον οποίο βασίστηκε η επιλογή των ηχητικών αποσπασμάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν στο κύριο μέρος της ανάλυσης ήταν ο εξής: το συνολικό πλήθος των 

αποσπασμάτων του κάθε ερμηνευτή να είναι ανάλογο με το βαθμό σημαντικότητάς του, όπως ο 

τελευταίος τούτος προκύπτει από τη σχετική αξιολόγηση του προαναφερόμενου Κριτηρίου ΙΙ. Με 

άλλα λόγια, θεωρήθηκε ορθό να επιλεγεί μεγαλύτερο πλήθος αποσπασμάτων –ανά ερμηνευτή–, 

αντίστοιχα, για κάθε κατηγορία ερμηνευτών υψηλότερου βαθμού σημαντικότητας. Για το σκοπό 

αυτό, επινοήθηκε ένα σχετικό θεωρητικό πρότυπο δειγματοληψίας προκειμένου αυτό να 

ακολουθηθεί όσο πιο πιστά κατά την εν λόγω διαδικασία επιλογής ηχητικών αποσπασμάτων στην 

πορεία της έρευνας. 

 Το εν λόγω θεωρητικό πρότυπο περιγράφεται συνοπτικά στην τελευταία γραμμή του 

παρακάτω πίνακα (Πίν. 10), όπου υποδεικνύεται το σχετικό πλήθος ηχητικών αποσπασμάτων προς 

επιλογή, σε συνάρτηση με το βαθμό σημαντικότητας του εκάστοτε ερμηνευτή. Όπως φαίνεται, σε 

κάθε βαθμό σημαντικότητας (9 στήλες) αντιστοιχεί ένα συγκεκριμένο και ενίοτε διαφορετικό 

σχετικό πλήθος ηχητικών αποσπασμάτων ανά ερμηνευτή. Το πλήθος αυτό, μάλιστα, αυξάνεται 

βαθμηδόν κατά μια μονάδα ανά δυο περίπου κατηγορίες, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια 

σχετικά γραμμική και ήπια αυξανόμενη δειγματοληψία ανά υψηλότερου βαθμού κατηγορία 

ερμηνευτών. Δηλαδή, εάν είναι να επιλεγεί 1 απόσπασμα ανά ερμηνευτή από τις κατηγορίες 

βαθμού σημαντικότητας 3 και 4, από τις δυο επόμενες κατηγορίες βαθμού 5 και 6 θα επιλεγούν 2 

αποσπάσματα, και από τις κατηγορίες βαθμού 7, 8 και 9 –αντίστοιχα– 3 αποσπάσματα. Με 

ανάλογο τρόπο προκύπτουν οι σχετικοί αριθμοί για περισσότερα από ένα επιλεγμένα αποσπάσματα 

ανά ερμηνευτή. Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα σχετικής αναλογίας θεωρήθηκε ορθό να 

αποτελέσουν οι δυο ακραίες βαθμολογικές κατηγορίες, αυτές με βαθμό 2 και 10. Πιο 

συγκεκριμένα, από τη μεν πρώτη προαναφερόμενη κατηγορία, ως αυτή άλλωστε με τη μικρότερη 

σημαντικότητα, θεωρήθηκε ορθό να μην επιλεγεί κανένα σχετικό ηχητικό απόσπασμα, από τη δε 

                                                 
359

 Ένα ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν τα τέσσερα κριτήρια που χρησιμοποιεί ο Norgaard (2008: 47-48), έτσι ώστε 

να αξιολογήσει και να επιλέξει επτά υψηλού επιπέδου μουσικούς της Τζαζ ως περίπτωση μελέτης στη διδακτορική του 

διατριβή. 
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δεύτερη, αντίστοιχα, ως αυτή με την –αντιθέτως– μεγαλύτερη σημαντικότητα, να μην υπάρχει 

περιορισμός στο πλήθος σχετικών αποσπασμάτων που θα επιλεγούν.  

 Το προαναφερόμενο πρότυπο ακολουθήθηκε στον μέγιστο δυνατό βαθμό σε όλη την πορεία 

της σχετικής δειγματοληψίας. Τα σχετικά αποτελέσματα που προέκυψαν αναφέρονται συνοπτικά –

για κάθε βαθμολογημένη κατηγορία ερμηνευτών– στην προτελευταία γραμμή του παρακάτω 

πίνακα (Πίν. 10), και αναλυτικά –για κάθε ερμηνευτή– στην τελευταία στήλη του Παραρτήματος 3. 

Όπως φαίνεται, η απόκλιση μεταξύ των τιμών του πλήθους ηχητικών αποσπασμάτων ανά 

ερμηνευτή, αφενός αυτών που τελικά επιλέχτηκαν στην πράξη, και αφετέρου αυτών που ορίστηκε 

αρχικά να επιλεχτούν με βάση το θεωρητικό πρότυπο, είναι αρκετά μικρή, και πάντως τόση ώστε 

να μην επηρεάζονται σε κάποιο αξιοσημείωτο βαθμό οι σχετικοί στόχοι που τέθηκαν αρχικά. Οι εν 

λόγω αποκλίσεις, για κάθε τιμή, απεικονίζεται και γραφικά στο Διάγραμμα 6 που ακολουθεί στη 

συνέχεια. 

 

Βαθμός σημαντικότητας ερμηνευτών ΕΠΒ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Σύ- 

νολο 

Πλήθος ερμηνευτών των οποίων επιλέχτηκε 

ηχητικό απόσπασμα 0 2 33 75 104 51 26 11 11 313 

Πλήθος αποσπασμάτων που επιλέχτηκαν 0 2 38 113 200 130 83 34 144 744 

Πλήθος αποσπασμάτων που επιλέχτηκαν 

ανά κατηγορία ερμηνευτών  0 1 1,15 1,53 1,92 2,55 3,19 3,09 13,1 - 

Σχετικό πλήθος αποσπασμάτων προς 

επιλογή ανά κατηγορία ερμηνευτών 

(θεωρητικό πρότυπο) 0 1 1 2 2 3 3 3 ∞ - 
Πίν. 10. Θεωρητικό πρότυπο τρόπου δειγματοληψίας ηχητικών αποσπασμάτων, και αντίστοιχα αποτελέσματα 

που προέκυψαν στην πράξη μετά την εφαρμογή του. 
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Διάγραμμα 6. Συγκριτική απεικόνιση των γραφημάτων των τιμών του πλήθους ηχητικών αποσπασμάτων ανά 

βαθμολογική κατηγορία ερμηνευτών, αφενός αυτών που ορίστηκε αρχικά να επιλεχτούν με βάση το θεωρητικό 

πρότυπο, και αφετέρου αυτών που τελικά επιλέχτηκαν στην πράξη. 
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Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι τα συνολικά –744– ηχητικά αποσπάσματα που 

επιλέχθηκαν προς περαιτέρω επεξεργασία στο πλαίσιο της εργασίας αντιστοιχούν στους 313 από 

τους 417 προκριμένους ερμηνευτές του ΕΠΒ που εξετάστηκαν συνολικά στο παρόν στάδιο – των 

οποίων δηλαδή μελετήθηκε το σχετικό ηχητικό υλικό. Από τους υπόλοιπους 104 ερμηνευτές, 

κυρίως εξαιτίας του ότι δεν εντοπίστηκε κάποιο αξιόλογο –για τον ειδικότερο σκοπό του παρόντος 

πονήματος– στοιχείο στην ερμηνεία τους, δεν επιλέχθηκε κανένα απόσπασμα για περαιτέρω 

επεξεργασία στη συνέχεια. Το γεγονός αυτό εκτιμήθηκε ότι δεν επηρέασε αρνητικά την ομαλή 

εξέλιξη της μελέτης, μιας και οι περισσότεροι από τους τελευταίους αυτούς ερμηνευτές –όπως 

φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί (Πίν. 11)– ανήκουν στις χαμηλότερου βαθμού σχετικές 

κατηγορίες. 

 

Βαθμός σημαντικότητας ερμηνευτών ΕΠΒ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Σύ- 

νολο 

Πλήθος ερμηνευτών που εξετάστηκαν στο 

παρόν στάδιο 13 16 70 98 118 53 27 11 11 417 
Ποσοστό του πλήθους αυτών προς τον συνολικό 

τους αριθμό 3% 4% 17% 23% 28% 13% 6% 3% 3% 100% 

Πλήθος ερμηνευτών των οποίων επιλέχτηκε 

ηχητικό απόσπασμα για τη συνέχεια 0 2 33 75 104 51 26 11 11 313 
Ποσοστό του πλήθους αυτών προς τον συνολικό 

τους αριθμό 0% 1% 11% 24% 33% 16% 8% 4% 3% 100% 

Πίν. 11. Πλήθος ερμηνευτών ΕΠΒ ανά κατηγορία σημαντικότητάς τους, αφενός, αυτών οι οποίοι συνολικά 

εξετάστηκαν σε πρώτο στάδιο και, αφετέρου, ειδικότερα εκείνων των οποίων επιλέχτηκε ηχητικό απόσπασμα 

για περαιτέρω επεξεργασία στη συνέχεια. 

 

Ο τρόπος δειγματοληψίας που περιγράφηκε παραπάνω ενδεχομένως να φαίνεται κάπως 

αυθαίρετος, μιας και δεν βασίζεται σε κάποιο καθιερωμένο σχετικό πρότυπο το οποίο να 

εξειδικεύεται στην αντίστοιχη θεματική. Κάτι τέτοιο βέβαια, άλλωστε, δεν εντοπίστηκε να υπάρχει. 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα της εφαρμογής του, παρ’ όλα αυτά, τόσο κατά τη διάρκεια της 

εκπόνησης της μελέτης, όσο και κατόπιν της ολοκλήρωσης αυτής, εκτιμήθηκε ότι η επιλογή των 

αποσπασμάτων που έλαβε χώρα βάσει αυτού ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, όσον αφορά 

τουλάχιστον στις ανάγκες της διατριβής. Το εν λόγω πρότυπο - γενικός οδηγός επιλογής ηχητικών 

αποσπασμάτων, δηλαδή, συντέλεσε στο να γίνει αρκετά λειτουργικά και εύστοχα η επιλογή των 

τελικών αποσπασμάτων που χρησιμοποιούνται και παρουσιάζονται καταγραμμένα στο κύριο μέρος 

της εργασίας. Πρόκειται για απόρροια σε γενικές γραμμές αναμενόμενη, άλλωστε, αφού το 

γενικότερο σκεπτικό της όλης διαδικασίας επιλογής αποσπασμάτων στηρίζεται στην εφαρμογή όσο 

το δυνατόν πιο αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης του συνολικού ερευνητικού υλικού.  

Αδιαμφισβήτητα, το βασικότερο κριτήριο επιλογής των καθαυτό τελικών αποσπασμάτων 

αποτέλεσε η προσωπική μου εκτίμηση όσον αφορά, αφενός, στην ανάδειξη μέσω αυτών του 

εκάστοτε πραγματευόμενου στοιχείου διαποίκιλσης και, αφετέρου –κατά συνέπεια–, στην 

καταλληλότητά τους να χρησιμοποιηθούν στο εκάστοτε ειδικότερο πλαίσιο της εργασίας που τους 

αντιστοιχεί. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, όπου κρίθηκε απαραίτητο, πραγματοποιήθηκαν ορισμένες 

σχετικές εξαιρέσεις –λίγες ωστόσο–, οι οποίες επισημαίνονται ιδιαιτέρως.
360

 Μοναδικός σκοπός 

τέτοιου είδους εξαιρέσεων, βέβαια, ήταν το να μην αποκλειστούν από το ενδεχόμενο διερεύνησης 

ιδιωματικά στοιχεία που πιθανά χρησιμοποιούνται με αρκετά ξεχωριστό τρόπο, είτε από 

                                                 
360

 Για παράδειγμα, τέτοιου είδους εξαιρέσεις έγιναν σε ορισμένες περιπτώσεις με στόχο να συγκεντρωθούν κάποια 

συγκεκριμένα ηχητικά αποσπάσματα –τα οποία αφορούν φερειπείν ειδικότερα σε μια ιδιαίτερη γεωγραφική περιοχή– 

στα οποία ανιχνεύεται ένα πολύ ιδιαίτερο είδος ιδιωματικής πρακτικής. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις πάλι, δόθηκε 

ιδιαίτερη σημασία στο υλικό κάποιων συγκεκριμένων οργανοπαικτών –αν και, βάσει των προαναφερόμενων 

κριτηρίων, μπορεί να μην προβλεπόταν κάτι τέτοιο– για αντίστοιχους λόγους. 
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ορισμένους συγκεκριμένους οργανοπαίκτες, είτε σε κάποιες ιδιαίτερες περιοχές, και σε καμία 

περίπτωση δεν υποδηλώνεται η πρόθεση κάποιου άλλου είδους κατάταξης των στοιχείων αυτών, 

όπως π.χ. –αντίστοιχα– ανά κατηγορία οργανοπαικτών, ανά τόπο, κ.λπ. 

Σε γενικές γραμμές, με βάση τα Συστήματα αξιολόγησης α και β του Κριτηρίου ΙΙ που 

αναπτύχθηκαν προηγουμένως,
361

 προκύπτει ότι το μεγαλύτερο πλήθος αποσπασμάτων που 

αποδελτιώθηκαν για το σκοπό του παρόντος πονήματος αντιστοιχεί, αφενός, στους πιο σύγχρονους 

–αλλά πάντως γεννημένους πριν το 1970– και, αφετέρου, στους πιο αναγνωρισμένους βιολιστές 

του χώρου, παρά στους παλαιότερους και στους λιγότερο «διάσημους». Αποτέλεσμα σχετικά 

αναμενόμενο και ιδιαίτερα θεμιτό, άλλωστε, αφού το ηχητικό υλικό των δυο πρώτων κατηγοριών 

οργανοπαικτών –των πιο σύγχρονων και αναγνωρισμένων– εντοπίζεται αρκετά πιο εύκολα, σε 

μεγαλύτερη ποσότητα, καθώς και σε καλύτερη ηχητική ποιότητα, σε σχέση με των δυο άλλων. Οι 

μουσικοί των δυο πρώτων κατηγοριών, επίσης, κατέχουν συνήθως υψηλές και ευρείες βιολιστικές 

δυνατότητες, και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ασχοληθεί επαγγελματικά με το παραδοσιακό 

ρεπερτόριο σε πανελλήνιο εύρος, με αποτέλεσμα στην τεχνική ερμηνεία τους να περιλαμβάνεται 

ένα πολύ μεγάλο φάσμα υποπεριπτώσεων ιδιωματικών στοιχείων. Το εν λόγω γεγονός 

εξυπηρέτησε σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες της παρούσας μελέτης αφού, βάσει αυτού, η διερεύνηση 

του ηχητικού υλικού μπόρεσε να εστιάσει περισσότερο στην προαναφερόμενη κατηγορία 

οργανοπαικτών, με αποτέλεσμα να περιοριστεί έτσι αρκετά ο αρχικός του όγκος. Μολαταύτα, 

σημαντικό ήταν το πλήθος καταγραφών ερμηνευτικών ιδιωμάτων που πραγματοποιήθηκε και από 

τις υπόλοιπες κατηγορίες οργανοπαικτών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μάλιστα είχε η καταγραφή κοινών 

μουσικών αποσπασμάτων που αντιστοιχούν σε διαφορετικές κλάσεις ερμηνευτών, με σκοπό τη 

συγκριτική τους μελέτη, τη συνεξέταση δηλαδή των ποικίλων διαφορετικών τεχνοτροπιών που 

χρησιμοποιούν οι εκάστοτε ερμηνευτές για την απόδοση μιας κοινής μουσικής φράσης.
362

 

 

 

 

 

2.2.3. Επεξεργασία Ερευνητικού Ηχητικού Υλικού 

Είναι προφανές ότι διαπιστώνεται αρκετά μεγάλη ποσοτική διαφορά μεταξύ του υλικού που αρχικά 

εντοπίστηκε και συγκεντρώθηκε, σε σχέση με αυτό που επιλέχθηκε, σε πρώτη φάση (Κριτήριο Ι), 

προς ακρόαση, και ακόμα περισσότερο, σε δεύτερη φάση (Κριτήριο ΙΙ), προς καταγραφή και χρήση 

στο κύριο ερευνητικό μέρος του πονήματος. Προκειμένου να διαμορφωθούν όσο το δυνατόν πιο 

αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή των ηχητικών αποσπασμάτων, ωστόσο, η εποπτεία του 

συνόλου των ηχογραφημάτων που αφορούν στο ΕΠΒ θεωρήθηκε ότι έπρεπε να είναι όσο το 

δυνατόν πιο πολυδιάστατη. Για το λόγο αυτό, εξάλλου, όπως περιγράφηκε στις δυο προηγούμενες 

ενότητες 2.2.1 και 2.2.2, χρειάστηκε αρχικά να πραγματοποιηθεί απογραφή του αναφερόμενου 

υλικού στο μέγιστα δυνατό εντοπιζόμενο σύνολό του –αφού προς το παρόν μια τέτοιου είδους 

απογραφή δεν υπάρχει έτοιμη στη σχετική βιβλιογραφία–, κατόπιν να γίνει η αξιολόγηση αυτού 

έτσι ώστε με έναν τρόπο το ίδιο να περιορισθεί και να κατηγοριοποιηθεί, και στη συνέχεια να 

συγκεντρωθεί το «καταλληλότερο» μέρος αυτού προκειμένου να επιλεχθούν –από το τελευταίο– τα 

ηχητικά αποσπάσματα που αναδεικνύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα βασικά ζητούμενα της 

διατριβής. Στη συνέχεια, λοιπόν, περιγράφονται τα στάδια επεξεργασίας που υπέστη το ηχητικό 

υλικό το οποίο προκρίθηκε κατόπιν εφαρμογής των δυο προαναφερόμενων Κριτηρίων Ι και ΙΙ, 

καθώς και η εκ των υστέρων διερεύνηση των ηχητικών αποσπασμάτων που προέκυψαν μέσω του 

τρόπου αυτού. 
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 Βλ. 2.2.2.2, σ. 126. 
362

 Ενδ. βλ. Παρ. 21. 
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2.2.3.1. Οργάνωση και Ακρόαση Ηχητικού Υλικού  

Μεγαλύτερη προτεραιότητα κατά τη συλλογή του ηχητικού υλικού δόθηκε στην αναζήτηση 

δισκογραφικών παραγωγών που περιέχουν, κατά πρώτον, οργανικά κομμάτια στα οποία το βιολί 

κατέχει τον βασικότερο ερμηνευτικό ρόλο –σε σχέση με τα υπόλοιπα όργανα– και, κατά δεύτερον, 

τραγούδια στα οποία ο ρόλος του βιολιού είναι συνήθως λιγότερο σολιστικός. Μεγάλη σημασία 

δόθηκε, επίσης, στο να αντιστοιχεί το υπό διερεύνηση υλικό σε όσο το δυνατόν περισσότερους σε 

πλήθος διαφορετικούς ερμηνευτές του είδους, έτσι ώστε το δειγματολόγιο των αντίστοιχων 

ηχογραφημάτων που συγκεντρωνόταν να αποκτήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία και 

επομένως πληρέστερο περιεχόμενο.  

Τα ηχογραφήματα που συγκεντρώνονταν, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης, 

ταξινομούνταν σε ηλεκτρονικούς φακέλους, σε πρώτο επίπεδο αρχειοθέτησης, σύμφωνα με την 

εκάστοτε δισκογραφική παραγωγή που ανήκαν, και σε δεύτερο, αντίστοιχα, με αλφαβητική σειρά, 

σύμφωνα με το επίθετο του βιολιστή που αντίστοιχα συμμετείχε σε αυτά. Παράλληλα υφίσταντο 

κατάλληλη επεξεργασία, έτσι ώστε να αποκτήσουν μια κοινή –από άποψη τεχνικών 

χαρακτηριστικών– μορφοποίηση και να καταστούν όσο το δυνατόν πιο εργονομικά στη μετέπειτα 

χρήση τους. Συγκεκριμένα το υλικό υποβλήθηκε σε: κοινή ψηφιοποίηση τύπου Mp3 (128 Kbps), 

κοινή στάθμιση έντασης (normalizing), ηλεκτρονικό καθάρισμα κατά περίπτωση από ενδεχόμενους 

θορύβους, καθώς και κοινή μορφοποίηση των ηλεκτρονικών τίτλων των κομματιών, των τίτλων 

των άλμπουμ, και των ονομάτων των συμμετεχόντων οργανοπαικτών.
363

 Υπολογίστηκε ότι έγινε 

σχετική επεξεργασία –όπως τούτη μόλις περιγράφηκε προηγουμένως– σε σύνολο περίπου 15.000 

κομματιών ΕΠΒ ενδιαφέροντος, τα οποία αντιστοιχούν περίπου σε 800 ώρες μουσική και 80GB 

χωρητικότητα. 

Το αναφερόμενο ηχητικό υλικό γινόταν αντικείμενο συστηματικής και μεθοδευμένης 

ακρόασης καθ’ όλη την πορεία της διατριβής, με σκοπό να μελετηθεί σε όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη έκταση και λεπτομέρεια. Ένεκα της ποσοστιαίας κατανομής του πλήθους των 

ζητούμενων ηχητικών αποσπασμάτων ανά βιολιστική κατηγορία –όπως αυτή προέκυψε μέσω του 

Συστήματος αξιολόγησης β (βλ. Διάγραμμα 6)– η μελέτη του υλικού οργανώθηκε ανά αντίστοιχες 

ομάδες ερμηνευτών. Αποτέλεσμα της εν λόγω συστηματοποίησης ήταν να συντομευθεί σημαντικά 

ο χρόνος σάρωσης του υλικού, διότι βάσει του τρόπου αυτού η κάθε αναφερόμενη κατηγορία 

ηχογραφημάτων μελετιόταν –τουλάχιστον σε πρώτη φάση ακρόασης– μέχρις ότου να συλλεχθεί το 

απαιτούμενο πλήθος ερευνητικών ηχητικών αποσπασμάτων που της αναλογούσε. Αυτός είναι 

άλλωστε ένας από τους λόγους για τους οποίους, τα σχετικά αποσπάσματα που προέκυψαν 

αντιστοιχούν συνολικά σε λιγότερους από τους βιολιστές που διερευνήθηκαν. 

Με σκοπό επίσης, να εξοικονομηθεί ακόμη περισσότερος χρόνος στο στάδιο της ακρόασης, 

έτσι ώστε να εξεταστεί όσο το δυνατόν περισσότερο από το ήδη άλλωστε πολύ μεγάλο σε όγκο 

συσσωρευμένο ηχητικό υλικό, η σάρωση τούτου γινόταν συχνά με συντομευμένο ή αλλιώς 

«διαγώνιο» τρόπο.
364

 Με επιβράδυνση δηλαδή στα σημεία που εκτιμούσα ότι χρειαζόταν να σταθώ 

και επιτάχυνση στα υπόλοιπα. Με τον τρόπο αυτό η μελέτη εστιαζόταν, αποκλειστικά, στα 

ερμηνευτικά μέρη του βιολιού τα οποία εντοπίζονταν μέσα στο εκάστοτε κομμάτι, και πιο 

συγκεκριμένα, στα σημεία εκείνα που παρουσίαζαν ειδικότερο ενδιαφέρον όσον αφορά στη 

διερευνώμενη πρακτική της διαποίκιλσης, τα οποία φυσικά υπόκειντο σε ιδιαίτερη σχολαστική 

ακρόαση. Πολύ συχνά μάλιστα, με σκοπό να γίνουν με μεγαλύτερη ευκολία κατανοητές οι 

διάφορες λεπτομέρειες της εκάστοτε μελετώμενης τεχνικής, η ταχύτητα σάρωσης του 

εξεταζόμενου ηχητικού αποσπάσματος, ή και το τονικό του ύψος, προσαρμόζονταν κατάλληλα, με 

τη βοήθεια Η/Υ, μέσω του λογισμικού προγράμματος Slow Downer. 
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 Ιδιαίτερα σύνθετη και χρονοβόρα ήταν η συνολική διαδικασία μορφοποίησης των ηχογραφήσεων που προέρχονταν 

από δίσκους 33΄ στροφών (LP) και μαγνητικές κασέτες (MC), όπου το σχετικό υλικό έπρεπε πρώτα –πριν από τα 

στάδια μορφοποίησης που αναφέρθηκαν προηγουμένως– να μετατραπεί από αναλογική σε ψηφιακή μορφή.  
364

 Κατά αντιστοιχία με τον «διαγώνιο» τρόπο ανάγνωσης ενός λεκτικού κειμένου. 
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2.2.3.2. Θεωρητικό Μέρος Επεξεργασίας Υλικού – Καταγραφική Μεθοδολογία 

 

2.2.3.2.Ι. Καταγραφή & Επεξεργασία Ηχητικών Αποσπασμάτων  

Για το θεωρητικό μέρος της μελέτης, πραγματοποίησα καταγραφή και μορφολογική ανάλυση σε 

επίπεδο μικροδομής αρκετών ηχητικών αποσπασμάτων στα οποία εντόπιζα να εμπεριέχονται 

βιολιστικές τεχνικές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σκοπό του παρόντος πονήματος. Συγκεκριμένα, 

αφού εντόπιζα μια από τις ζητούμενες τεχνικές μέσα σε ένα κομμάτι, απομόνωνα την ευρύτερη 

δομική ενότητα μέσα στην οποία αυτή περιλαμβανόταν, επιλέγοντας μάλιστα την αναφερόμενη 

ευρύτερη ενότητα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε τούτη να οριοθετεί –όσο αυτό είναι δυνατόν– μια 

μικρή αυτοτελή μελωδική φράση ή σε κάποιες περιπτώσεις ένα πιο μικρό μελωδικό μοτίβο. 

Απώτερος σκοπός, άλλωστε, είναι να γίνεται όσο το δυνατόν πιο κατανοητή η σχέση της εκάστοτε 

επιλεγμένης τεχνικής με τα εκατέρωθεν μουσικά συμφραζόμενα –έτσι ώστε να καθίσταται 

αντιληπτός ο ιδιαίτερος λειτουργικός ρόλος αυτής μέσα στο «φυσικό» μουσικό της περιβάλλον– 

και αφού έχει αποσπαστεί το εκάστοτε αντίστοιχο χωρίο / ηχητικό απόσπασμα από το συνολικό 

κομμάτι. Η ακριβής οριοθέτηση και κατόπιν αποκοπή και αποθήκευση του εν λόγω ηχητικού 

αποσπάσματος-μοτίβου, γινόταν με τη βοήθεια Η/Υ, μέσω του λογισμικού προγράμματος Adobe 

Audition 3.
365

 

Στη συνέχεια, κατέγραφα το μελωδικό μέρος του βιολιού της επιλεχθείσας φράσης, με όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερη λεπτομέρεια ως προς τις ποικιλτικές και βιολιστικές τεχνικές που 

χρησιμοποιούνταν. Τα σημεία που διερευνώνται ειδικότερα, περικλείονται γραφικά εντός σχετικού 

πλαισίου. Ο στόχος που επιδιώχτηκε να επιτευχθεί μέσω των εν λόγω καταγραφών ήταν διπλός. 

Αφενός να μελετηθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια οι διάφορες μορφές διαποίκιλσης που 

συμβαίνουν στην ΕΠΒ τέχνη, και αφετέρου να διερευνηθεί ειδικότερα ο τρόπος με τον οποίο αυτές 

ερμηνεύονται στο όργανο. Στην πορεία σάρωσης του υλικού, οι τεχνικές που διαπιστωνόταν ότι 

είχαν ήδη επισημανθεί σε προγενέστερα εξετασμένα ηχογραφήματα, και για τις οποίες είχε γίνει 

ήδη αποδελτίωση και καταγραφή ορισμένων αντίστοιχων αποσπασμάτων, εφόσον δεν προσέθεταν 

κάποιο νέο σχετικό στοιχείο, προσπερνούνταν. Επίσης, η στατιστική συχνότητα εμφάνισης της 

εκάστοτε κατηγορίας διαποίκιλσης στην πράξη, καθόρισε σε αντίστοιχο βαθμό την προτεραιότητα 

που δόθηκε για την καταγραφή της. Δόθηκε δηλαδή μεγαλύτερη έμφαση στην καταγραφή των 

τεχνικών εκείνων για τις οποίες διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούνται συχνότερα στην πράξη, 

θεωρώντας τες –για αυτόν ακριβώς το λόγο, και μόνο για το σκοπό του πονήματος– 

«σημαντικότερες» από αυτές που ελάχιστα εντοπίστηκε, αντίστοιχα, να εφαρμόζονται.
366

 

Οι καταγραφές πραγματοποιούνταν από μέρους μου αποκλειστικά μέσω ακρόασης και 

εμπειρικού προσδιορισμού των διάφορων ζητούμενων στοιχείων.
367

 Στη συνέχεια αποτυπώνονταν 

                                                 
365

 Η κάθε ευρύτερη ενότητα που έχει αποσπαστεί από το συνολικό κομμάτι εκτείνεται χρονικά, κατά κανόνα, μεταξύ 

κάποιων λίγων δευτερολέπτων πριν και μετά από το χρονικό σημείο εκείνο στο οποίο ανιχνεύεται η εκάστοτε 

εξεταζόμενη τεχνική. Σημειογραφικά, επομένως, η χρονική διάρκεια της κάθε ενότητας αυτής αντιστοιχεί συνήθως σε 

ένα μικρό πλήθος μέτρων του πενταγράμμου. Το δε ακριβές χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η ίδια εκτυλίσσεται, 

καθώς και τα ευρύτερα στοιχεία του αντίστοιχου κομματιού στο οποίο εμπεριέχεται, αναφέρονται στη λεζάντα του 

εκάστοτε αντίστοιχου παραδείγματος (βλ. σημ. 368). 
366

 Η αξιολόγηση των αναφερόμενων περιπτώσεων ποίκιλσης και των αντίστοιχων δακτυλισμών που χρησιμοποιούνται 

για την ερμηνεία τους στο βιολί, όσον αφορά στη συχνότητα εμφάνισής τους στην πράξη, προέκυψε μέσα από την 

εκτενή διερεύνηση του, σχετικού με το ΕΠΒ, ηχητικού υλικού που εξετάστηκε για το σκοπό του πονήματος, σε 

συνδυασμό με την προσωπική μου σχετική εμπειρία και εκτίμηση ως ερμηνευτή του είδους. 
367

 Διάφορα λογισμικά προγράμματα Η/Υ γενικότερα υπάρχουν, μέσω των οποίων μπορεί να αποτυπωθεί με μηχανικό 

τρόπο μια μελωδική φράση στο δυτικό σύστημα σημειογραφίας. Κανένα ωστόσο –τουλάχιστον από όσα εντοπίστηκαν 

και δοκιμάστηκαν– δεν αποδείχτηκε να έχει την ικανότητα να προσδιορίσει στο απαιτούμενο επίπεδο λεπτομέρειας, τα 

διάφορα μουσικά και ερμηνευτικά στοιχεία που διερευνώνται στο παρόν πόνημα. Τα περισσότερα προγράμματα αυτής 

της κατηγορίας, συνήθως, εξειδικεύονται στην επεξεργασία δυτικότροπων μελωδιών. Δεν είναι, δηλαδή, σε θέση να 

παρέχουν με ακρίβεια τις αναγκαίες πληροφορίες της ιδιαίτερης φύσης των εξεταζόμενων ηχητικών αποσπασμάτων 

όπως: τη χρήση μικροδιαστημάτων, το επίπεδο μικροδομής των ποικιλμάτων και την απεικόνιση των ιδιωματικών 
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–με κατάλληλη χρήση του επεξεργαστή μουσικού κειμένου, λογισμικού προγράμματος Η/Υ Finale 

2005– σε ειδικά διαμορφωμένο σύστημα δυτικής σημειογραφίας για το οποίο γίνεται εκτενής 

αναφορά στην ενότητα 2.1.4. Τα σχετικά αρχεία ήχου και σημειογραφικής αποτύπωσης που 

προέκυπταν, ονοματοδοτούνταν σύμφωνα με την ονομασία των τεχνικών που αντιστοιχούσαν, και 

ταξινομούνταν κατάλληλα σε φακέλους έτσι ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή δυνατόν να 

αναζητηθούν με εύκολο τρόπο και να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη του κυρίου μέρους της 

διατριβής – στο Κεφάλαιο 3. Απώτερος στόχος ήταν το περιεχόμενο του πονήματος να αποκτήσει 

οπτικοακουστική μορφή παρουσίασης, σύμφωνα με την οποία τα ηχητικά αποσπάσματα θα 

επισυνάπτονται στις καταγραφές που αντιστοιχούν, έτσι ώστε να γίνεται όσο το δυνατόν πιο απτός 

και άμεσος ο συσχετισμός μεταξύ αντίστοιχης θεωρίας και πράξης. Για το σκοπό αυτό, εξάλλου, 

κάθε καταγραμμένο παράδειγμα συνοδεύεται, αφενός από το ηχητικό υλικό στο οποίο αυτό 

αντιστοιχεί –σε σχετικό συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD-ROM)–, αφετέρου από μια ιδιαίτερα 

αναλυτική και επεξηγηματική σχετική λεζάντα.
368

 

 Είναι σημαντικό να διασαφηνίσω ότι δεν ήμουν –και δεν είμαι– ικανός να προσδιορίσω σε 

πλήρη βαθμό τη βιολιστική ερμηνευτική τεχνική που χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις από 

                                                                                                                                                                  
βιολιστικών τεχνικών (π.χ. τεχνικές ολίσθησης, κ.λπ.). Ως εκ τούτου, όπως ήδη αναφέρθηκε, όλες οι καταγραφές έγιναν 

από μέρους μου με τον παραδοσιακό εμπειρικό τρόπο. Πρβλ. και σημ. 351. 
368

 Περιγραφή περιεχομένου λεζαντών μουσικών παραδειγμάτων: 

I) Όσον αφορά, κατά πρώτον, στα παραδείγματα που αποτελούν πρωτότυπες δικές μου καταγραφές, κάθε λεζάντα 

χωρίζεται σε τρία θεματικά πεδία, για την ανάπτυξη καθενός εκ των οποίων χρησιμοποιείται, αντίστοιχα, μια 

διαφορετική παράγραφος.  

– Στην πρώτη, τέτοια λοιπόν, παράγραφο αναφέρονται διαδοχικά: 

α) Ο αριθμός του σχετικού παραδείγματος. 

β) Ο κωδικός αριθμός του σχετικού ηχητικού αποσπάσματος (εισάγεται με το σύμβολο #). Πρόκειται για τον 

κωδικό μέσω του οποίου ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος μπορεί να εντοπίσει το εν λόγω ηχητικό απόσπασμα στο 

συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD) της εργασίας. 

γ) Η βάση θεμελίωσης –δηλαδή η πρώτη βαθμίδα– του τρόπου (βθτ) του σχετικού αποσπάσματος.  

δ) Η ρυθμική αγωγή του αποσπάσματος, δηλαδή η αξία του παλμού του μέτρου και το χρονικό της ισοδύναμο σε 

κτύπους του μετρονόμου. 

– Στη δεύτερη παράγραφο, αντίστοιχα, τιτλοδοτείται, περιγράφεται και ενίοτε σχολιάζεται περαιτέρω η πρακτική 

διαποίκιλσης που εξετάζεται ειδικότερα στο σχετικό παράδειγμα. 

– Στην τρίτη παράγραφο αναφέρονται: 

α) Το ονοματεπώνυμο του βιολιστή που ερμηνεύει το σχετικό απόσπασμα. 

β) Ο τίτλος του κομματιού από το οποίο προέρχεται το εκάστοτε εξεταζόμενο απόσπασμα, και συνήθως το είδος 

και η καταβολή αυτού. 

γ) Τα στοιχεία του οπτικοακουστικού μέσου στο οποίο εντοπίστηκε το κομμάτι, και κατά συνέπεια του σχετικού 

αποσπάσματος που εξετάζεται. Αναφέρονται, πιο συγκεκριμένα, με την εξής σειρά: i) ο τίτλος του μέσου, ii) η 

εταιρία παραγωγής και ο σχετικός κωδικός αριθμός δημοσίευσης του μέσου, iii) το είδος του μέσου (π.χ. MC, LP, 

CD, ραδιοφωνική εκπομπή, κ.λπ.), iv) η χρονολογία δημοσίευσης του μέσου που εξετάστηκε –και χρονολογία 

πρώτης δημοσίευσης της ηχογράφησης όπου αυτή διαφέρει σε σημαντικό βαθμό από την τελευταία–, v) ο αριθμός 

του σχετικού κομματιού –όπως αυτό δημοσιεύεται στο μέσο που εξετάστηκε–, vi) το ακριβές χρονικό σημείο 

έναρξης και λήξης του αποσπάσματος, όπως αυτό εντοπίζεται μέσα στο σχετικό συνολικό κομμάτι (με ακρίβεια 

δευτερολέπτου). Να σημειωθεί ότι, ως προς την ορθογραφία των τίτλων των κομματιών και των άλμπουμ, 

διατηρείται εδώ αυτή του πρωτοτύπου. 

 

II) Όσον αφορά, κατά δεύτερον, στα παραδείγματα που προέρχονται από τη σχετική βιβλιογραφία –τα οποία 

αποτελούν δηλαδή καταγραφές άλλων σχετικών μελετητών–, χρησιμοποιείται για την παράθεσή τους ο ίδιος, σε 

γενικές γραμμές, τρόπος με τον προαναφερόμενο. Τα στοιχεία, ωστόσο, του πρώτου –αντίστοιχα με παραπάνω– 

θεματικού πεδίου δεν αναφέρονται καθόλου, μιας και για τούτα, εδώ, δεν μελετήθηκε το εκάστοτε ανάλογο ηχητικό 

απόσπασμα. Τα διαθέσιμα στοιχεία, αντίστοιχα επίσης, του τρίτου θεματικού πεδίου είναι συνήθως αρκετά πιο 

περιορισμένα. Ως εκ τούτου, όλα τα στοιχεία του εκάστοτε τέτοιου παραδείγματος, παρατίθενται συγκεντρωμένα σε 

μια μονάχα παράγραφο. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάκριση μεταξύ των παραδειγμάτων που αποτελούν πρωτότυπες δικές μου 

καταγραφές και αυτών που προέρχονται από τη σχετική βιβλιογραφία γίνεται ιδιαίτερα ξεκάθαρη από την ύπαρξη ή όχι 

στην εκάστοτε λεζάντα, αντίστοιχα, του συμβόλου « #» το οποίο υποδεικνύει τον κωδικό αριθμό του σχετικού 

ηχητικού αποσπάσματος.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

138 

τον εκάστοτε οργανοπαίκτη. Οπωσδήποτε, βέβαια, η εν λόγω ικανότητα βελτιώνεται όσο κανείς 

μελετά περισσότερο έναν συγκεκριμένο εκτελεστή ή εμβαθύνει σε ένα συγκεκριμένο ερμηνευτικό 

ύφος.  

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι το μέγιστο πλήθος των καταγραφών που 

πραγματοποιήθηκε αφορά ως επί το πλείστον έρρυθμα μουσικά κομμάτια και αρκετά λιγότερα 

ελεύθερου ρυθμού. Η προτίμηση αυτή οφείλεται, αφενός στο ότι ο αριθμός των κομματιών 

ελεύθερου ρυθμού που υπάρχει στο προκριμένο ερευνητικό υλικό είναι υπερβολικά μικρότερος 

από ό,τι των έρρυθμων, και αφετέρου στην αδυναμία του δυτικού σημειογραφικού συστήματος ως 

προς την ακριβή αποτύπωση της αναφερόμενης μουσικής ιδιαιτερότητας.
369

  

 Εν κατακλείδι θα ήθελα να παρατηρήσω ότι η διαδικασία επιλογής των τελικών ηχητικών 

αποσπασμάτων ήταν μια υπόθεση η οποία στο σύνολό της με δυσκόλεψε ιδιαίτερα. Το να 

καταλήξει κανείς σε ένα δειγματολόγιο όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό, για τις διάφορες 

υποκατηγορίες διαποίκιλσης και τους ποικίλους τρόπους βιολιστικής εκφοράς τους, μέσα από 

ηχογραφημένο υλικό 15.000 περίπου κομματιών, που προέρχεται από 420 βιολιστές οι οποίοι 

επελέγησαν μέσα από σύνολο 800, είναι μια επίπονη διαδικασία. Από το ηχητικό υλικό λοιπόν που 

συνολικά εξετάστηκε, προκρίθηκε ένα πλήθος 744 επιλεγμένων ηχητικών αποσπασμάτων, 

διάρκειας –κατά μέσο όρο– 10 sec το καθένα, τα οποία, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων που 

επισημαίνονται ιδιαιτέρως, υπακούουν στα δυο βασικά Κριτήρια Ι και ΙΙ που αναπτύχθηκαν 

παραπάνω (2.2.2.1 και 2.2.2.2, αντίστοιχα). Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα από τα 

καταγραμμένα αποσπάσματα των 744 προαναφερόμενων επιλεγμένων ηχητικών αποσπασμάτων, 

και δη εκείνα τα οποία εμπεριέχουν αξιόλογα στοιχεία διαποίκιλσης ποικίλων κατηγοριών, 

χρησιμοποιούνται στο παρόν πόνημα ως παραδείγματα περισσότερες από μια φορές – 

υποδεικνύουν δηλαδή διαφορετικό στοιχείο διαποίκιλσης κάθε φορά.
370

 

 

 

2.2.3.2.ΙΙ. Oνοματοδοσία Στοιχείων Διαποίκιλσης 

Είναι γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της ορολογίας που χρησιμοποιείται διεθνώς για την 

ονομασία των διαφόρων στοιχείων διαποίκιλσης προέρχεται, ως επί το πλείστον, από τη σχετική 

βιβλιογραφία που αφορά στο χώρο της δυτικής μουσικής και ειδικότερα αυτόν της 

«διαποικιλμένης» Μπαρόκ περιόδου. Το ζήτημα βέβαια της ονοματολογίας της αναφερόμενης 

πρακτικής αποτελεί στην πραγματικότητα ένα θέμα αρκετά «ομιχλώδες» στον μουσικό χώρο εν 

γένει. Όπως σχετικά παρατηρεί ο Donington (1989: 189) –όσον αφορά ειδικότερα στο Μπαρόκ–: 

«Το ίδιο σύμβολο ή η ίδια ονομασία [ενός ποικίλματος] μπορεί να έχει αρκετές διαφορετικές 

ερμηνείες σε διαφορετικές πηγές, συχνά μάλιστα και στην ίδια πηγή».
371

 Σχετικά με την 

προαναφερόμενη διαπίστωση αναφέρω ενδεικτικά ότι, κατά την παρούσα έρευνα, μονάχα για την 

κατηγορία ποικιλμάτων μιας-νότας (3.1.2), εντοπίστηκαν περισσότερες από 40 σχετικές 

διαφορετικές ονομασίες. 

Όσον αφορά, αντίστοιχα, στην ονομασία των διαφόρων υποκατηγοριών της εξεταζόμενης 

πρακτικής στην ΕΠΜ, ελάχιστοι ευρέως καθιερωμένοι λεκτικοί όροι εντοπίζονται, τόσο σε γραπτές 

πηγές όσο και μέσα από προφορικές μαρτυρίες.
372

 Μέσα στην πορεία του χρόνου, βέβαια, κάποιες 

ονομασίες έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερο από άλλες με αποτέλεσμα να επικρατήσουν και, σε 

ένα βαθμό μάλιστα, να διαδοθούν μεταξύ των διαφόρων τοπικών μουσικών παραδόσεων. Τέτοιου 

είδους προέλευση, θεωρώ ότι έχουν οι περισσότεροι όροι που χρησιμοποιούνται στις μέρες μας για 

                                                 
369

 Πρβλ. 2.1.4.2. 
370

 Πιο συγκεκριμένα, από τα εν λόγω 744 ηχητικά αποσπάσματα προέκυψαν 993 διαφορετικά παραδείγματα. Για 

αναλυτική αντιστοιχία μεταξύ καταγραμμένων μουσικών παραδειγμάτων, ηχητικών αποσπασμάτων και ερμηνευτών 

του ΕΠΒ, βλ. Παράρτημα 4. 
371

 Πρβλ. σημ. 52.  
372

 Για σχετικούς χαρακτηρισμούς γενικότερου περιεχομένου, ωστόσο, επισημάνθηκαν αρκετά περισσότεροι 

αντίστοιχοι όροι. Σχετικά, πρβλ. 1.1.2.1.Ι-ΙΙ.  
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την ονομασία των διαφόρων κατηγοριών διαποίκιλσης στην ΕΠΜ. Με αντίστοιχο τρόπο 

τοποθετείται και ο Σαρρής (2007α: 262), όσον αφορά στην ονοματοδοσία του ρεπερτορίου της 

γκάιντας:  

«… η ‘ξένη’ ονοματοδοσία, ‘ενδεδυμένη’ ενδεχομένως με την ‘αυθεντία’ κάποιου ‘ειδικού’ 

εκτοπίζει τις παλαιότερες ονομασίες, όπου αυτές υπάρχουν, ή δίνει λύση στο φαινόμενο της 

ανυπαρξίας κάποιας ονομασίας, ‘συμπληρώνοντας’ την ονοματολογία που χρησιμοποιούν οι 

γκαϊντατζήδες.» 

 Σχετικά με την ειδικότερη περίπτωση των προφορικά χρησιμοποιούμενων και 

μεταδιδόμενων ονομασιών των στοιχείων διαποίκιλσης, οι αντίστοιχοι όροι που γνωρίζουν και 

μεταχειρίζονται λεκτικά οι διάφοροι παραδοσιακοί μουσικοί είναι συνήθως ελάχιστοι. Συχνά 

μάλιστα, η σημασία που διαπιστώνεται να αποδίδει ο κάθε μουσικός του είδους στον εκάστοτε 

τέτοιο όρο είναι είτε διαφορετική, είτε παραπέμπει στον μουσικό «στολισμό» με γενικότερη 

έννοια.
373

 Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί ο λαϊκός όρος τσαλκάντζα,
374

 ένας αρκετά οικείος όρος 

στον κύκλο των λαϊκών μουσικών, για τον οποίο, οι αντίστοιχες μουσικές ερμηνείες που δίνονται 

από τους εκάστοτε μουσικούς του είδους είναι συνήθως αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους.
375

 

Η έλλειψη, ωστόσο, λεκτικής κωδικοποίησης σχετικών μουσικών τεχνικών όρων, η οποία 

παρατηρείται σε όλους σχεδόν τους μουσικούς πολιτισμούς της προφορικής παράδοσης, δεν 

σημαίνει ότι οι μουσικοί αυτοί δεν έχουν αναπτύξει ιδιαίτερους κώδικες και ορολογίες, επισημαίνει 

ο Rice (1980: 43). Πράγματι, αρκετοί από τους σχετικούς όρους που εν τέλει εντοπίστηκαν, αν και 

δεν κατέχουν κάποια ιδιαίτερα συγκεκριμένη μουσική σημασία, μπορούν να αποδόσουν με έμμεσο 

ή περιγραφικό τρόπο κάποιο γενικότερο μουσικό νόημα· για παράδειγμα: «τσαλίμι», «δακτυλιά», 

«κλώσιμο», «τσάκισμα», «τάαχτα», λέξεις που σχετίζονταν με το φαγητό, τα συναισθήματα, κ.ά.
376

 

Χαρακτηριστική είναι η σχετική απάντηση την οποία έδωσε ένας κλαριντζής σε ένα πανηγύρι στον 

υπεύθυνο ηχοληψίας, όταν του ζητήθηκε να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελε να είναι 

ρυθμισμένη η δυναμική της εκάστοτε περιοχής συχνοτήτων του ήχου του: «Μοσχαροκεφαλή 

κομμάτ’ παΐδ’» απάντησε ο οργανοπαίκτης, ζητώντας στην πραγματικότητα από τον ηχολήπτη να 

ενισχύσει μέσω της κονσόλας αρκετά τις χαμηλές συχνότητες (:«μοσχαροκεφαλή») και λίγο 

(:«κομμάτ’» [κομμάτι]) τις υψηλές (:παΐδ’ [παΐδι]).
377

 Αντίστοιχα, ο Κωτσίνης (2004: 43) αναφέρει: 

«‘Τα κιντίδια [κεντίδια] να προσέξεις Γιωργάκη μου’ μου έλεγε ο δάσκαλος Πέτρος Λούκας στο 

κλαρίνο», εννοώντας, προφανώς, ότι ο Πέτρος Λούκας του επισήμανε να προσέξει τα μουσικά 

ποικίλματα γενικότερα.  

Είναι προφανές ότι η ονοματοδοσία έπεται της καθιέρωσης μιας ερμηνευτικής τεχνικής στη 

συνήθη πρακτική μιας μουσικής παράδοσης. Η ανάγκη ανάπτυξης ενός λεκτικού κώδικα για την 

απόδοσή της προκύπτει προφανώς μέσα από την ανάγκη, που γεννιέται σε δεύτερο επίπεδο, να 

δημιουργηθεί μια σχετική «κοινή γλώσσα» συνεννόησης μεταξύ ενός κύκλου ατόμων που 

σχετίζονται με το αντικείμενο. Μια προφανής ανάγκη, για παράδειγμα, είναι ενδεχομένως αυτή της 

λεκτικής επικοινωνίας μεταξύ δασκάλου-διδασκόμενου όσον αφορά στις διάφορες πρακτικές της 

ερμηνευτικής τέχνης ενός μουσικού οργάνου. Σχετικά με την ονοματοδοσία των προϊόντων του 

λαϊκού πολιτισμού, εν γένει, η Λουτζάκη (2003: 94) αναφέρει: 

                                                 
373

 Βλ. 1.1.2.1.ΙΙ.α (σ. 13) 
374

 Σχετικά με την προέλευση του όρου, πρβλ. σημ. 43. 
375

 Μέσα από τη διατριβή της Θεοδοσοπούλου με θέμα Οι «σκοποί» στην Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική 

(Σημασιολογική και μουσικολογική προσέγγιση), στην οποία αναπτύσσεται εκτενώς η πολυσημία της λέξης «σκοπός» 

στο χώρο της ΕΠΜ, μπορεί εν μέρει κανείς να συλλάβει τη σύγχυση που επικρατεί σχετικά με τη λεκτική διαχείριση 

και την ερμηνεία των διάφορων μουσικών όρων του αναφερόμενου χώρου.  
376

 Πρβλ. 1.1.2.1.ΙΙ.α. 
377

 Προφανώς, ο εν λόγω οργανοπαίκτης, παραλλήλιζε νοηματικά τις ενισχυμένες χαμηλές συχνότητες με τη «βαριά» 

γεύση της «μοσχαροκεφαλής», ενώ των υψηλότερων με την πιο «λεπτή» γεύση του παϊδιού. Η συγκεκριμένη αναφορά 

δεν αφορά, ασφαλώς, στο χαρακτηρισμό κάποιας κατηγορίας διαποίκιλσης. Αποτελεί ωστόσο, αντίστοιχα, 

χαρακτηριστική περίπτωση του ιδιαίτερου λεκτικού κώδικα τον οποίο χρησιμοποιεί ένας λαϊκός μουσικός για την 

απόδοση κάποιων μουσικών τεχνικών όρων. 
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«Η ίδια η ανάγκη για ονοματοδοσία, πάντως, φαίνεται ότι είναι νεότερο φαινόμενο. Πρόκειται για 

παράπλευρη συνέπεια της χρήσης των τεχνολογιών αποτύπωσης που έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια καθώς και της διαχείρισης του αποτυπωμένου υλικού από κάποιο πρόσωπο ή 

φορέα, ως αντικειμένου με υλική υπόσταση και διαπραγματεύσιμη εμπορική αξία. Η αποτύπωση 

των άυλων προϊόντων του λαϊκού πολιτισμού (μουσική, τραγούδι, χορός), αναιρεί τη ρευστότητά 

τους και τους προσδίδει υλική υπόσταση, την οποία προηγουμένως δεν είχαν. Με τον τρόπο αυτό τα 

μετατρέπει σε ‘εμπορεύματα πολιτισμού’, τα οποία ακολουθούν τη δυναμική της αγοράς.»  

 Δεχόμενος σε ένα βαθμό την παραπάνω «σκληρή» θέση της Λουτζάκη, πρέπει να 

παραδεχτώ ότι η ονοματολογία που προτείνεται στο παρόν ερευνητικό έργο διαπιστώνεται να 

χρησιμοποιείται σε ελάχιστο βαθμό στην πράξη από τους ίδιους τους φορείς της παράδοσης. Ο 

λόγος που αυτό συμβαίνει είναι ότι, προφανώς, υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ του πώς ένας 

συνήθης λαϊκός μουσικός αντιλαμβάνεται τα διάφορα στοιχεία διαποίκιλσης και του πώς αυτά είναι 

δυνατόν να ερμηνευθούν από έναν λόγιο ερευνητή ο οποίος στοχεύει σε μια θεωρητική 

συστηματοποίησή τους. Το φαινόμενο της ονοματοδοσίας είναι στενά συνυφασμένο με τη λογική 

του χωρισμού του εκάστοτε μουσικού υλικού σε «κατηγορίες» και «είδη», μια λογική διαφορετική 

από αυτή των λαϊκών οργανοπαικτών και ιδιαίτερα των γηγενών. 

Σύμφωνα λοιπόν με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, στο παρόν πόνημα θεώρησα χρήσιμο να 

παραθέσω όλες τις ονομασίες τις οποίες εντόπισα στην πορεία της σχετικής έρευνας και αφορούν 

στις διάφορες κατηγορίες διαποίκιλσης, σε διάφορα μάλιστα μουσικά είδη, έτσι ώστε ο εκάστοτε 

ενδεχόμενος αναγνώστης του παρόντος έργου να μπορεί να αποκτήσει όσο το δυνατόν πληρέστερη 

εικόνα σχετικά με αυτές.
378

 Από το σύνολο των όρων που συγκεντρώθηκαν, εκείνοι που 

θεωρηθήκαν καταλληλότεροι για το χαρακτηρισμό της κάθε κατηγορίας διαποίκιλσης, στο πλαίσιο 

της παρούσας εργασίας, επιλέχθηκαν αντίστοιχα για την τιτλοδότηση των κατηγοριών αυτών στο 

επόμενο και βασικό κεφάλαιο του πονήματος, όπου και αναπτύσσονται εκτενώς. Όσον αφορά 

επίσης στους διάφορους ειδικούς όρους βιολιστικής τεχνικής, χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο 

οι ονομασίες που έχουν καθιερωθεί και χρησιμοποιούνται στη δυτική παράδοση του οργάνου, ως 

επικρατέστερες σε παγκόσμια κλίμακα.
379

  

 

 

2.2.3.3. Πρακτικό Μέρος Επεξεργασίας Υλικού – Αναβίωση Ερμηνείας 

Παράλληλα με την επεξεργασία των βιολιστικών ηχογραφημάτων από θεωρητική σκοπιά, όπως 

αυτή περιγράφηκε σε προηγούμενα εδάφια, εξίσου σημαντική ήταν από μέρους μου η διερεύνηση 

των αντίστοιχων εκτελεστικών τεχνικών στο όργανο. Κάθε τεχνική που εξεταζόταν από θεωρητική 

σκοπιά, την εισήγαγα στο παίξιμό μου με στόχο να τη μελετήσω, έτσι ώστε σιγά-σιγά να την 

υιοθετήσω και κατόπιν να δοκιμάσω τις διάφορες εκδοχές εφαρμογής της μέσα στη σχετική 

μουσική πράξη. Λόγω της παράλληλης επαγγελματικής και καλλιτεχνικής μου ενασχόλησης ως 

βιολιστή-ερμηνευτή ΕΠΜ, αλλά και ως δασκάλου της αναφερόμενης τέχνης, είχα τη δυνατότητα 

να πειραματίζομαι άμεσα με τα διάφορα ιδιωματικά δομικά στοιχεία του εν λόγω μουσικού είδους 

και να μελετώ τη λειτουργία και τη συμπεριφορά τους μέσα στο φυσικό τους περιβάλλον· σε 

σχετικού περιεχομένου, δηλαδή, μουσικές εκδηλώσεις. Με τον τρόπο αυτό, μου δινόταν η ευκαιρία 

να παρατηρώ σε μάκρος χρόνου την ωρίμανση της εκάστοτε τεχνικής που υιοθετούσα στο παίξιμό 

μου και να αφομοιώνω με έναν βιωματικό τρόπο την εκάστοτε τεχνοτροπία της από ποικίλες 

μάλιστα οπτικές γωνίες. 

Ασφαλώς, αρκετές τεχνικές που σχετίζονται με την απόδοση του ΕΠΜ ύφος, είχαν 

ενσωματωθεί στον τρόπο παιξίματός μου και τις χρησιμοποιούσα ήδη αρκετά χρόνια πριν 

                                                 
378

 Από τις εν λόγω ονομασίες που εντοπίστηκαν, αυτές που αφορούν σε ευρύτερο πλαίσιο τη διαποίκιλση 

παρουσιάζονται στην 1.1.2, ενώ οι διάφορες υποκατηγορίες αυτής στην εισαγωγή της εκάστοτε αντίστοιχης 

υποενότητας του 3
ου

 κεφαλαίου.  
379

 Πρβλ. 1.1.2.2.ΙΙ. 
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ξεκινήσω την εκπόνηση της παρούσας διατριβής. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή είχε γίνει με έναν 

τρόπο, κατά κύριο λόγο, ασυνείδητο, περισσότερο διαισθητικής φύσεως θα έλεγα. Όσον αφορά 

στην ανάπτυξη του «παραδοσιακού» τρόπου παιξίματός μου δεν θυμάμαι να είχα ποτέ κάνει 

διανοητικής φύσεως μελέτη, αντίθετα με ό,τι συνέβαινε στην κλασική μου σπουδή του βιολιού. Και 

φυσικά δεν είχα υποψιαστεί ότι η ενασχόληση μου αυτή θα μπορούσε να πάρει μορφή 

επιστημονικής διερεύνησης και να αποτελέσει εν τέλει τη βάση της παρούσας εργασίας.  

Αποτέλεσμα της αναφερόμενης πολυετούς μελέτης, της όχι ιδιαίτερα συνειδητής, σε πρώτη 

φάση μέχρι την εκκίνηση της εκπόνησης της διατριβής, και της αρκετά πιο συστηματοποιημένης, 

εκ των υστέρων, ήταν, αφενός να διαμορφώσω μια τεχνογνωσία η οποία μου παρέχει τη 

δυνατότητα να αποκωδικοποιώ –από σκοπιά βιολιστικής ερμηνείας– την εκάστοτε ιδιωματική 

τεχνοτροπία την οποία θέλω να μελετήσω, και αφετέρου –κατά προέκταση– να αναπτύξω μια 

πολυδιάστατη εποπτεία και ένα γενικότερο αισθητήριο αντίληψης των ποικίλων ιδιαιτεροτήτων της 

ΕΠΒ γλώσσας. 

Ο μουσικός O’Suilleabhain (1987: 58-59) στη διδακτορική του διατριβή, στην οποία 

διερευνά την ιρλανδέζικη παραδοσιακή χορευτική μουσική μέσα από τις ηχογραφήσεις του 

βιολιστή Tommie Potts, αναφέρεται στη λειτουργία αυτού του αισθητήριου χρησιμοποιώντας τον 

όρο “traditional ear”. Διευκρινίζει ότι ανέπτυξε αυτού του είδους την αισθητική αντίληψη, στην 

οποία μάλιστα αποδίδει περισσότερο διαισθητικά χαρακτηριστικά παρά νοητικά, στην προσπάθειά 

του να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο –ως ερμηνευτής– τον τρόπο παιξίματος του 

μουσικού που διερευνούσε. Στην εν λόγω διττή αντίληψη ενός αισθητικού αντικειμένου, 

αντίστοιχα, αναφέρεται –σε αρκετά πιο θεωρητικό πλαίσιο βέβαια– και ο λογοτέχνης Ιάσων 

Ευαγγέλου (1997: 16): «Άλλωστε, στην αντίληψη ενός αισθητικού αντικειμένου αντιδρούμε διττά: 

συναισθηματικά (συγκινησιακά) κατά πρώτο λόγο και διανοητικά (κριτικά) κατά δεύτερο». Θεωρώ 

ότι η αναφερόμενη αντίληψη αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τη διττή υπόσταση της μεθόδου 

που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της παρούσας εργασίας, αφού άλλωστε το 

ερευνητικό της αντικείμενο αφορά σε μια καλλιτεχνική, ερμηνευτικού περιεχομένου, πράξη και 

ταυτόχρονα στη θεωρητική τοποθέτηση αυτής. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, που αντιμετώπισα κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της 

διατριβής ήταν ακριβώς ο διττός αυτός ρόλος που περιγράφηκε, εξαιτίας του οποίου ανά 

διαστήματα αναγκαζόμουν να θέσω τη διαδικασία της έρευνας και συγγραφής σε μεγαλύτερη 

προτεραιότητα από αυτή του παιξίματος του βιολιού. Για κάποιον εξωτερικό παρατηρητή, το 

πρόβλημα αυτό μπορεί να φαίνεται ότι είναι μικρής σημασίας, αλλά στην πραγματικότητα είναι 

ακριβώς το αντίθετο. Το βιολί είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό όργανο για το οποίο, εάν θέλει κανείς 

–τουλάχιστον– να διατηρεί τις εκτελεστικές του ικανότητες σε κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο, 

δηλαδή να συντηρεί τις μυοσκελετικές-σωματικές και πνευματικές δεξιότητες που απαιτούνται για 

το χειρισμό του οργάνου σε μια καλή σχετικά φόρμα, η καθημερινή επαφή με αυτό είναι ζωτικής 

σημασίας. Η συγγραφή της παρούσας εργασίας, έτσι ώστε να μελετηθεί σε βάθος το σχετικό υλικό 

και να σχηματιστούν οι απαραίτητες πληροφορίες, απαιτούσε μεγάλα διαστήματα μπροστά στον 

Η/Υ και στη σχετική βιβλιογραφία, στη διάρκεια των οποίων η επαφή μου με το όργανο ήταν 

ιδιαίτερα ανεπαρκής. Για έναν μουσικό, εξάλλου, που αφιερώνει πολλές ώρες για την ανάπτυξη 

ποικίλων δεξιοτήτων οι οποίες δεν σχετίζονται άμεσα με τη μουσική ερμηνεία αυτή καθαυτήν –

όπως η μελέτη και συγγραφή επιστημονικών κειμένων, ο χειρισμός διαφόρων προγραμμάτων Η/Υ, 

κ.λπ.– δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος έτσι ώστε να κανονίζει συναυλίες και να προετοιμάζεται 

κατάλληλα για αυτές. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ελαττώνεται η δραστηριότητά μου ως 

ερμηνευτή σε σχετικές μουσικές εκδηλώσεις και επομένως αντίστοιχα να μειώνεται η δυνατότητα 

πειραματισμού μου με τις διάφορες ερμηνευτικές τεχνικές στο φυσικό τους περιβάλλον. Με έναν 

τρόπο δηλαδή, ένα ιδιαίτερα σημαντικό και αναγκαίο στάδιο της διατριβής ερχόταν συχνά σε 

αντιπαράθεση με ένα άλλο εξίσου σημαντικό και απαραίτητο. Θεωρώ ότι η εξισορρόπηση μεταξύ 

των δυο σταδίων που περιγράφηκαν, αποτελεί ενδεχομένως τη μεγαλύτερη δυσκολία με την οποία 
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μπορεί να έρθει αντιμέτωπος ένας ερμηνευτής μουσικού οργάνου ο οποίος εκπονεί ερευνητική 

εργασία πάνω στο αντικείμενό του. Σχετικά, ο Wigestrand (2004: 77) στη διατριβή του αναφέρει:  

“…it is maybe one of the greatest mental strains for an artist acting as a ‘performing’ researcher.”  

 

Εν κατακλείδι, εκτιμώ πως η μεθοδολογία που παρουσιάστηκε στο παρόν κεφάλαιο λειτούργησε 

αρκετά αποδοτικά έτσι ώστε να εξεταστούν τα ερευνητικά ζητούμενα σε ιδιαίτερο «βάθος» αλλά 

και «πλάτος». Συνολικό αποτέλεσμα της όλης ερευνητικής διαδικασίας ήταν να αποτυπωθεί μια 

αντιπροσωπευτική «παλέτα» των ιδιωματικών δομικών στοιχείων του ΕΠΒ λεξιλογίου, η οποία 

αποτελεί άλλωστε το απαύγασμα του παρόντος πονήματος και παρουσιάζεται αναλυτικά στο 

επόμενο και κύριο κεφάλαιο της διατριβής. Θεωρώ επίσης ότι η εν λόγω εφαρμοζόμενη μέθοδος 

αποτελεί, στην ουσία, έναν έμμεσο τρόπο αναβίωσης του τρόπου ερμηνείας του εκάστοτε 

εκτελεστή που εξετάζεται και κατά προέκταση της ευρύτερης τεχνοτροπίας την οποία αυτοί 

εκπροσωπούν ως σύνολο. Η εν λόγω άποψη ενισχύεται ειδικότερα μέσω της δεύτερης 

μεθοδολογικής συνιστώσας, σύμφωνα με την οποία επιδιώχτηκε από μέρους μου η υιοθέτηση της 

εκάστοτε εξεταζόμενης τεχνικής, και κατά προέκταση η αναβίωση αυτής μέσα από τον προσωπικό 

μου τρόπο ερμηνείας.
380

 

Το ζήτημα της αναβίωσης μιας ερμηνευτικής μουσικής παράδοσης έχει απασχολήσει 

πολλάκις αρκετούς σχετικούς ερευνητές, όπως αναφέρθηκε άλλωστε ήδη για την περίπτωση της 

μπαρόκ μουσικής (1.2.2.1.IV). Μια αντίστοιχη χαρακτηριστική περίπτωση, η οποία αφορά 

ειδικότερα στο βιολί, διαπιστώνεται στην ιδιαίτερα πλούσια λαϊκή βιολιστική ερμηνευτική 

παράδοση της Νορβηγίας (Hardanger fiddle). Ο Goertzen (1997), στο βιβλίο του Fiddling for 

Norway: Revival and Identity, αναπτύσσει εκτενώς τις διάφορες απόψεις του πάνω στο θέμα της 

αναβίωσης της εν λόγω κατηγορίας βιολιστικής τέχνης, διαπραγματευόμενος μάλιστα σχετικές 

έννοιες, όπως αυτές της εθνικής πολιτισμικής ταυτότητας και του προφίλ του εκάστοτε 

οργανοπαίκτη ως μουσικού του αναφερόμενου είδους.  

Εκτιμώ ότι μέσω της αποδόμησης του τρόπου παιξίματος ενός οργανοπαίκτη μέσα από τις 

ηχογραφήσεις του και στη συνέχεια το διαχωρισμό και τη μελέτη των συστατικών της ερμηνείας 

του –όπως είναι το θεωρητικό μέρος της μεθόδου που εφαρμόστηκε στην παρούσα μελέτη– κανείς 

μπορεί να κατορθώσει να προσεγγίσει και να μιμηθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό τον τρόπο 

ερμηνείας του εκάστοτε μουσικού που μελετά. Παρ’ όλα αυτά, δεν θεωρώ ότι στην 

πραγματικότητα μπορεί κανείς μέσω του τρόπου αυτού να πετύχει μια ολοκληρωμένη αναβίωση 

του εκάστοτε αυτού τρόπου ερμηνείας. Για να επιτευχθεί, τουλάχιστον στο μέγιστο δυνατόν, κάτι 

τέτοιο, πιστεύω ότι ο εκάστοτε μελετητής-ερμηνευτής πρέπει, μεταξύ άλλων, να μπορεί να 

αφουγκράζεται σε βάθος και να υιοθετεί την «ψυχική διάθεση» την οποία αποτυπώνει ο εκάστοτε 

οργανοπαίκτης στις ηχογραφήσεις του, και να εξετάζει εν τέλει την πνευματική υπόσταση αυτού 

μέσα από ένα γενικότερο πρίσμα.  

Με αντίστοιχο τρόπο αναφέρεται ο Ast (στο Wigestrand 2004: 64), όσον αφορά στην τέχνη 

του λόγου, όταν εξετάζει από γενικότερη σκοπιά το ζήτημα της κατανόησης ενός γραπτού 

κειμένου.
381

 Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πρέπει κανείς να διερευνά την πνευματική υπόσταση τούτου 

με μια συνολική οπτική, και τελικά να εξετάζει το πνεύμα του ίδιου του συγγραφέα και όχι του 

κειμένου του. Αντίστοιχα, όσον αφορά στο αντικείμενο της μουσικής, ο Wigestrand (ό.π.) 

συμπληρώνει:  

«Είναι αδύνατον βέβαια να μπει κανείς μέσα στις ίδιες τις σκέψεις ενός ερμηνευτή. Ωστόσο έχει 

αποδειχτεί ότι είναι δυνατόν να αναπλάσει και να αναβιώσει ένα μέρος τους.» 

                                                 
380

 Πρβλ. 1.1.3 (σ. 29). 
381

 Στο παρόν πλαίσιο θεωρώ αρκετά αποδεκτό και εύστοχο το συσχετισμό μεταξύ της τέχνης της μουσικής και του 

λόγου. Ως εκ τούτου επικαλούμαι την αντιστοιχία μεταξύ μουσικού ερμηνευτή και συγγραφέα, και των 

δημιουργημάτων τους: ηχογραφήματος και γραπτού κειμένου. Όσον αφορά στο συσχετισμό μεταξύ λόγου και 

μουσικής, πρβλ. σ. 71. 
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 Με δεδομένο λοιπόν ότι στην πράξη είναι αδύνατον να μπει κάποιος μέσα στον νοητικό 

κόσμο του εκάστοτε οργανοπαίκτη τον οποίο ενδεχομένως θέλει να εξετάσει, δεν θεώρησα ότι 

κάποια άλλη επιστημονική μέθοδος θα ήταν πιο ικανή να με οδηγήσει να αναβιώσω καλύτερα τον 

τρόπο ερμηνείας των οργανοπαικτών, από ό,τι η συγκεκριμένη διαδικασία –πρακτικής και 

θεωρητικής φύσεως– η οποία έλαβε χώρα στο παρόν πόνημα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

 

 

Εισαγωγή 

Στην ενότητα 2.1.2 του προηγούμενου κεφαλαίου, έγινε μια απόπειρα ταξινόμησης των 

σημαντικότερων κατηγοριών ερμηνευτικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην ΕΠΒ τέχνη, και 

ειδικότερα αυτών στις οποίες αποδίδεται ο ιδιωματικός χαρακτήρας της σχετικής τεχνοτροπίας. Η 

εν λόγω κατηγοριοποίηση έγινε με κύριο στόχο να διακριθούν οι ειδικότερες εκείνες τεχνικές που 

υπάγονται στην ευρύτερη πρακτική της διαποίκιλσης, έτσι ώστε στη συνέχεια –στο παρόν 

κεφάλαιο– τούτες να μελετηθούν σε μεγαλύτερο βάθος. Αξιόλογη σημασία δόθηκε βέβαια, 

παράλληλα, και σε διάφορες άλλες ερμηνευτικές τεχνικές ιδιωματικού ύφους,
382

 ιδιαίτερα μάλιστα 

σε εκείνες οι οποίες σχετίζονται όσο το δυνατόν πιο άμεσα με τους ποικίλους τρόπους εκφοράς της 

διαποίκιλσης στο όργανο, προκειμένου να τεκμηριωθεί όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα η 

μελέτη της τελευταίας. 

Η μέθοδος που εφαρμόστηκε στην παρούσα εργασία για τη διερεύνηση της διαποίκιλσης –

καθώς και των υπόλοιπων έμμεσα σχετιζόμενων ερμηνευτικών τεχνικών– αναπτύχθηκε 

υποδειγματικά στην ενότητα 2.1.3, με ενδεικτική περίπτωση μελέτης την καταγραφή και σχετική 

ανάλυση των 12 εκδοχών του πρώτου μέρους του χορού «Απτάλικο» (Παρ. 21). Ο τρόπος 

κατηγοριοποίησης των διαφόρων περιπτώσεων της διερευνώμενης πρακτικής που προέκυψε βάσει 

της προαναφερόμενης μεθόδου, αποτέλεσε το θεμέλιο για την ανάπτυξη της κύριας δομής του 

παρόντος κεφαλαίου και πυρήνα της διατριβής. Για το σκοπό βέβαια του παρόντος πονήματος, 

καταγράφηκε επιπλέον και αναλύθηκε ένα ιδιαίτερα μεγάλο πλήθος κατάλληλων ηχητικών 

αποσπασμάτων ΕΠΒ.
383

 Η παρουσίαση και σχολιασμός των εν λόγω καταγραφών ακολουθεί στην 

πορεία του τρέχοντος κεφαλαίου. Οι βασικές θεματικές ενότητες του τελευταίου διαρθρώνονται ως 

εξής: 

Στην πρώτη μεγάλη ενότητα (3.1), η οποία αποτελεί και το βασικότερο ερευνητικό κομμάτι 

της διατριβής, εξετάζεται η διαποίκιλση «μικρής» τάξης μεγέθους.
384

 Σε αυτή περιλαμβάνονται 

όλες οι βασικές κατηγορίες Ποικιλμάτων, και δη:
385

 

α) τα Ποικίλματα μιας-νότας (3.1.2),  

β) τα Ποικίλματα δυο-νοτών (3.1.3),  

γ) τα Ποικίλματα τριών ή και περισσότερων νοτών (3.1.4), και 

δ) τα Σύνθετα Ποικίλματα (3.1.5), δηλαδή οι διάφοροι συνδυασμοί όλων των 

προαναφερόμενων στοιχείων ποίκιλσης μεταξύ τους.  

  

                                                 
382

 Συνοπτικά, βλ. Διάγραμμα 2. 
383

 Σχετικά με τα διάφορα στάδια συγκέντρωσης, ταξινόμησης, αξιολόγησης και επιλογής του συνολικού ηχητικού 

υλικού ΕΠΒ που τελικά καταγράφηκε στο παρόν πόνημα, βλ. 2.2. 
384

 Σχετικά με το διαχωρισμό μεταξύ «μικρών» και «μεγάλων» στοιχείων διαποίκιλσης, πρβλ. 1.1.2.1.ΙΙ, σ. 35. 
385

 Πρβλ. Διάγραμμα 7 (σ. 146). 
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 Στη δεύτερη μεγάλη ενότητα (3.2), αντίστοιχα στη συνέχεια, διερευνώνται τα 

«μεγαλύτερα» στοιχεία διαποίκιλσης, τα λεγόμενα Μελίσματα.
386

 Αυτά διακρίνονται στις εξής 

τρεις βασικές υποκατηγορίες: 

α) τη Μεγάλη Αποτζιατούρα (3.2.2),  

β) τις Μελωδικές Παραλλαγές (3.2.3), και  

γ) τα Διανθίσματα (3.2.4).
387

  

 

 

3.1. Ποικίλματα 

Από αμιγώς θεωρητική σκοπιά, η γενικότερη έννοια του Ποικίλματος στη μουσική συζητήθηκε 

εκτενώς στην ενότητα 1.1.2.1. Από μια πιο πρακτικής φύσεως σκοπιά, επίσης, στην ενότητα 2.1.3.1 

αναπτύχθηκε μια εισαγωγική μέθοδος κατάταξης των ποικιλμάτων, με ειδικότερη αναφορά σε 

διάφορα μουσικά παραδείγματα από την ΕΠΒ πράξη. Το βασικό σκεπτικό της εν λόγω μεθόδου, 

σκοπός άλλωστε της οποίας ήταν να αποτελέσει την αφετηρία για την περαιτέρω εμπεριστατωμένη 

διερεύνηση των ποικιλτικών ερμηνευτικών τεχνικών που λαμβάνει χώρα στη συνέχεια της 

παρούσας ενότητας, αποτυπώνεται με συνοπτικό τρόπο στο διάγραμμα που ακολουθεί (Διάγραμμα 

7).
388

  

Ποικίλματα

Κατηγορίες :

1) Ποικίλματα Μιας-Νότας (Μικρή Αποτζιατούρα) (3.1.2)

α) Μετάηχο (3.1.2.3)

β) Πρόηχο (3.1.2.4) 

γ) Διάηχο (3.1.2.5)

2) Ποικίλματα Δυο-Νοτών (3.1.3)

α) Διπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα (3.1.3.1)

β) Διπλή Διαζευκτική Αποτζιατούρα (3.1.3.2)

γ) Μορντάν (3.1.3.3)

3) Ποικίλματα Τριών ή και Περισσοτέρων Νοτών (3.1.4)

α) Πολλαπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα (3.1.4.1)

β) Πολλαπλή Διαζευκτική Αποτζιατούρα ή Γκρουπέτο (3.1.4.2)

γ) Τρίλια (3.1.4.3)

4) Σύνθετα Ποικίλματα (3.1.5) (συνδυασμοί των παραπάνω)
 

Διάγραμμα 7. Βασική κατηγοριοποίηση Ποικιλμάτων. 

 

                                                 
386

 Ό. σημ. 384. 
387

 Πρβλ. Διάγραμμα 11 (σ. 669). 
388

 Το Διάγραμμα 7 αποτελεί μέρος από το ευρύτερο Διάγραμμα 3, το οποίο αφορά στις διάφορες κατηγορίες 

Διαποίκιλσης εν γένει. 
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Για την περαιτέρω και σε μεγαλύτερο βάθος εξέταση, ωστόσο, της καθεμιάς από τις 

προαναφερόμενες κατηγορίες Ποικιλμάτων, χρειάστηκε να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν 

ορισμένα επιπλέον κριτήρια κατηγοριοποίησης αυτών. Τα σημαντικότερα από τα κριτήρια αυτά –

τα περισσότερα εκ των οποίων συντάχθηκαν προκειμένου να ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες ανάγκες 

του παρόντος πονήματος– αναπτύσσονται εκτενέστερα στη συνέχεια (3.1.1). 

 

 

3.1.1. Πρόσθετα Κριτήρια Κατηγοριοποίησης Ποικιλμάτων  

Για τη διεξοδική μελέτη και ανάπτυξη, στο παρόν πόνημα, της περιπτωσιολογίας που αφορά στις 

διάφορες κατηγορίες Ποικιλμάτων –εκτός ωστόσο των Σύνθετων Ποικιλμάτων (3.1.5)– όπως αυτές 

ερμηνεύονται στο ειδικότερο πεδίο του ΕΠΒ, λήφθηκαν υπόψη τα εξής –σύμφωνα με την πιο 

συνήθη σειρά ιεραρχίας– πρόσθετα κριτήρια κατηγοριοποίησής τους:  

1. Το πλήθος νοτών των ποικιλμάτων, 

2. Ο μετάηχος, πρόηχος και διάηχος σχηματισμός των ποικιλμάτων, 

3. Ο ανιών και κατιών σχηματισμός των ποικιλμάτων, 

4. Η σύγχρονη και ασύγχρονη ρυθμική τοποθέτηση των ποικιλμάτων στο «χρόνο», 

5. Τα διαστήματα μεταξύ των νοτών της δομικής μονάδας ποίκιλσης του εκάστοτε 

ποικίλματος, 

6. Η βιολιστική εκφορά των ποικιλμάτων: αρθρωτή, ολισθητική και συνδυασμός αυτών των 

δυο, 

7. Η ρυθμική αξία και η ταχύτητα εκφοράς των ποικιλμάτων, 

8. Επιπλέον δευτερεύοντα κριτήρια κατηγοριοποίησης ποικιλμάτων. 

 Τα εν λόγω κριτήρια, μπορεί να πει κανείς ότι συνιστούν ένα ακόμη μεθοδολογικό 

εργαλείο, μέσω της αξιοποίησης του οποίου επιδιώκεται μια όσο το δυνατόν πιο τεκμηριωμένη 

θεωρητική ανάπτυξη της ΕΠΒ ερμηνείας της εκάστοτε κατηγορίας ποίκιλσης που εξετάζεται εδώ. 

Με άλλα λόγια, τα κριτήρια αυτά συγκροτούν τις βασικές αρχές ενός «κώδικα» 

υποκατηγοριοποίησης των ποικιλμάτων, ενός δηλαδή θεωρητικού μοντέλου σύμφωνα με το οποίο 

στη συνέχεια πραγματοποιείται η ειδικότερη ταξινόμηση και ονοματοδοσία του εκάστοτε 

εξεταζόμενου ποικίλματος και της εκφοράς αυτού στο όργανο. 

Ο στόχος, βέβαια, που επιδιώκεται μέσα από τη σύσταση του εν λόγω θεωρητικού μοντέλου 

κάθε άλλο παρά είναι να αναπτυχθεί μια εξαντλητική θεωρητική περιπτωσιολογία ποικιλμάτων και 

δυνατοτήτων βιολιστικής εκφοράς αυτών – ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα εκ των οποίων 

ενδέχεται να μην εμφανίζονται καν στην κοινή πρακτική. Μια ενδεχόμενη τέτοιου είδους αμιγώς 

θεωρητική διερεύνηση, άλλωστε, αποτελεί ανεξάρτητο ερευνητικό ζήτημα μεγάλης έκτασης και 

ευρέος περιεχομένου, και ξεφεύγει αρκετά από το ειδικότερο θεματικό πλαίσιο της παρούσας 

διατριβής. Αντιθέτως, εδώ, βασική επιδίωξη είναι ο σχηματισμός ενός εύχρηστου και λειτουργικού 

θεωρητικού μοντέλου διαχείρισης ποικιλμάτων, μέσω του οποίου να υποστηρίζεται –με όσο το 

δυνατόν πιο εμπεριστατωμένο θεωρητικό τρόπο– η εξέταση της συμπεριφοράς αυτών στην ΕΠΒ 

πράξη, η οποία εξάλλου αποτελεί και τη μεγαλύτερης ζωτικής σημασίας παράμετρο της μελέτης. 

Ακολουθεί σχετική ανάπτυξη των διαφόρων ειδικότερων παραμέτρων των οκτώ 

προαναφερόμενων Πρόσθετων Κριτηρίων Κατηγοριοποίησης Ποικιλμάτων. 

 

 

3.1.1.1. Το Πλήθος Νοτών των Ποικιλμάτων 

Ο διαχωρισμός των ποικιλμάτων ανάλογα με το πλήθος των νοτών από τις οποίες αυτά 

απαρτίζονται αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο κατηγοριοποίησής τους στο πλαίσιο της 

παρούσας εργασίας. Το εν λόγω κριτήριο –το σκεπτικό του οποίου αναπτύχθηκε ήδη σε μεγάλο 
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βαθμό στην 2.1.3.1– έχει μέχρι στιγμής αξιοποιηθεί για τον καθορισμό των τριών από τις τέσσερις 

συνολικά βασικές κατηγορίες Ποίκιλσης, και δη των κατηγοριών των Ποικιλμάτων α) Μιας-Νότας, 

β) Δυο-Νοτών και γ) Τριών ή και Περισσότερων Νοτών (Διάγραμμα 7). Είναι εύλογο ωστόσο ότι 

το ίδιο κριτήριο μπορεί να αξιοποιηθεί, αντίστοιχα επίσης, και για ποικίλματα με περισσότερες από 

τρεις νότες. Όσον αφορά λοιπόν σε ποικίλματα τέτοιας μεγαλύτερης τάξης πλήθους νοτών (3.1.4.1-

3), η εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου παίζει καθοριστικό ρόλο ως προς τη διάκρισή τους σε 

περαιτέρω κατηγορίες, π.χ. σε αυτές των τεσσάρων, των πέντε, των έξι-νοτών, κ.ο.κ. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι, ειδικότερα όσον αφορά στην κατηγορία ποίκιλσης της τρίλιας (3.1.4.3), εκτός του 

πλήθους νοτών από τις οποίες αυτή αποτελείται, ενίοτε προσμετράται, αντίστοιχα, το πλήθος των 

επανακρούσεων οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά την ερμηνεία της.
389

  

 

 

3.1.1.2. Ο Μετάηχος, Πρόηχος και Διάηχος Σχηματισμός των Ποικιλμάτων 

Ένα ποίκιλμα –οποιουδήποτε πλήθους νοτών–, ανάλογα με τη θέση του στο χρόνο σε σχέση με τον 

παλμό της κύριας νότας με την οποία αυτό συζευγνύεται, είναι δυνατόν να συνιστά τρεις βασικούς 

διαφορετικούς σχηματισμούς, τον μετάηχο, τον πρόηχο και τον διάηχο. Πιο συγκεκριμένα, μετάηχο 

μπορεί να χαρακτηριστεί ένα ποίκιλμα ( ) όταν αυτό έπεται της κύριας νότας με την οποία 

συζευγνύεται , πρόηχο όταν αντίστοιχα προηγείται , και διάηχο όταν αντίστοιχα 

συζευγνύεται και με τις δυο εκατέρωθεν κύριες νότες του συνδέοντάς τες .
390

 Είναι εύλογο 

βέβαια ότι, δεδομένου της ιδιαίτερα μικρής ρυθμικής αξίας την οποία κατά κανόνα κατέχει ένα 

ποίκιλμα, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να μιλάμε για ενδεχόμενη πλήρως ασύζευκτη εκφορά του – 

αυτό δηλαδή να μη συζευγνύεται με τουλάχιστον μια από τις δυο εκατέρωθέν του νότες .
391

 

Είναι προφανές ότι οι τρεις εν λόγω σχηματισμοί ποικίλματος αποτυπώνουν τους τρεις 

δυνατούς βασικούς τρόπους σύζευξης αυτού με τις δυο εκατέρωθεν κύριες νότες του. Είναι εύλογο 

επίσης ότι η διαφορετικότητα μεταξύ των αντίστοιχων τριών δομικών μονάδων ποίκιλσης αυτών, 

ως προς το ερμηνευτικό τους αποτέλεσμα, οφείλεται στον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο 

αρθρώνεται –με ή χωρίς σύζευξη δηλαδή– η εκάστοτε μετάβαση μεταξύ των νοτών που συνιστούν 

την καθεμιά τους.  

Στην περίπτωση των τοξοτών εγχόρδων, για παράδειγμα –που μας αφορά άλλωστε 

ειδικότερα εδώ–, το ποίκιλμα και η κύρια ή κύριες νότες με τις οποίες αυτό συζευγνύεται 

εκφέρονται στην ίδια δοξαριά.
392

 Ως εκ τούτου, όταν η μετάβαση μεταξύ κύριας νότας και 
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 Όσον αφορά στην έννοια της επανάκρουσης, βλ. σημ. 421, 422. 
390

 Οι εν λόγω –νεοσύστατοι στη ελληνική μουσική ορολογία– τρεις όροι: μετάηχο, πρόηχο, διάηχο, προέκυψαν κατά 

αντιστοιχία των συναφών γερμανικών όρων: Nachschlag, Vorschlag και Zwischenschlag. Η χρήση των όρων αυτών με 

την εν λόγω σημασία συναντάται σε θεωρητικές μελέτες που σχετίζονται με τη διαποίκιλση εδώ και περισσότερο από 

δυο αιώνες, και αφορά ως επί το πλείστον βέβαια στα ποικίλματα μιας-νότας. Ενδ. βλ. Mozart (1985: 166-185) και 

Neumann (1983: 47-48). Εδώ, ωστόσο, οι ίδιοι όροι χρησιμοποιούνται, με ανάλογη σημασία, επίσης για ποικίλματα 

που αποτελούνται από περισσότερες από μια νότα.  

Στην ελληνική μουσική βιβλιογραφία, επίσης, ο ομόρριζος –με τον δεύτερο από τους παραπάνω– όρος 

προήχηση εντοπίζεται με την εξής ερμηνεία: «Φθόγγοι που είναι βαθμίδες συγχορδιών και ακούγονται πριν ακόμη 

ακουσθούν οι συγχορδίες στις οποίες ανήκουν» (Καρμπόνε 1983: 143). Η ερμηνεία δε του σχετικού ρήματος προηχώ, 

αποδίδεται από τον Δημητράκο (1953, τ.ΙΒ΄: 6112) ως εξής: «ηχώ πρότερον, ακούομαι προηγουμένως». Ακόμη, 

σχετική με την εν λόγω μουσική σημασία του όρου πρόηχου ενίοτε λαμβάνει ο όρος πρόπληγμα: «συνιστάμενον εκ δυο 

ή και πλειοτέρων μικρών φθογγοσήμων τα οποία προηγούνται του δοθέντους ήχου» (Garras 1910: 152), ο οποίος 

παράγεται από το ρήμα προπλήσσω: «κρούω πρωτύτερα». Ο όρος πρόηχο, ωστόσο εδώ, προτιμήθηκε του σχετικού 

όρου πρόπληγμα, προκειμένου να γίνει χρήση όρων οι οποίοι είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στη δημοτική παρά στην 

καθαρεύουσα ελληνική γλώσσα.  
391

 Όσον αφορά στην περίπτωση της πλήρως ασύζευκτης εκφοράς ειδικότερα της αποτζιατούρας, βλ. 3.1.2.1.ΙΙ (σ. 166). 

Σχετικά με την ασύζευκτη εκφορά ποικιλμάτων γενικότερα εδώ, πρβλ. σημ. 1778. 
392

 Κάτι ανάλογο, βέβαια, μπορεί να παρατηρηθεί και στη φωνητική μουσική ή και στην ερμηνεία των πνευστών 

μουσικών οργάνων, όπου δυο νότες οι οποίες βρίσκονται σε σύζευξη αρθρώνονται στην ίδια αναπνοή. 
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ποικίλματος γίνεται με σύζευξη –δηλαδή  ή –, η άρθρωση αυτής είναι κατά κανόνα πιο 

ήπια από ό,τι όταν αυτή γίνεται αντίστοιχα χωρίς – δηλαδή  ή . Κύριο αίτιο της κατά 

κανόνα πιο οξείας άρθρωσης, στη δεύτερη προαναφερόμενη περίπτωση, είναι η αλλαγή φοράς της 

κίνησης του τόξου η οποία λαμβάνει χώρα –προκαλώντας αναπόφευκτα άλλοτε μικρότερο και 

άλλοτε μεγαλύτερο τονισμό– κατά την εκφορά της. 

Στην περίπτωση του μετάηχου σχηματισμού ενός ποικίλματος , επομένως, η άρθρωση 

μεταξύ αυτού και της κύριας νότας που προηγείται  –ένεκα εξάλλου της σχετικής σύζευξης 

μεταξύ τους– είναι κατά κανόνα σχετικά ήπια, συχνά μάλιστα τόσο ώστε το εν λόγω ποίκιλμα 

ακούγεται σαν προέκταση, σαν μικρή καταληκτική ουρά της τελευταίας. Η άρθρωσή του, από την 

άλλη μεριά, με την κύρια νότα που έπεται αυτού , ένεκα κυρίως του ότι εδώ δεν υπάρχει 

σχετική σύζευξη, είναι κατά κανόνα πιο οξεία. Στην πράξη, βέβαια, η άρθρωση αυτή συνήθως κάθε 

άλλο παρά επιδιώκεται να τονιστεί. Η βασική στυλιστική σκοπιμότητα της μετάηχης εκφοράς ενός 

ποικίλματος μεταξύ δυο διαδοχικών κύριων νοτών, άλλωστε, είναι ως επί το πλείστον η 

εξομάλυνση της άρθρωσης των νοτών αυτών μεταξύ τους, και όχι το να δοθεί έμφαση σε κάποια 

από τις δυο. 

Αντιθέτως, ο κύριος λειτουργικός σκοπός της πρόηχης εκφοράς ενός ποικίλματος  

είναι, σε γενικές γραμμές, περισσότερο εμφατικός και λιγότερο συνδετικός ως προς τις εκατέρωθεν 

κύριες νότες αυτού. Συχνά ένα ποίκιλμα εκφέρεται ως πρόηχο, δηλαδή σε σύζευξη με μια κύρια 

νότα που έπεται αυτού, έτσι ώστε να επιδοθεί στην τελευταία ένας ιδιαίτερος τονισμός . 

Είναι εύλογο ότι ένας τέτοιος σχηματισμός ποικίλματος είναι αρκετά πιθανότερο να συμβάλλει στο 

να γίνει πιο διακριτή η διαφορά μεταξύ των δυο διαδοχικών κύριων νοτών στις οποίες αυτό 

παρεμβάλλεται, παρά στο να εξυπηρετηθεί η ομαλότητα της άρθρωσής τους. 

Όσον τώρα αφορά στη διάηχη εκφορά ενός ποικίλματος, σε γενικές γραμμές μπορεί να πει 

κανείς ότι τούτη αποτελεί συνδυασμό των δυο προαναφερόμενων βασικών εκφορών αυτού, της 

μετάηχης και της πρόηχης. Ένα διάηχο ποίκιλμα άλλωστε συζευγνύεται, τόσο με την κύρια νότα 

που προηγείται αυτού –όπως ένα μετάηχο–, όσο και με την κύρια νότα που αντίστοιχα έπεται – 

όπως ένα πρόηχο. Η δομική μονάδα ποίκιλσης ενός διάηχου, δηλαδή –πιο συγκεκριμένα–, 

συνίσταται από τα δυο μέρη εκείνα των αντίστοιχων δομικών μονάδων ενός μετάηχου και ενός 

πρόηχου ποικίλματος τα οποία αρθρώνονται συζευγμένα, δηλαδή  =  ≈  + 

. Οι αρθρώσεις, κατά συνέπεια, ενός διάηχου ποικίλματος με τις εκατέρωθέν του κύριες 

νότες –σε αντίθεση με τις αντίστοιχες αρθρώσεις του μετάηχου και του πρόηχου που είναι κατά 

κανόνα ήπια η μια από τις δυο– είναι κατά κανόνα σχετικά ήπιες και οι δυο. Ο εν λόγω «διπλά 

συζευκτικός» διάηχος σχηματισμός ποίκιλσης, επομένως, εξυπηρετεί κατά κανόνα έναν συνδετικό 

σκοπό μεταξύ των εκάστοτε δυο διαδοχικών κύριων νοτών στις οποίες αυτός εφαρμόζεται.  

Είναι γεγονός βέβαια ότι, στην πράξη, το εκάστοτε διάηχο ποίκιλμα συνήθως εκφέρεται 

προσδίδοντας κάθε φορά μεγαλύτερη βαρύτητα στη μια από τις δυο αρθρώσεις του με τις 

εκατέρωθέν του κύριες νότες. Ο ερμηνευτικός χαρακτήρας αυτού, δηλαδή κατά συνέπεια, αρκετά 

συχνά συσχετίζεται, είτε με το χαρακτήρα του σχετικού του μετάηχου ποικίλματος, είτε με αυτόν 

του σχετικού του πρόηχου. Πιο συγκεκριμένα, όταν δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην άρθρωση 

ενός διάηχου ποικίλματος με την κύρια νότα που προηγείται του ίδιου, αυτό αποκτά ερμηνευτικό 

χαρακτήρα παραπλήσιο με εκείνο του σχετικού του μετάηχου ποικίλματος  → , ενώ 

στην αντίθετη περίπτωση, στην οποία μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην ετέρα άρθρωσή του με την 

κύρια νότα που έπεται, αντίστοιχα, αυτό προσεγγίζει τον ερμηνευτικό χαρακτήρα του σχετικού του 

πρόηχου  → . Η πρώτη παραπάνω περίπτωση, δηλαδή, αφορά σε ένα διάηχο 

ποίκιλμα –μπορεί να πει κανείς– με μετάηχο χαρακτήρα, και η δεύτερη, αντίστοιχα, σε ένα διάηχο 

με χαρακτήρα πρόηχο.  

Είναι εύλογο επομένως ότι οι δυο προαναφερόμενες έννοιες, αυτές του μετάηχου και του 

πρόηχου χαρακτήρα ενός ποικίλματος, μπορούν να υφίστανται και ανεξάρτητα από τον αντίστοιχο 
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σχηματισμό αυτού. Ένα ποίκιλμα, δηλαδή, εκτός από το να διακρίνεται ανάλογα με τον μετάηχο ή 

πρόηχο σχηματισμό του, είναι επίσης δυνατόν να διακρίνεται ανάλογα με τον μετάηχο ή πρόηχο 

ερμηνευτικό του χαρακτήρα, ανάλογα δηλαδή με το αν δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην άρθρωσή 

του με την κύρια νότα που αντίστοιχα προηγείται ή έπεται αυτού. Για παράδειγμα –όπως ήδη μόλις 

προαναφέρθηκε–, ένα ποίκιλμα με διάηχο σχηματισμό  ενδέχεται να έχει είτε μετάηχο 

 είτε πρόηχο χαρακτήρα . Η εν λόγω –κατά κύριο λόγο υποκειμενικής υφής– 

διάκριση, μάλιστα, συνιστά ένα σημαντικό επιπλέον κριτήριο κατηγοριοποίησης ποικιλμάτων, το 

οποίο αξιοποιήθηκε ιδιαίτερα στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας.
393

 

Ένας αποτελεσματικός τρόπος για την πραγματοποίηση της εν λόγω διάκρισης είναι η 

αξιολόγηση –από μέρους του μελετητή– του κατά πόσο η εκφορά του εκάστοτε διάηχου 

ποικίλματος  τείνει κάθε φορά περισσότερο προς αυτή του αντίστοιχού του μετάηχου  

ή του πρόηχου ποικίλματος . Βασικές προϋποθέσεις, βέβαια, προκειμένου να αναγνωριστεί 

ορθά ο εν λόγω χαρακτήρας είναι, αφενός, η προσεκτική ακρόαση του σχετικού μουσικού 

αποσπάσματος στο οποίο περιλαμβάνεται το εκάστοτε εξεταζόμενο ποίκιλμα και, αφετέρου, η 

σχετική ακουστική εξοικείωση του εκάστοτε μελετητή με το εξεταζόμενο μουσικό είδος. 

 Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η εν λόγω διάκριση ενός διάηχου ποικίλματος σε μετάηχου 

και πρόηχου χαρακτήρα, δεν συναντήθηκε πουθενά κατά τη σχετική βιβλιογραφική ανασκόπηση 

στην παρούσα έρευνα. Ως εκ τούτου, δεν εντοπίστηκε κάποιος καθιερωμένος τρόπος 

σημειογράφησης ο οποίος να αφορά στους δυο προαναφερόμενους χαρακτήρες. Ο σχετικός 

συμβολισμός που χρησιμοποιείται ειδικότερα εδώ, η επιπλέον σύζευξη δηλαδή του ποικίλματος με 

την κύρια νότα εκείνη εκ των δυο εκατέρωθέν του την οποία ποικίλλει με μεγαλύτερη έμφαση –

δηλαδή  και  αντίστοιχα για τον μετάηχο και τον πρόηχο χαρακτήρα– επινοήθηκε 

αποκλειστικά προκειμένου να ικανοποιηθεί η συγκεκριμένη σημειογραφική ανάγκη στο παρόν 

πόνημα.
394

 

 

 

3.1.1.3. Ο Ανιών και Κατιών Σχηματισμός των Ποικιλμάτων 

Η διάκριση των ποικιλμάτων σε ανιόντα και κατιόντα κατέστη ιδιαίτερα σημαντικό κριτήριο για 

την κατηγοριοποίηση αυτών, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Ο γενικός γνώμονας σύμφωνα 

με τον οποίο ο σχηματισμός ενός ποικίλματος μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανιών ή κατιών είναι το 

είδος της φοράς που σκιαγραφείται από τη διαδρομή των τονικών υψών των νοτών αυτού και της 

συζευγμένης μαζί του κύριας νότας. Ο εν λόγω ανιών ή κατιών σχηματισμός των ποικιλμάτων, 

επομένως, κατά κύριο λόγο καθορίζεται από τη σχέση που έχουν μεταξύ τους τα τονικά ύψη, 

αφενός των νοτών του εκάστοτε ποικίλματος και της κύριας νότας με την οποία αυτό συνδέεται, 

αφετέρου των ίδιων των ποικιλτικών νοτών. 

Τα πρόηχα και μετάηχα ποικίλματα μιας-νότας (2.1.3.1.I), για παράδειγμα, χαρακτηρίζονται 

ως ανιόντα όταν σχηματίζουν ανιόν διάστημα με την κύρια νότα με την οποία συζευγνύονται –

αντίστοιχα π.χ.  ή και –, και κατιόντα όταν, αντίστοιχα, σχηματίζουν κατιόν διάστημα – 

π.χ.  ή και .
395

 Εύλογα προκύπτει επομένως ότι ένα πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

                                                 
393

 Ενδ. βλ. 3.1.2.4.II, σ. 302: Βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης διάηχου ποικίλματος μιας-νότας. 
394

 Είναι γεγονός βέβαια ότι ο εν λόγω συμβολισμός συναντάται ενίοτε σε ορισμένες καταγραφές του είδους, όπως π.χ. 

αυτές του Bourgault-Ducoudray (Παρ. 338), και του ΚΕΕΛ των Σπυριδάκη και Περιστέρη (Παρ. 339). Πουθενά σε 

αυτές, ωστόσο, δεν δίνεται κάποια περαιτέρω επεξήγηση όσον αφορά στον ενδεχόμενο ερμηνευτικό ρόλο της 

προαναφερόμενης επιπλέον σύζευξης, ούτε βέβαια αναφέρεται οτιδήποτε σχετικό με τη διάκριση ενός διάηχου 

ποικίλματος σε μετάηχου ή πρόηχου χαρακτήρα. 
395

 Από τη στιγμή που ένα διάστημα χαρακτηρίζεται ως ανιόν ή κατιόν δεν μπορεί να είναι παρά μόνο μελωδικό και όχι 

αρμονικό (Αντωνόπουλος 1999: 133). Σε κάθε τέτοια περίπτωση λοιπόν από εδώ και στο εξής, ο σχετικός 

αναφερόμενος χαρακτηρισμός, αφού εννοείται, παραλείπεται. 
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θεωρείται, αφενός ανιόν όταν το τονικό ύψος αυτού είναι μικρότερο από αυτό της συζευγμένης 

μαζί του κύριας νότας, και αφετέρου κατιόν όταν είναι αντίστοιχα μεγαλύτερο. Αντίστροφα, ένα 

μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας θεωρείται, αφενός ανιόν όταν το τονικό ύψος αυτού είναι μεγαλύτερο 

από αυτό της συζευγμένης μαζί του κύριας νότας, και αφετέρου κατιόν όταν είναι αντίστοιχα 

μικρότερο.
396

  

Στα ποικίλματα με περισσότερες από μια-νότες, ωστόσο, ο προσδιορισμός του ανιόντος ή 

κατιόντος σχηματισμού αυτών δεν καθίσταται σε κάθε περίπτωση εξίσου ξεκάθαρος όπως πριν. 

Αυτό συμβαίνει διότι, στα ποικίλματα αυτά, η διάκριση μεταξύ των δυο εν λόγω σχηματισμών τους 

δεν καθορίζεται –όπως πριν– μονάχα από τη διαστηματική σχέση μεταξύ νοτών ποικίλματος και 

κύριας νότας, αλλά και από την αντίστοιχη σχέση μεταξύ των ίδιων των νοτών του εκάστοτε 

ποικίλματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο τρόπος καθορισμού των δυο εξεταζόμενων σχηματισμών 

ενίοτε να διαφοροποιείται ανά κατηγορία ποίκιλσης.  

Η εν λόγω παρατήρηση γίνεται πιο κατανοητή εάν κανείς συγκρίνει, ενδεικτικά, τις δυο 

εξής αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις ποικιλμάτων δυο-νοτών: αυτή του μορντάν  και της 

διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας  (2.1.3.1.II). Παρόλο που η φορά της σχηματικής διάταξης 

των δυο προαναφερόμενων ποικιλμάτων είναι –όπως φαίνεται– μεταξύ τους η ίδια, εξαιτίας της 

διαφορετικής διάταξης που σχηματίζει το καθένα από αυτά με την εκάστοτε κύρια νότα με την 

οποία συζευγνύεται, στην πραγματικότητα τούτα θεωρούνται, αντίστοιχα, το πρώτο ως ανιόν και το 

δεύτερο ως κατιόν. Είναι εύλογο επίσης ότι, σε ποικίλματα ακόμη περισσότερων νοτών –η 

μελωδική διάταξη των οποίων είναι κατά κανόνα πιο σύνθετη, π.χ. στο γκρουπέτο–, ο εν λόγω 

προσδιορισμός καθίσταται, αντίστοιχα, ακόμη πιο περίπλοκος.  

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, δεν θεωρήθηκε εφικτό να 

πραγματοποιηθεί η σύνταξη ενός –και μόνο– γενικότερου κανόνα βάσει του οποίου να μπορεί να 

οριστεί με σαφήνεια ο ανιών ή κατιών σχηματισμός κάθε κατηγορίας ποικιλμάτων. Η διάκριση 

λοιπόν, εδώ, μεταξύ των δυο εν λόγω βασικών σχηματισμών ποίκιλσης πραγματοποιείται για κάθε 

κατηγορία ποικιλμάτων ξεχωριστά, και δη στην εκάστοτε σχετική ενότητα στην οποία αυτή 

εξετάζεται. 

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι, όσον αφορά ειδικότερα στα ποικίλματα μιας-νότας με 

διάηχο σχηματισμό, εδώ, τούτα διακρίνονται σε ανιόντα και κατιόντα λαμβάνοντας υπόψη τον 

επικρατέστερο πρόηχο ή μετάηχο χαρακτήρα τους.
397

 Ένα διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας, δηλαδή, 

συνήθως χαρακτηρίζεται ως ανιόν ή κατιόν ανάλογα με το αν είναι ανιών ή κατιών, αντίστοιχα, ο 

υπερισχύων μεταξύ πρόηχου και μετάηχου χαρακτήρας αυτού.
398

 

 

 

 

3.1.1.4. Η Σύγχρονη και Ασύγχρονη Ρυθμική Τοποθέτηση των Ποικιλμάτων στο «Χρόνο» 

Ανάλογα με τη ρυθμική τοποθέτηση που έχει ένα ποίκιλμα σε σχέση με το «χρόνο» της κύριας 

νότας –ή των κύριων νοτών– την οποία αυτό θεωρείται ότι ποικίλλει,
399

 μπορεί να προκύψουν οι 

εξής δυο βασικοί σχηματισμοί του:  

I) το σύγχρονο (onbeat ή και subtracted) ποίκιλμα (π.χ. ), όταν αυτό ξεκινά «στο 

χρόνο», μετατοπίζοντας έτσι το σημειογραμμένο σημείο εκκίνησης της κύριας νότας με την οποία 

συζευγνύεται –με αποτέλεσμα η τελευταία να ξεκινά με μια σχετική καθυστέρηση–, και 

                                                 
396

 Όσον αφορά ειδικότερα στον προσδιορισμό του ανιόντος και κατιόντος σχηματισμού της τρίτης κατηγορίας 

ποικίλματος μιας-νότας, του διάηχου, πρβλ. 3.1.2.4.II, σ. 301. 
397

 Ό. σημ. 396. 
398

 Ό. σημ. 396. 
399

 Σχετικά με την έννοια του «χρόνου» μιας κύριας νότας, εδώ, βλ. σημ. 281.  
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II) το ασύγχρονο (offbeat) ποίκιλμα (π.χ. ), όταν αυτό δεν ξεκινά «στο χρόνο» και 

επομένως εισάγεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε δεν μετατοπίζει –αντίστοιχα– το σημείο εκκίνησης 

της συζευγμένης μαζί του κύριας νότας. Στον δεύτερο αυτό σχηματισμό διακρίνονται τρεις 

ειδικότερες υποπεριπτώσεις: 

α) το πρόχρονο (prebeat ή και anticipated) ποίκιλμα, όταν αυτό προηγείται της εν λόγω 

κύριας νότας,  

β) το μετάχρονο (afterbeat) ποίκιλμα, όταν αυτό αντίστοιχα έπεται, και  

γ) το διάχρονο (interbeat) ποίκιλμα, όταν αυτό συνδέεται ισομερώς με τις δυο εκατέρωθεν 

κύριες νότες, και εισάγεται επομένως μεταξύ των σημείων εκκίνησης των τελευταίων.
400

 

 Το θέμα του παραπάνω διαχωρισμού έχει απασχολήσει διάφορους σχετικούς θεωρητικούς 

του δυτικού κυρίως μουσικού χώρου.
401

 Οι απόψεις τους, ωστόσο, συχνά διαφέρουν μεταξύ τους. 

Ενδεικτικά, στη συνέχεια, αναφέρονται ορισμένες από αυτές. Οι Spohr (1832) και Baillot (1834) –

δυο ιδιαίτερα σημαντικοί ερμηνευτές και παιδαγωγοί του βιολιού του 19
ου

 αιώνα–, στις σχετικές 

πραγματείες τους
402

 αναφέρουν ως επικρατέστερη, ο μεν πρώτος τη σύγχρονη και ο δε δεύτερος την 

πρόχρονη ερμηνεία των ποικιλμάτων.
403

 Ο Adolf  Beyschlag (1908), επίσης, παρατηρεί σχετικά ότι, 

σε γενικές γραμμές, με το πέρασμα του χρόνου επικρατεί όλο και περισσότερο η τάση, η ερμηνεία 

των ποικιλμάτων να γίνεται σε προχρονισμό, σε αντίθεση με παλαιότερες περιόδους όπου γινόταν 

συνήθως σε συγχρονισμό.
404

 Παρόμοιες είναι, ακόμη, οι σχετικές απόψεις των γνωστών μελετητών 

του είδους Edward Dannreuther (1893) και Arnold Dolmetsch (1919).
405

 Ενδιαφέρουσα και 

ξεχωριστή είναι, από την άλλη μεριά, η σχετική τοποθέτηση του γερμανού βιολιστή και 

παιδαγωγού Andrea Moser –στις αρχές του 20
ού

 αιώνα– ο οποίος θεωρεί ότι η επιλογή μεταξύ 

σύγχρονης και ασύγχρονης ερμηνείας των ποικιλμάτων εξαρτάται από τη φύση του μουσικού 

οργάνου. Ο Flesch (1930), επίσης, υπό μιαν εξίσου διαφορετική οπτική, σχετικά αναφέρει:  

«Για τον ερμηνευτή καλλιτέχνη του σήμερα ο ‘προχρονισμός’ εκπροσωπεί τον πιο φυσικό τρόπο 

έκφρασης των στολιδιών οποιασδήποτε κατηγορίας εκτός από την περίπτωση της τρίλιας και του 

ανάστροφου μορντάν. Ο ‘συγχρονισμός’ από την άλλη, συχνά στηρίζεται στην προσωπική 

‘εξαπάτηση’: ο ερμηνευτής σκέπτεται ότι εκτελεί ένα ποίκιλμα ως ‘σύγχρονο’ ενώ στην 

πραγματικότητα το εκτελεί ως ‘πρόχρονο’.» (στου ιδίου 2000, v.2: 25) 

 Στο ειδικότερο πεδίο της ΕΠΜ, επίσης, η Μαζαράκη (1984: 70) αναφέρεται με έμμεσο και 

γλαφυρό τρόπο στη σύγχρονη και ασύγχρονη ερμηνεία των ποικιλμάτων, περιγράφοντας 

συγκεκριμένα την προσπάθεια του λαϊκού οργανοπαίκτη να «υποτάξει» τα τελευταία στον βασικό 

«ρυθμό του κομματιού» – όπως η ίδια αποκαλεί το «χρόνο» των ποικιλμένων κύριων νοτών: 

«… Λίγο να αργοπορήσουν [τα ποικίλματα], ο παίχτης βγαίνει από το ρυθμό του κομματιού. …Και 

όσο πιο προοδευμένος είναι τεχνικά, τόσο καλύτερα θα τα υποτάξει στο γενικό ρυθμό του 

κομματιού του. … 

»Τυχαίνει όμως πολλές φορές να μην καταφέρνει να υποτάξει τα στολίδια στο ρυθμό. Τότε, 

μερικοί οργανοπαίχτες, μπρος στο αδυσώπητο χτύπημα του ρυθμού που κάνει το λαούτο 

ακολουθώντας τα πόδια του χορευτή, θυσιάζουν τα στολίδια· άλλοι πάλι τσαλαβουτούν και 

σέρνονται πίσω από το λαούτο, επιμένοντας ν’ αποτελειώσουν το δικό τους ‘χαβά’. Τούτοι οι 

τελευταίοι θυσιάζουν το σκοπό για τα στολίδια.» 

                                                 
400

 Οι εν λόγω νεοσύστατοι –στη μουσική ορολογία– όροι: σύγχρονος, ασύγχρονος, πρόχρονος, μετάχρονος, διάχρονος 

προέκυψαν –για τις ανάγκες του παρόντος πονήματος– κατά αντιστοιχία των αγγλικών όρων: onbeat (ή και 

subtracted), offbeat, prebeat (ή και anticipated), afterbeat, interbeat, οι οποίοι συναντώνται σε συγγράμματα διαφόρων 

μελετητών του χώρου με την παραπάνω αντίστοιχη ερμηνεία. Ενδ. βλ. Donington (1989: 196, 199), Flesch (2000, v.2: 

25), Boyden (1990: 287), Neumann (1983: 7, 50-51, 204, κ.α.).  
401

 Ενδ., ό. σημ. 400. 
402

 Ό. σημ. 175. 
403

 Αναφέρεται στο Flesch (ό.π.).  
404

 Ό. σημ. 403. Σχετικά, πρβλ. Παρ. 540. 
405

 Στο Neumann (1983: 141). 
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Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες απόψεις, και διερευνώντας παράλληλα το ζήτημα της 

σύγχρονης ή ασύγχρονης ερμηνείας των ποικιλμάτων στο ειδικότερο πεδίο του ΕΠΒ –όπως αυτή 

γίνεται αντιληπτή μέσα από τις διάφορες σχετικές ηχογραφήσεις–, θεωρώ ότι, όσον αφορά στο εν 

λόγω ερμηνευτικό είδος, σε γενικές γραμμές ισχύει η προαναφερόμενη διαπίστωση του Flesch. 

Εκτός, δηλαδή, από το ποίκιλμα της τρίλιας και του μορντάν –καθώς επίσης και ορισμένες 

περιπτώσεις του γκρουπέτου–, η εκφορά των οποίων ως επί το πλείστον συναντάται να είναι 

σύγχρονη, όλων των υπόλοιπων κατηγοριών ποίκιλσης, αντίστοιχα, συναντάται κατά κύριο λόγο να 

είναι ασύγχρονη. Προκειμένου, μάλιστα, στην παρούσα μελέτη, η διαφορά μεταξύ σύγχρονης και 

ασύγχρονης ερμηνείας των ποικιλμάτων να καθίσταται όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρη και εύληπτη 

από σημειογραφική άποψη, αναπτύχθηκαν οι σχετικές συμβάσεις που αναφέρονται στην 2.1.4.2 (σ. 

103).  

 Είναι εύλογο βέβαια ότι μια τόσο γενικευμένη παρατήρηση ως προς τη ρυθμική τοποθέτηση 

των ποικιλμάτων στο «χρόνο» –όπως η προηγούμενη– δεν είναι ικανή να καλύψει πλήρως τις 

σχετικές ερευνητικές απαιτήσεις του παρόντος πονήματος. Ως εκ τούτου, με δεδομένο μάλιστα ότι, 

στην πράξη, το εκάστοτε ποίκιλμα είναι δυνατόν ενίοτε να παρουσιάζει μια ξεχωριστή τέτοια 

τοποθέτηση, το ζήτημα της σύγχρονης ή ασύγχρονης ερμηνείας αναπτύσσεται πιο διεξοδικά στη 

συνέχεια και για κάθε κατηγορία ποίκιλσης ιδιαιτέρως, στην εκάστοτε σχετική ενότητα στη οποία 

αυτή εξετάζεται.
406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.5. Τα Διαστήματα Μεταξύ των Νοτών της Εκάστοτε Δομικής Μονάδας Ποίκιλσης  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εκάστοτε δομική μονάδα ποίκιλσης συνίσταται από τις νότες –ή τη 

νότα– του σχετικού ποικίλματος, και τις εκατέρωθεν αυτού κύριες νότες.
407

 Ως εκ τούτου, τα 

διαστήματα που σχηματίζονται μεταξύ των διαφόρων αυτών νοτών, στην εκάστοτε τέτοια δομική 

μονάδα, μπορούν να διακριθούν σε τρεις διαφορετικές βασικές κατηγορίες. Στα διαστήματα 

μεταξύ: 

α) των δυο εκατέρωθεν κύριων νοτών, 

β) του ποικίλματος και των εκατέρωθέν του κύριων νοτών, και 

γ) των καθαυτό νοτών του ποικίλματος – εφόσον βέβαια αυτό αποτελείται από 

περισσότερες από μια νότες. 

Είναι προφανές ότι το πλήθος των διαφορετικών εκδοχών της εκάστοτε δομικής μονάδας ποίκιλσης 

που είναι δυνατόν να προκύψει, εάν λάβει μάλιστα κανείς υπόψη του ότι καθεμία από τις τρεις 

προαναφερόμενες βασικές κατηγορίες διαστημάτων (α, β, γ) μπορεί να είναι: i) από πρώτου (1
ου

) 

έως αρκετά μεγαλύτερου βαθμού, ii) ανιούσας ή κατιούσας διάταξης (3.1.1.3), καθώς και 

αντίστοιχα iii) διατονικής ή μη, είναι θεωρητικά απεριόριστο (Διάγραμμα 8).  

 

                                                 
406

 Σχετικά με το ζήτημα της σύγχρονης ή ασύγχρονης ερμηνείας ποικιλμάτων, πρβλ., αντίστοιχα, για αποτζιατούρα 

3.1.2.1.IV (σ. 169), για πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας 3.1.2.3.II.γ (σ. 291), για ποικίλματα δυο-νοτών 3.1.3 (εισαγωγή), 

και όσον αφορά στη σημειογράφησή τους 2.1.4.2 (σ. 103). 
407

 Πρβλ. 1.1.2.1.ΙΙΙ. 
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Διάγραμμα 8. Τα είδη διαστημάτων μεταξύ των νοτών μιας ενδεικτικής δομικής μονάδας ποίκιλσης. 

 

Είναι γεγονός βέβαια ότι στην πράξη, ειδικά όσον αφορά στην ερμηνεία της ΕΠΜ, ο βαθμός και 

των τριών εν λόγω κατηγοριών διαστημάτων δεν συνηθίζεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Η κίνηση 

των μελωδιών στο εν λόγω μουσικό είδος είναι περισσότερο βηματική –δηλαδή διαστημάτων 

πρώτου (1
ου

) και δευτέρου (2
ου

) βαθμού–, και λιγότερο αλματική – δηλαδή διαστημάτων από τρίτου 

(3
ου

) βαθμού και πάνω.
408

 Αυτό μάλιστα οφείλεται, ενδεχομένως, στη σε μεγάλο βαθμό φωνητική 

προέλευση της ΕΠΜ, αφού τα βηματικά διαστήματα είναι πιο εύκολα να τραγουδηθούν από ό,τι τα 

μεγαλύτερα. Το γεγονός, βέβαια, ότι τα εν λόγω είδη διαστημάτων μπορεί να είναι εξίσου είτε 

ανιόντα είτε κατιόντα, είναι εύλογο ότι πολλαπλασιάζει αρκετά περισσότερο το δυνατό πλήθος των 

περιπτώσεων αυτών. Όσον δε αφορά στην ποιότητα των διαστημάτων αυτών, εξαιτίας κυρίως του 

κατεξοχήν τροπικού χαρακτήρα του εξεταζόμενου μουσικού είδους, τούτα είναι κατά κανόνα 

διατονικά. Ως εκ τούτου, άλλωστε, παντού εδώ, η σχετική έννοια του διαστηματικού βήματος, 

καθώς και αυτή του βαθμού διαστήματος, θεωρούνται διατονικής φύσεως – εφόσον βέβαια τούτες 

δεν προσδιορίζονται διαφορετικά με ειδικότερη επισήμανση.
409

 

Στο πλαίσιο του παρόντος πονήματος, λοιπόν, πρωτίστως ο βαθμός και δευτερευόντως 

ενίοτε η ποιότητα του διαστήματος που σχηματίζουν, τόσο οι νότες του εκάστοτε εξεταζόμενου 

ποικίλματος, αφενός μεταξύ τους και αφετέρου με τις εκατέρωθέν τους κύριες νότες, όσο και οι 

κύριες αυτές νότες μεταξύ τους, αποτελούν επιπλέον κριτήρια κατηγοριοποίησης των ποικιλμάτων. 

Ο βαθμός των εν λόγω διαστημάτων, μάλιστα εδώ, συνηθίζεται να εξετάζεται με σειρά ιεραρχίας 

από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη τιμή του – αρχίζοντας δηλαδή από διαστήματα 1
ου

, εν 

συνεχεία 2
ου

 βαθμού, κ.ο.κ. Συχνά, επίσης, τα εν λόγω διαστήματα διακρίνονται στις δυο 

προαναφερόμενες βασικές τους κατηγορίες, σε βηματικά και αλματικά.
410

 Αδιαμφισβήτητα, η 

εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου αποσκοπεί στο να συμβάλει στη σύσταση ενός όσο το δυνατόν 

πιο εργονομικού θεωρητικού μοντέλου κατηγοριοποίησης των διαφόρων ποικιλμάτων που 

                                                 
408

 Η διάκριση των διαστημάτων σε βηματικά και αλματικά, με σκοπό την περαιτέρω κατηγοριοποίησή τους, 

συναντάται σε διάφορα σχετικά θεωρητικά συγγράμματα. Συχνά μάλιστα, σε αυτά, τα βηματικά διαστήματα 

αναφέρονται και ως «συνεχή», και τα αλματικά διαστήματα, αντίστοιχα, ως «αφεστώτα». Για περισσότερα σχετικά, 

ενδ. βλ. Πυργιώτης (2000: 73), Καμπανάς (1992, τ. Β΄: 391-393), Διαμαντής (2001: 89-90), κ.ά. 
409

 Ορισμένοι ερμηνευτές του είδους, παρ’ όλα αυτά, ενίοτε συναντώνται –σε σχετικές ηχογραφήσεις– να 

χρησιμοποιούν και μη διατονικά διαστήματα κατά την εκφορά των ποικιλμάτων. Μια ενδεικτική τέτοια περίπτωση 

είναι αυτή του Αντώνη Αμιράλη ή Παπατζή (1896-1959), παλαιού ερμηνευτή της αρμόνικας (σχετικά, ακροάσου 

ηχογραφήσεις του της περιόδου του γραμμοφώνου). 
410

 Ό. σημ. 408. 

(ποίκιλμα) 

       Δομική Μονάδα Ποίκιλσης: 
 

Διαστήματα: 
 

β) μεταξύ του ποικίλματος και 

των εκατέρωθέν του κύριων 

νοτών 

α) μεταξύ των δυο εκατέρωθεν 

κύριων νοτών του ποικίλματος 
 

γ) μεταξύ των καθαυτό νοτών 

του ποικίλματος 
 

 

i) από 1
ου

 έως αρκετά 

    μεγαλύτερου βαθμού 

ii) ανιόντα και κατιόντα  

iii) διατονικά και μη 
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εντοπίζονται συγκεκριμένα στο ειδικότερο πεδίο της ΕΠΒ ερμηνείας, και επουδενί στο να 

διερευνηθεί σε εξαντλητικό βαθμό μια ούτως ή άλλως ατέρμονη περιπτωσιολογία δυνατών 

διαστημάτων μεταξύ των νοτών που απαρτίζουν την εκάστοτε δομική μονάδα ποίκιλσης. 

Να σημειωθεί ότι, με σκοπό την απλοποίηση του συμβολισμού του θεωρητικού σχήματος 

της εκάστοτε δομικής μονάδας ποίκιλσης που χρησιμοποιείται στο παρόν κεφάλαιο, τούτο 

αποτυπώνεται σε σημειογραφικό σύστημα μιας γραμμής, δηλαδή σε μονόγραμμο αντί 

πεντάγραμμο (Διάγραμμα 8). Στο εν λόγω σύστημα, επίσης, τα διαστήματα μεταξύ των νοτών –

τόσο των κύριων όσο και των ποίκιλσης– καθορίζονται ως εξής: 

α) Δυο φθογγόσημα που δεν απέχουν μεταξύ τους καμιά θέση στο μονόγραμμο, , 

απεικονίζουν –ως είθισται– βηματικό διάστημα νοτών 1
ου

 βαθμού.  

β) Δυο φθογγόσημα που απέχουν μεταξύ τους μια θέση στο μονόγραμμο,  ή , 

απεικονίζουν –επίσης ως είθισται– βηματικό διάστημα νοτών 2
ου

 βαθμού. 

γ) Τέλος, δυο φθογγόσημα τα οποία απέχουν μεταξύ τους δυο θέσεις στο μονόγραμμο, 

 ή , απεικονίζουν διάστημα νοτών 3
ου

 βαθμού ή και μεγαλύτερου, δηλαδή αλματικό 

διάστημα εν γένει. Εδώ, δηλαδή, παρατηρείται μια μικρή διαφοροποίηση από τον καθιερωμένο 

συμβολισμό.
411

  

Για παράδειγμα, το θεωρητικό σχήμα της δομικής μονάδας ποίκιλσης του μετάηχου 

ποικίλματος μιας-νότας « » δηλώνει ότι οι κύριες νότες αυτού σχηματίζουν μεταξύ τους 

ανιόν βηματικό διάστημα 2
ου

 βαθμού, και η νότα ποίκιλσης με την κύρια νότα με την οποία αυτό 

συζευγνύεται, αντίστοιχα, ανιόν αλματικό διάστημα 3
ου

 βαθμού ή μεγαλύτερο. Ο εν λόγω 

γενικευμένος συμβολισμός θεωρήθηκε σκόπιμο να εφαρμοστεί προκειμένου η θεωρητική διάκριση 

των διαστημάτων των νοτών που συνιστούν την εκάστοτε δομική μονάδα ποίκιλσης στις δυο πιο 

βασικές τους προαναφερόμενες κατηγορίες –δηλαδή σε βηματικά και αλματικά–
412

 να καθίσταται 

όσο το δυνατόν σημειογραφικά πιο απλή, ούτως ώστε να διευκολύνεται αντίστοιχα η εκ των 

υστέρων διερεύνησή τους. 

 

 

3.1.1.6. Η Βιολιστική Εκφορά των Ποικιλμάτων: Αρθρωτή, Ολισθητική και Συνδυασμός 

Αυτών των Δυο 

Το εν λόγω Πρόσθετο Κριτήριο Κατηγοριοποίησης Ποικιλμάτων αποτελεί το μοναδικό που 

σχετίζεται κατεξοχήν με την απόδοση των τελευταίων ειδικότερα στο βιολί. Άμεση σκοπιμότητα 

αυτού είναι να διακριθούν οι βασικές δυνατότητες βιολιστικής εκφοράς του εκάστοτε ποικίλματος, 

ειδικότερα μάλιστα αυτές που σχετίζονται με τις διάφορες τεχνικές ερμηνείας του αριστερού 

χεριού. Το εν λόγω κριτήριο, κατά συνέπεια, αποσκοπεί στο διαχωρισμό ορισμένων ερμηνευτικών 

πρακτικών του βιολιού οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο ως προς, αφενός, τη σύσταση της 

ιδιαίτερης ποιότητας του προσωπικού ήχου του εκάστοτε εκτελεστή –του «βιολιστικού δακτυλικού 

αποτυπώματος» δηλαδή αυτού–,
413

 αφετέρου, την ιδιωματική εκφορά των ποικιλμάτων και κατά 

συνέπεια την απόδοση της παραδοσιακής τεχνοτροπίας. 

                                                 
411

 Αξίζει να σημειωθεί ότι, όσον αφορά ειδικότερα στο διάστημα εκείνο που σχηματίζεται μεταξύ ποικίλματος και 

κύριας νότας με την οποία αυτό δεν συζευγνύεται μαζί της, την οποία δηλαδή αυτό θεωρείται ότι δεν ποικίλλει, η εν 

λόγω τρίτη σύμβαση (γ) δεν ισχύει σε κάθε περίπτωση. Η εν λόγω εξαίρεση ωστόσο δεν φαίνεται να δημιουργεί κάποια 

δυσχέρεια ως προς την εφαρμογή του παραπάνω τρόπου αποτύπωσης θεωρητικών σχημάτων, αφού –όσον αφορά 

τουλάχιστον στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας– ο συσχετισμός του ποικίλματος με την εν λόγω μη-συζευγμένη μαζί 

του κύρια νότα κατέχει δευτερεύουσα σημασία. Στην ιδιαίτερη περίπτωση, επίσης, των θεωρητικών σχημάτων των 

διάηχων ποικιλμάτων, όπου δηλαδή τούτα συζευγνύονται και με τις δυο εκατέρωθέν τους κύριες νότες, ως ποικιλμένη 

κύρια νότα θεωρείται αυτή που υποδεικνύεται μέσω της ειδικότερης σύζευξης η οποία υποδηλώνει τον πρόηχο ή 

μετάηχο χαρακτήρα αυτών. 
412

 Ό. σημ. 408. 
413

 Για περισσότερα όσον αφορά στα στοιχεία διαμόρφωσης του προσωπικού ήχου στο βιολί, βλ. 2.1.2.2.I. 
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Κάθε νότα ποικίλματος είναι δυνατόν θεωρητικά να συνδέεται –ανεξάρτητα με το εάν 

επιπλέον συζευγνύεται ή όχι–, τόσο εκ των όπισθεν όσο και εκ των έμπροσθέν της, είτε με μια 

κύρια νότα είτε με μια άλλη νότα ποικίλματος. Η δε εκφορά της σύνδεσης αυτής, ειδικότερα όσον 

αφορά στο βιολί, μπορεί να γίνεται, είτε με αρθρωτό –με «κάθετη» κίνηση δηλαδή των δακτύλων 

του αριστερού χεριού, κοινώς «χτύπημα» αυτών– είτε με ολισθητικό τρόπο – με «οριζόντια» 

κίνηση δηλαδή αντίστοιχα, κοινώς γλίστρημα. Η βιολιστική εκφορά, επομένως, των συνδέσεων 

εκείνων που συνιστούν την εκάστοτε δομική μονάδα ποίκιλσης –στην οποία κατά κανόνα 

λαμβάνουν χώρα περισσότερες από μια τέτοιες συνδέσεις–, ενδέχεται να πραγματοποιείται, είτε α) 

με αμιγώς αρθρωτό τρόπο (Παρ. 49α), είτε β) με αμιγώς ολισθητικό τρόπο (Παρ. 49β), είτε γ) με 

διάφορους συνδυασμούς των δυο αυτών τρόπων εκφοράς (Παρ. 49γ-δ). 

Είναι γεγονός ότι στην ευρύτερα καθιερωμένη δυτική βιολιστική τεχνοτροπία, ειδικότερα 

όσον αφορά στην εκφορά των ποικιλμάτων, χρησιμοποιείται κατά κανόνα μονάχα ο 

προαναφερόμενος αρθρωτός τρόπος (α). Αντιθέτως, στο ειδικότερο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ, 

χρησιμοποιούνται και οι τρεις προαναφερόμενοι σχετικοί τρόποι εκφοράς (α-γ). Μπορεί μάλιστα 

να πει κανείς ότι ο ολισθητικός τρόπος εκφοράς των ποικιλμάτων –τόσο ο αμιγής (β) όσο και ο μη-

αμιγής (γ)–, ως λιγότερο συνήθης στην τυπική βιολιστική τεχνοτροπία εν γένει, συνιστά έναν 

περισσότερο ιδιωματικό τρόπο απόδοσης των τελευταίων. 

Ενδεικτικά, στη συνέχεια, αναπτύσσονται οι προαναφερόμενες βασικές δυνατότητες 

βιολιστικής εκφοράς μιας από τις απλούστερες –ωστόσο ιδιαίτερα συχνά συναντώμενης στην 

πράξη– εκδοχές δομικής μονάδας ποίκιλσης. Αυτής του μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας, οι 

εκατέρωθεν κύριες νότες του οποίου βρίσκονται μεταξύ τους σε βηματικό διάστημα 1
ου

 βαθμού, 

και με τις οποίες αυτό σχηματίζει διάστημα 2
ου

 βαθμού ανιόν ( ).
414

 Διακρίνονται τέσσερις 

βασικές περιπτώσεις (α-δ), η καθεμιά εκ των οποίων, στο παράδειγμα που ακολουθεί (Παρ. 49), 

αποδίδεται από τις πέντε δυνατές «δακτυλικές βάσεις».
415

  

 

 
Παρ. 49. Οι τέσσερις βασικές δυνατότητες βιολιστικής εκφοράς: α) αρθρωτή, β) ολισθητική, γ) και δ) 

συνδυασμός ολισθητικής και αρθρωτής, της δομικής μονάδας ποίκιλσης μιας εκ των απλούστερων εκδοχών του 

μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας, και από τις πέντε συνολικά δυνατές «δακτυλικές βάσεις». 

 

 

α) Αρθρωτή εκφορά: Η εκφορά του ποικίλματος στην πρώτη περίπτωση (Παρ. 49α) είναι αμιγώς 

αρθρωτή, αφού τούτη πραγματοποιείται με αποκλειστικά κάθετη κίνηση 

προς τα κάτω και στη συνέχεια προς τα πάνω –κοινώς χτύπημα και μετά 

σήκωμα– του σχετικού δακτύλου του αριστερού χεριού κατά μήκος των 

χορδών του οργάνου. Από βιολιστική –τουλάχιστον– σκοπιά μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως η απλούστερη και πιο συνήθης –στα περισσότερα είδη της 

ΕΠΜ– εκδοχή εκφοράς ποικιλμάτων μιας-νότας.  

 

 

 

                                                 
414

 Βλ. 3.1.2.2.II.α.i, Περίπτωση 1 (σ. 180). 
415

 Για περισσότερα όσον αφορά στην έννοια της «δακτυλικής βάσης», βλ. σ. 107. 
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β) Ολισθητική εκφορά: Η εκφορά του ποικίλματος στη δεύτερη περίπτωση (Παρ. 49β) είναι αμιγώς 

ολισθητική,
416

 αφού τούτη πραγματοποιείται, αντίστοιχα, με αποκλειστικά 

οριζόντια κίνηση –κοινώς γλίστρημα– προς τα εμπρός και στη συνέχεια 

προς τα πίσω του σχετικού δακτύλου. Είναι προφανές βέβαια ότι, εδώ, η 

ολισθητική εκφορά του ποικίλματος καθίσταται ακροάσιμη μονάχα κατά 

το εν λόγω γλίστρημα του δακτύλου προς τα εμπρός –και όχι αντίστοιχα 

δηλαδή κατά το προς τα πίσω–, όπου η άρθρωσή του δηλαδή με την κύρια 

νότα που προηγείται αυτού είναι συζευγμένη. 

 

 

γ) Συνδυασμός ολισθητικής και αρθρωτής εκφοράς: Η τρίτη περίπτωση (Παρ. 49γ) εκφοράς του 

ποικίλματος αποτελεί –από σκοπιά δακτυλισμού– συνδυασμό των δυο 

προαναφερόμενων αντίστοιχων περιπτώσεων (α και β). Εδώ, η εκφορά της 

άρθρωσης του ποικίλματος με την κύρια νότα που, αφενός, προηγείται 

αυτού είναι ολισθητική, και με εκείνη που, αφετέρου, έπεται είναι αρθρωτή. 

Το σχετικό δάκτυλο πραγματοποιεί, επομένως, αρχικά οριζόντια κίνηση 

προς τα εμπρός, και στη συνέχεια αντίστοιχα κάθετη προς τα πάνω. Κοινώς, 

δηλαδή, γλίστρημα προς τα εμπρός και μετά σήκωμα. 

Από καθαρά ακροαματική σκοπιά, μπορεί να πει κανείς ότι η ερμηνεία της εν λόγω δομικής 

μονάδας ποίκιλσης (γ) ταυτίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με αυτή της προαναφερόμενης δεύτερης 

περίπτωσης (β). Η παρατήρηση τούτη προκύπτει από το γεγονός ότι οι εκφορές εκείνες των 

αντίστοιχων αρθρώσεων ποικίλματος και κύριας νότας των δυο αυτών περιπτώσεων έχουν σε 

γενικές γραμμές το ίδιο ηχητικό αποτέλεσμα μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, και στις δυο εν λόγω 

περιπτώσεις (β και γ), η άρθρωση του ποικίλματος με την κύρια νότα η οποία προηγείται αυτού, 

αφενός είναι συζευγμένη, και αφετέρου εκφέρεται με τον ίδιο ακριβώς δακτυλικό τρόπο, δηλαδή 

ολισθητικά. Αντίστοιχα, επίσης, η άρθρωση του ποικίλματος με την κύρια νότα η οποία έπεται 

αυτού, αν και εκφέρεται με διαφορετικό δακτυλικό τρόπο σε καθεμιά από τις δυο αυτές 

περιπτώσεις –ολισθητικά στην πρώτη και αρθρωτά στη δεύτερη–, εξαιτίας του ότι είναι παντού 

ασύζευκτη, αναπόφευκτα έχει πανομοιότυπο ηχητικό αποτέλεσμα. Η κυριότερη ουσιαστική 

διαφορά, επομένως, μεταξύ των δυο εν λόγω περιπτώσεων εκφοράς του ποικίλματος (β και γ), είναι 

ότι, για την πραγματοποίηση αυτών, η παλάμη του αριστερού χεριού, αφού μετακινηθεί στιγμιαία 

οριζόντια προς τα εμπρός –κατά κανόνα κατά μισή ή μια θέση υψηλότερα στην ταστιέρα του 

οργάνου–, στην μεν πρώτη περίπτωση επαναφέρεται στην αρχική της θέση, ενώ στη δε δεύτερη, 

αντιθέτως, παραμένει στη νέα της θέση. 

 

 

δ) Συνδυασμός αρθρωτής και ολισθητικής εκφοράς: Η τέταρτη περίπτωση (Παρ. 49δ) εκφοράς του 

ποικίλματος, μπορεί να πει κανείς ότι αποτελεί –αμιγώς από σκοπιά 

δακτυλισμού– την καρκινική εκδοχή της προαναφερόμενης αντίστοιχης 

τρίτης περίπτωσης (γ). Εδώ, η εκφορά της άρθρωσης του ποικίλματος με 

την κύρια νότα που, αφενός, προηγείται αυτού είναι αρθρωτή, και με εκείνη 

που, αφετέρου, έπεται είναι ολισθητική. Το σχετικό δάκτυλο πραγματοποιεί, 

επομένως, αρχικά κάθετη κίνηση προς τα κάτω, και στη συνέχεια αντίστοιχα 

οριζόντια προς τα πίσω. Κοινώς, δηλαδή, χτύπημα και μετά γλίστρημα προς 

τα πίσω. 

Από καθαρά ακροαματική σκοπιά –αντίστοιχα με όπως αναφέρθηκε στον προηγούμενο 

τρόπο εκφοράς (γ)–, μπορεί να πει κανείς ότι η ερμηνεία της εν λόγω δομικής μονάδας ποίκιλσης 

                                                 
416

 Για τεχνική ολίσθησης στη βιολιστική ερμηνεία, πρβλ. 2.1.2.2.II. 
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(δ) ταυτίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με αυτή της προαναφερόμενης πρώτης περίπτωσης (α). Και 

στις δυο αυτές περιπτώσεις (α και δ), η άρθρωση του ποικίλματος με την κύρια νότα η οποία 

προηγείται αυτού, αφενός είναι συζευγμένη, και αφετέρου εκφέρεται με τον ίδιο ακριβώς 

δακτυλικό τρόπο, δηλαδή αρθρωτά. Αντίστοιχα, επίσης, η άρθρωση του ποικίλματος με την κύρια 

νότα η οποία έπεται αυτού, αν και εκφέρεται με διαφορετικό δακτυλικό τρόπο σε καθεμιά από τις 

εν λόγω περιπτώσεις –αρθρωτά στην πρώτη και ολισθητικά στη δεύτερη–, εξαιτίας του ότι είναι 

παντού ασύζευκτη, αναπόφευκτα έχει πανομοιότυπο ηχητικό αποτέλεσμα.  

Η κυριότερη ουσιαστική διαφορά, επομένως, μεταξύ των δυο εν λόγω περιπτώσεων 

εκφοράς (α και δ) είναι ότι, για την πραγματοποίηση αυτών, η παλάμη του αριστερού χεριού –μετά 

την κάθετη κίνηση προς τα κάτω του σχετικού δακτύλου το οποίο εκφέρει το ποίκιλμα–, στη μεν 

πρώτη περίπτωση παραμένει εντελώς ακίνητη, ενώ στη δεύτερη μετακινείται οριζόντια προς τα 

πίσω – κατά κανόνα μάλιστα κατά μισή ή μια θέση στην ταστιέρα του οργάνου. Η βασικότερη 

πιθανή αιτία, επομένως, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην επιλογή της τέταρτης αυτής περίπτωσης 

(δ) εκφοράς του ποικίλματος, αντί της συνηθέστερης και τεχνικά απλούστερης αντίστοιχης πρώτης 

(α), είναι η ανάγκη για αλλαγή θέσης του αριστερού χεριού.  

 

Είναι ολοφάνερο ότι οι διαφορετικές δυνατότητες βιολιστικής εκφοράς που προκύπτουν από την 

παραπάνω ανάλυση, ειδικότερα όσον αφορά στη δομική μονάδα ποίκιλσης της εκδοχής του 

μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας του προαναφερόμενου παραδείγματος (Παρ. 49), είναι συνολικά 

20, δηλαδή 4 βιολιστικοί τρόποι εκφοράς (α-δ) από 5 διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». Εάν 

μάλιστα λάβει κανείς υπόψη του ότι ο καθένας από τους 20 αυτούς τρόπους εκφοράς είναι δυνατόν 

να πραγματοποιηθεί, επίσης, και σε περαιτέρω χορδές –ή και θέσεις στην ταστιέρα– του οργάνου 

από αυτές που αναγράφονται εδώ, εύλογα μπορεί να οδηγηθεί στην παρατήρηση ότι το συνολικό 

πλήθος των τρόπων αυτών μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερο.
417

 

Μέσω της παραπάνω περιπτωσιολογικής ανάλυσης, βέβαια, κάθε άλλο παρά επιδιώκεται ως 

αυτοσκοπός να εξαντληθούν από θεωρητική σκοπιά οι διάφορες δυνατότητες βιολιστικής εκφοράς 

της εν λόγω δομικής μονάδας ποίκιλσης, ορισμένες μάλιστα εκ των οποίων ενδέχεται να μην 

συνηθίζονται καν στην πράξη από τους ερμηνευτές του είδους. Βασική σκοπιμότητα αυτής είναι να 

υποδειχτούν, σε γενικότερο επίπεδο, οι δυο κύριες ερμηνευτικές παράμετροι μέσω των οποίων 

είναι δυνατόν να διακρίνονται σε υποπεριπτώσεις οι διάφοροι τρόποι εκφοράς των ποικιλμάτων 

στο βιολί. Πιο συγκεκριμένα, δηλαδή, α) οι δυο τρόποι εκφοράς των συνδέσεων μεταξύ των 

διαδοχικών νοτών που συνιστούν την εκάστοτε δομική μονάδα ποίκιλσης –ο αρθρωτός και ο 

ολισθητικός–, και β) οι δυνατοί συνδυασμοί των διαφόρων δακτυλισμών και από τις πέντε 

«δακτυλικές βάσεις». Πρόκειται, άλλωστε, για τις παραμέτρους εκείνες ο προσδιορισμός των 

οποίων οδηγεί στη σύσταση ενός τρόπου συστηματοποίησης των σχετικών δακτυλισμών, ο οποίος 

αποτελεί και το βασικό ζητούμενο του τρέχοντος κριτηρίου. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η απόδοση του εκάστοτε δακτυλισμού, σε καθεμιά από τις 

πέντε αυτές «δακτυλικές βάσεις», συνήθως παρουσιάζει συμμετρία.
418

 Ένεκα της συμμετρίας 

αυτής, λοιπόν, η πλειοψηφία των δακτυλικών τρόπων εκφοράς ποικιλμάτων που συναντώνται στην 

ΕΠΒ πράξη, και οι οποίοι διερευνώνται μέσω των σχετικών παραδειγμάτων στη συνέχεια του 

παρόντος πονήματος, εδώ συνήθως εξετάζονται ενδεικτικά από μια μόνο από τις πέντε «δακτυλικές 

βάσεις». Περιπτώσεις δακτυλισμών, ασφαλώς, στις οποίες η προαναφερόμενη συμμετρική 

συμπεριφορά δεν ισχύει, ή παρουσιάζουν κάποιο ξεχωριστό ενδιαφέρον από ερμηνευτική σκοπιά, 

επισημαίνονται και εξετάζονται ιδιαιτέρως. 

 

 

                                                 
417

 Σχετικά, πρβλ. 1.1 (εισαγωγή, σ. 4), το συναφές παράδειγμα του Wigestrand, στο οποίο απαριθμούνται περί τους 28 

διαφορετικούς τρόπους ερμηνείας, στο βιολί, των δυο νοτών Ρε(5)
 
και Ρε(6). 

418
 Όσον αφορά στην εν λόγω συμμετρία, ό. σημ. 415. 
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3.1.1.7. Η Ρυθμική Αξία και η Ταχύτητα Εκφοράς των Ποικιλμάτων  

Είναι γεγονός ότι ο συσχετισμός της ρυθμικής αξίας μεταξύ των νοτών που αφορούν τόσο στα 

διάφορα στοιχεία διαποίκιλσης όσο και στην κύρια δομή μιας μελωδίας αποτελεί το σημαντικότερο 

κριτήριο –τουλάχιστον στο πλαίσιο του παρόντος πονήματος– για τη βασική κατηγοριοποίηση της 

ευρύτερης πρακτικής της διαποίκιλσης (1.1.2.1.ΙΙΙ). Πρόκειται για ένα κριτήριο το οποίο έχει 

οδηγήσει, αφενός –σε γενικότερο επίπεδο–, πληθώρα σχετικών μελετητών στον διττό διαχωρισμό 

της τελευταίας σε στοιχεία μικρότερης και μεγαλύτερης τάξης μεγέθους ως προς τη ρυθμική τους 

αξία (1.1.2.1.ΙΙ), και αφετέρου –εδώ ειδικότερα–, στη σύσταση, αντίστοιχα, των δυο μεγάλων 

κατηγοριών αυτής, των Ποικιλμάτων και των Μελισμάτων (2.1.3). Χαρακτηριστικό ειδικότερο 

παράδειγμα εφαρμογής του εν λόγω ρυθμικού κριτηρίου κατηγοριοποίησης αποτελεί ο κοινός 

διαχωρισμός του στοιχείου διαποίκιλσης της αποτζιατούρας, αντίστοιχα, σε μικρή και μεγάλη 

(3.1.2.1.Ι). Εκτός, βέβαια, από την προαναφερόμενη αξιοποίηση του εν λόγω ρυθμικού κριτηρίου 

σε μακροσκοπικό επίπεδο, το κριτήριο αυτό είναι δυνατόν να εφαρμοστεί επίσης σε ένα επίπεδο 

πιο μικροσκοπικό, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια ειδολογική ταξινόμηση των διαφόρων 

στοιχείων της εξεταζόμενης πρακτικής σε έναν μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρειας. 

Όσον αφορά ειδικότερα στα στοιχεία Ποίκιλσης –τα οποία άλλωστε εξετάζονται στην 

παρούσα ευρύτερη ενότητα–, η ρυθμική σχέση των εκάστοτε νοτών τους, τόσο μεταξύ τους όσο 

και με τις εκατέρωθεν κύριες νότες αυτών, είναι δυνατόν να παρουσιάζει αξιόλογη ποικιλότητα.
419

 

Ιδιαίτερα, μάλιστα, όσον αφορά στο πεδίο ερμηνείας της ΕΠΜ, όπου ο εκάστοτε ερμηνευτής κατά 

κανόνα αποδίδει με άφθονη προσωπική ελευθερία έκφρασης τα διάφορα ποικίλματα, η 

αλληλένδετη σχέση μεταξύ των ρυθμικών αξιών των νοτών που αποτελούν την εκάστοτε δομική 

μονάδα ποίκιλσης είναι συχνά μεταβαλλόμενη. Ο σχηματισμός, δηλαδή, της κάθε δομικής μονάδας 

μπορεί ενίοτε να διαφοροποιείται –αναδεικνύοντας έτσι μάλιστα διάφορες εκδοχές της– μόνο και 

μόνο με το να μεταβάλλεται η αναλογία μεταξύ των ρυθμικών αξιών των νοτών που την 

αποτελούν. Στο σχετικό παράδειγμα που ακολουθεί (Παρ. 50), αποτυπώνονται ορισμένες 

ενδεικτικές εκδοχές του μορντάν οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη σχετική ρυθμική αξία 

των νοτών που συνιστούν το εν λόγω ποίκιλμα – το «ρυθμό» του τελευταίου, όπως συγκεκριμένα 

την αποκαλεί η καταγραφέας τους (Μαζαράκη 1984: 67). 

 

  
Παρ. 50. Διάφορες εκδοχές του μορντάν οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη σχετική ρυθμική αξία των 

νοτών που συνιστούν το εν λόγω ποίκιλμα – το «ρυθμό» του τελευταίου, όπως την αποκαλεί η Μαζαράκη (1984: 

67). 

 

Η προαναφερόμενη ποικιλότητα, άλλωστε, αποτελεί μια από τις βασικότερες αιτίες εξαιτίας των 

οποίων στο παρόν πόνημα εφαρμόζονται σημειογραφικές συμβάσεις που αφορούν στην 

απλοποίηση και κανονικοποίηση του εύρους ρυθμικών αξιών των νοτών ποίκιλσης.
420

 Ως εκ 

τούτου, επίσης, το εν λόγω έβδομο κριτήριο κατηγοριοποίησης ποικιλμάτων –η βασική 

παράμετρος του οποίου είναι η διαφοροποίηση της ρυθμικής αξίας των τελευταίων σε 

μικροσκοπικό επίπεδο–, εδώ σε γενικές γραμμές αξιολογείται ως το λιγότερο σημαντικό από όλα 

τα υπόλοιπα σχετικά κριτήρια. Για το λόγο αυτό, εξάλλου, στη συνέχεια τούτο αναπτύσσεται 

κυρίως μονάχα σε περιπτώσεις ποικιλμάτων που παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον ως προς 

αυτό. 

 

 

                                                 
419

 Πρβλ. σημ. 1770. 
420

 Σχετικά, βλ. 2.1.4.2 (σ. 103). 
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3.1.1.8. Επιπλέον Δευτερεύοντα Κριτήρια Κατηγοριοποίησης Ποικιλμάτων 

Αρκετά ακόμη κριτήρια κατηγοριοποίησης ποικιλμάτων, μικρής ωστόσο σημαντικότητας σε σχέση 

με τα αντίστοιχα προαναφερόμενα –τουλάχιστον στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας–, 

εντοπίζονται να έχουν εφαρμοστεί κατά καιρούς από σχετικούς μελετητές σε διάφορα μουσικά 

είδη. Η Μαζαράκη (1984: 67), για παράδειγμα, στο πεδίο της ΕΠΜ, διαχωρίζει τα ποικίλματα στις 

εξής δυο κατηγορίες: α) στα «στολίδια δεξιοτεχνίας» και β) στα «στολίδια που δίνουν έκφραση». Ο 

Swift (1989: 200-203), επίσης, στο πεδίο της καρνατικής βιολιστικής πρακτικής, τα διακρίνει, 

αντίστοιχα, στις εξής τρεις: α) slides, β) deflections και γ) fingered stresses. Στη συνέχεια, 

ακολουθεί με συνοπτικό τρόπο η ενδεικτική ανάπτυξη τριών ακόμη αξιοσημείωτων διττών 

διαχωρισμών ποικιλμάτων σε κατηγορίες, οι οποίοι προτείνονται από τον Neumann, και που 

αφορούν κατά κύριο λόγο στο πεδίο της μπαρόκ μουσικής (1983: 7-8): 

I) Συνδετικά (connective) και Εμφατικά (intensifying) ποικίλματα. Όπως φανερώνουν και οι 

ίδιοι οι όροι, η πρώτη κατηγορία αφορά στα ποικίλματα τα οποία λειτουργούν με σκοπό να 

ποικίλουν τη σύνδεση μεταξύ δυο γειτονικών κύριων νοτών, ενώ η δεύτερη αφορά σε εκείνα τα 

οποία συνδέονται με μια κύρια νότα με σκοπό να τη χρωματίσουν και να την τονίσουν, όπως π.χ. τα 

περισσότερα είδη τρίλιας, το μορντάν, κ.ά. 

II) Μελωδικά (melodic) και Αρμονικά (harmonic) ποικίλματα. Η πρώτη κατηγορία αφορά 

στα ποικίλματα των οποίων το αποτέλεσμα στη διαποίκιλση μιας φράσης είναι κατά κύριο λόγο 

γραμμικό (οριζόντιο), ενώ στη δεύτερη αντίστοιχα εκείνα των οποίων είναι κάθετο. Πρόκειται 

δηλαδή –στη δεύτερη κατηγορία– ως επί το πλείστον για ποικίλματα τα οποία παίζονται στο 

«χρόνο» και με την εισαγωγή τους προκαλούν διαφωνία στην αρμονία, ενώ η πρώτη κατηγορία, 

αντίστοιχα, αφορά κυρίως σε ασύγχρονα ποικίλματα.  

III) Επανακρουστικά (repercussive) και Μελικά (melic) ποικίλματα. Η πρώτη κατηγορία 

περιλαμβάνει όλα τα ποικίλματα τα οποία αποτελούνται από δυο μόνο γειτονικούς τόνους –τον 

κύριο και τον εναλλασσόμενο– οι οποίοι εναλλάσσονται διαδοχικά.
421

 Πρόκειται, πιο συγκεκριμένα, 

για τα ποικίλματα μορντάν και τρίλια –μιας και περισσότερων επανακρούσεων δηλαδή αντίστοιχα–

,
422

 τα οποία εξετάζονται διεξοδικά στη συνέχεια, στις ενότητες 3.1.3.3 και 3.1.4.3, αντίστοιχα. Η 

δεύτερη προαναφερόμενη κατηγορία περιλαμβάνει κάθε άλλο ποικιλτικό σχήμα από μια έως 

αρκετά περισσότερες νότες.  

Είναι γεγονός ότι, εκτός από το τελευταίο, όλα τα υπόλοιπα προαναφερόμενα κριτήρια 

κατηγοριοποίησης ποικιλμάτων δεν εφαρμόστηκαν πουθενά αυτά καθαυτά εξ ολοκλήρου στην 

παρούσα ερευνητική εργασία. Χρησιμοποιήθηκαν αποσπασματικά, ωστόσο, και συνέβαλαν με 

έμμεσο τρόπο στη συγκρότηση της συνολικής σχετικής μεθόδου κατηγοριοποίησης που έλαβε 

χώρα εδώ. Ως εκ τούτου, στην παρούσα εργασία, αυτά αναφέρονται μονάχα στα ειδικότερα σημεία 

στα οποία αξιοποιούνται. 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί εκτενής ανάπτυξη όλων των βασικών κατηγοριών Ποίκιλσης, με τη σειρά 

που αυτές παρατίθενται συνοπτικά στο Διάγραμμα 7 (σ. 146). Σε καθεμιά από τις κατηγορίες αυτές 

αξιοποιείται το σύνολο ή μέρος των προαναφερόμενων Πρόσθετων Κριτηρίων Κατηγοριοποίησης. 

Η συμπεριφορά της εκάστοτε εν λόγω κατηγορίας διερευνάται με βάση τον τρόπο που αυτή 

συναντάται, αφενός, να καταγράφεται στην ευρύτερη σχετική βιβλιογραφία και, αφετέρου, να 

χρησιμοποιείται στο ειδικότερο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ.  

 

                                                 
421

 Ως κύρια νότα επανακρουστικού ποικίλματος –στο παρόν πόνημα– θεωρείται η νότα του ποικίλματος η οποία 

βρίσκεται στο ίδιο τονικό ύψος με την κύρια νότα της μελωδίας με την οποία αυτό συνδέεται, και ως εναλλασσόμενη, 

αντίστοιχα, η νότα που βρίσκεται σε διαφορετικό ύψος από την τελευταία. 
422

 Κάθε επανάκρουση αντιστοιχεί σε ένα ζεύγος νοτών ποίκιλσης, το οποίο αποτελείται από την κύρια και την 

εναλλασσόμενη νότα του ποικίλματος. Στην ειδικότερη περίπτωση επανακρουστικού ποικίλματος με περιττό αριθμό 

νοτών –δηλαδή περιττής τρίλιας (σχετικά, πρβλ. σημ. 1303)–, το πλήθος των επανακρούσεων αυτού ισούται με εκείνο 

των εναλλασσόμενων νοτών του.  
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3.1.2. Ποικίλματα Μιας-Νότας –ή Μικρή Αποτζιατούρα ( ) 

Αρκετές ονομασίες και συστήματα έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς, σε διάφορες μουσικές 

τεχνοτροπίες, για το χαρακτηρισμό, και την κατηγοριοποίηση αντίστοιχα, των διαφόρων 

υποπεριπτώσεων ποικιλμάτων που αποτελούνται από μια μόνο νότα. Ενδεικτικά αναφέρω 

ορισμένες από τις σχετικές ονομασίες που εντοπίστηκαν: αγγλ.: appoggiatura, one-note grace, 

leaning note, beat, forefall / backfall / half-fall, lead, prepare, suspended note, accentuation, 

afterstroke, springer, acute, sigh, γαλλ.: accent, appoggiature, aspiration, appuy, cheute ή chute, 

coulé, port-de-voix, petite note, plainte, plaintiff, roulade, coulement, γερμ.: Accent, Accentuation, 

Einfall, Vorschlag, Zusammenschlag, Nachschlag, Zwischenschlag, Überwurf, Rückfall, Abfall, 

ιταλ.: accento, exclamatio, portamento, apoyamento, λατ.: accentus, reverberatio, κ.ά.
423

  

Αναμφίβολα, ο πιο διαδεδομένος, σε διεθνές επίπεδο, σχετικός όρος από τους παραπάνω 

είναι αυτός της αποτζιατούρας (appoggiatura). Το εν λόγω στοιχείο διαποίκιλσης χρησιμοποιείται 

κατά κύριο λόγο σε όλα τα είδη της ΕΠΜ και μάλιστα ιδιαίτερα συχνά. Η Μαζαράκη (1984: 67) –

όσον αφορά στην ερμηνεία αυτού, ειδικότερα στο ελληνικό παραδοσιακό κλαρίνο–, σχετικά 

παρατηρεί:  

«Η μικρή νότα ή αποτζιατούρα είναι το πιο απλό και εύκολο στα δάχτυλα στολίδι. Ακόμη και ο πιο 

ατζαμής οργανοπαίχτης το χρησιμοποιεί πολύ συχνά.» 

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας η αποτζιατούρα κατέχει ιδιαίτερα λειτουργικό 

ρόλο, και κατά συνέπεια θεωρείται αναγκαίο να γίνει εκτενής αναφορά σε αυτή, έτσι ώστε να 

διευκρινιστούν ορισμένες ειδικότερες σημασίες και τρόποι κατηγοριοποίησής της. 

 

 

3.1.2.1. Η Αποτζιατούρα – Μορφές Κατηγοριοποίησης 

Η λέξη αποτζιατούρα (appoggiatura) προέρχεται από το ιταλικό ρήμα appoggiare το οποίο 

σημαίνει στηρίζω, ακουμπώ. Εξού άλλωστε και ο συνήθης σύντομος ορισμός της ως «στοιχείο 

διαποίκιλσης μιας-νότας το οποίο ‘στηρίζεται’ πάνω σε μια κύρια νότα της αρμονίας ή της 

μελωδίας την οποία θεωρείται ότι ποικίλλει».
424

 Για το λόγο αυτό, επίσης, συχνά στη ελληνική 

μουσική ορολογία αναφέρεται και ως επέρειση, η οποία προέρχεται από το ρήμα «επερείδω» (= 

επ[ί] + ερείδω / -ομαι), που σημαίνει στηρίζω κάτι πάνω σε κάτι άλλο (Μπαμπινιώτης 2005: 643). 

Λιγότερο συχνά, ωστόσο, συναντάται ακόμη ως πρόπληγμα, και ως μικρή ή βοηθητική ή άχρωμη 

νότα.
425

  

Η αποτζιατούρα γνώρισε πολλές ερμηνείες ανάλογα με τις χρονικές περιόδους και τα 

μουσικά στυλ στα οποία χρησιμοποιήθηκε. Πρόγονός της θεωρείται, από διάφορους μελετητές του 

χώρου, η plica, ένας νευματικός χαρακτήρας που χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια του 13
ου

 και 

14
ου

 αιώνα στη δυτική μουσική σημειογραφία.
426

 Οι περισσότερες, βέβαια, από τις γραπτές 

μαρτυρίες που εντοπίζονται σχετικά με την εν λόγω κατηγορία διαποίκιλσης, αφορούν στον 

ερμηνευτικό ρόλο αυτής στο χώρο της δυτικής έντεχνης μουσικής –και δη στην μπαρόκ 

                                                 
423

 Για περισσότερα σχετικά, ενδ. βλ. Kreitner et al. (§11), Neumann (1983: 45-199, και 577-604), Donington (1989: 

197), Mozart (1985: 166-185), Boyden (1990: 287). 
424

 Ο εν λόγω ορισμός της αποτζιατούρας προέκυψε από το γράφοντα, μέσα από το συνδυασμό διαφόρων άλλων 

σχετικών ορισμών της από τη συναφή βιβλιογραφία. Ενδ. βλ.: Καμπανάς (1992, τ. Β΄: 391), Διαμαντής (2009: 89), 

Mozart (1985: 166), κ.ά. Για περισσότερα σχετικά με την αποτζιατούρα –εκτός από την παρούσα ενότητα–, πρβλ. εδώ: 

2.1.3.2.I, 3.2.2, και σποραδικά στην 3.1.2. 
425

 Ως άχρωμη νότα αποκαλεί ο Καμπανάς (ό.π.: 392) ειδικότερα τη μικρή αποτζιατούρα. Σχετικά με τον όρο 

πρόπληγμα, βλ. σημ. 390.  
426

 Για περισσότερα σχετικά με την plica, βλ. Καμπανάς (ό.π.) και Hiley, David, (n.d.), “Plica.” Grove Music Online. 

Oxford Music Online, accessed 12/8/2010, <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/ article/grove/music/21942> 
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τεχνοτροπία–, όπου η χρήση της διαπιστώνεται ότι είναι εξαιρετικά διαδεδομένη. Όπως παρατηρεί 

σχετικά ο Donington (1989: 197):  

«Η επίδραση της αποτζιατούρας στην ιστορία της [δυτικής] μουσικής εν γένει ξεπερνά την επίδραση 

οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας διαποίκιλσης.»  

Όσον δε αφορά ειδικότερα στην περίοδο του Μπαρόκ, ο Geminiani (1751: 7) σημειώνει: 

«…[η αποτζιατούρα] έχει πάντα ευχάριστο αποτέλεσμα, και μπορεί να προστεθεί σε οποιαδήποτε 

νότα επιθυμεί κανείς». Παρομοίως, ο L. Mozart (1756) αναφέρει ότι οι αποτζιατούρες 

«επιβάλλονται από τη Φύση την ίδια έτσι ώστε να συνδέουν τις νότες μεταξύ τους και να κάνουν 

τη μελωδία πιο τραγουδιστική» (στου ιδίου 1985: 166). Ο ίδιος μάλιστα θεωρεί σχεδόν αδύνατον, 

ιδιαίτερα για έναν μουσικό της υπαίθρου, να ερμηνεύσει τα τραγούδια του χωρίς να 

χρησιμοποιήσει την αποτζιατούρα, αφού –όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά παρατηρεί (ό.π.)–: «Η 

Φύση η ίδια τον εξαναγκάζει να το κάνει αυτό». Μια από τις πρώτες αποτυπωμένες μαρτυρίες του 

εν λόγω στοιχείου διαποίκιλσης, στο Μπαρόκ, συναντάται στη σχετική πραγματεία του Praetorius 

(1619), υπό τη συνήθη ειδικότερη ονομασία του –την εν λόγω περίοδο– accenti (Παρ. 51). 

 

 
Παρ. 51. Μια από τις παλαιότερες γραπτές μαρτυρίες της αποτζιατούρας στο Μπαρόκ, υπό την συνήθη –την εν 

λόγω περίοδο– ονομασία της: accenti (Praetorius, 1619: 233 [στο Donington 1989: 200, ex.39]).  

 

Η αποτζιατούρα, σύμφωνα με τον Donington (ό.π.: 200), προέκυψε ως μια από τις «μικρές φιγούρες 

που αποκρυσταλλώθηκαν μέσα από την παράδοση του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού»· μιας 

αυτοσχεδιαστικής πρακτικής, δηλαδή, άμεσα σχετιζόμενης με τη διαποίκιλση, η οποία μάλιστα –

όπως έχει ήδη αναφερθεί (1.2.2.1.Ι)– εφαρμοζόταν ήδη αρκετά πριν από το Μπαρόκ. Στο πλαίσιο, 

βέβαια, της γενικότερης τάσης θεωρητικοποίησης της πρακτικής της διαποίκιλσης –η οποία 

παρατηρείται ιδιαίτερα από τον 17
ο
 αιώνα και μετά–,

427
 αναπτύχθηκε από τους διάφορους 

μελετητές του χώρου ένα αρκετά μεγάλο πεδίο θεωρητικών διαπραγματεύσεων σχετικά με τους 

ποικίλους τρόπους ερμηνείας και σημειογράφησης της αποτζιατούρας. Κατά συνέπεια, κατά 

καιρούς προτάθηκαν και καθιερώθηκαν διάφοροι τρόποι κατηγοριοποίησης αυτής. 

Στη συνέχεια, λοιπόν, αναπτύσσονται οι τέσσερις πιο σημαντικοί εν γένει τρόποι 

κατηγοριοποίησης της αποτζιατούρας, οι οποίοι, άλλωστε, αξιοποιήθηκαν καταλλήλως στο πλαίσιο 

της παρούσας εργασίας. 

 

 

3.1.2.1.Ι. Διαχωρισμός της Αποτζιατούρας σε Μεγάλη και Μικρή 

Ο σημαντικότερος, ενδεχομένως, γενικότερος διαχωρισμός της αποτζιατούρας είναι αυτός σε δυο 

βασικές κατηγορίες, ανάλογα με τη ρυθμική της αξία, αυτήν της μεγάλης –ή μακράς (long)– 

αποτζιατούρας, και αυτήν της μικρής –ή βραχείας ή σύντομης (short)– αντίστοιχα.
428

 

                                                 
427

 Σχετικά, πρβλ. 1.2.2.1.ΙΙ. 
428

 Αντίστοιχα στη γερμ.: langer και kürzer Appoggiatura. Ο εν λόγω διαχωρισμός αρχίζει να εντοπίζεται στη σχετική 

δυτική βιβλιογραφία κυρίως από τα μέσα του 18
ου

 αιώνα και μετά. Σχετικά, ενδ. βλ. Stowell (2000: 311) και Mozart 

(1985: 166-184).  

ερμηνεύεται: 

accenti (Praetorius 1619) 
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Όσον αφορά στην πρώτη προαναφερόμενη περίπτωση αποτζιατούρας –αυτήν της μεγάλης–, 

η σημειογράφησή της αρχίζει να συστηματοποιείται κυρίως από τους δυτικούς συνθέτες της 

Μπαρόκ περιόδου. Αυτοί συνήθιζαν να την αναπαριστούν ως ένα μικρό σε μέγεθος φθογγόσημο 

αξίας ογδόου, συχνά –αλλά όχι πάντα–
429

 συζευγμένο με την κύρια νότα την οποία αυτό θεωρείται 

ότι στολίζει « ».
430

 Η τυποποίηση αυτή του εν λόγω στοιχείου διαποίκιλσης, ωστόσο, κάθε άλλο 

παρά σημαίνει ότι στην πράξη οι διάφοροι εκτελεστές της εποχής το ερμήνευαν σύμφωνα με την 

αναγραφόμενη διάρκειά του.
431

 Η εκφορά αυτού συχνά παρουσίαζε μεγάλη ποικιλότητα και 

καθοριζόταν από διάφορους παράγοντες, όπως το ύφος, το χαρακτήρα του μουσικού έργου, την 

προσωπική αισθητική του ερμηνευτή κ.ά. Ως εκ τούτου, άλλωστε, η επίδραση αυτού στη μελωδία 

και την αρμονία ήταν αρκετά σημαντική. 

Αντιθέτως, η μικρή αποτζιατούρα ανέκαθεν, σε γενικές γραμμές, θεωρούνταν ως ποίκιλμα 

μιας-νότας το οποίο ερμηνεύεται στην ελάχιστη δυνατή χρονική διάρκεια, παίρνει σχετικά 

ασήμαντη ρυθμική αξία από τις εκατέρωθέν της κύριες νότες, και παίζει κατά κύριο λόγο 

διακοσμητικό ρόλο ως προς την αρμονία και τη μελωδία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Tartini 

(1771): 

«Η επίδραση των μικρών νοτών ποίκιλσης [εννοεί τη μικρή αποτζιατούρα]
432

 είναι να τονίσουν και 

να αναδείξουν την έκφραση. Είναι πολύ διαφορετική από αυτή των μεγάλων νοτών ποίκιλσης 

[εννοεί τη μεγάλη αποτζιατούρα], οι οποίες αποκλειστικά επιτείνουν το τραγούδισμα.» (στου ιδίου 

1961: 70) 

                                                                                                                                                                  
Οι θεωρητικοί του ύστερου Μπαρόκ, Quantz, C.P.E. Bach και Agricola χρησιμοποιούν επίσης, με αντίστοιχο 

τρόπο, τις έννοιες: μεταβλητή (αγγλ.: variable, γερμ.: veränderlich) για τη μεγάλη αποτζιατούρα και αντίστοιχα 

αμετάβλητη (αγγλ.: invariable, γερμ.: unveränderlich) για τη μικρή (Schulenberg [στο Kreitner et al.: §8vb], και K. 

Palmer 2001: 20). Στην πραγματικότητα, ωστόσο, ούτε η μικρή αποτζιατούρα ήταν αμετάβλητη, ούτε η μεγάλη, 

αντίστοιχα, ακαθόριστα μεταβλητή. Απλά, η αξία της μικρής αποτζιατούρας, ως αρκετά μικρή άλλωστε, ποίκιλλε σε 

αρκετά στενότερα όρια από αυτή της μεγάλης (Donington 1989: 208).  
429

 Πρβλ. σημ. 458. 
430

 Όσον αφορά σε διάφορους περαιτέρω τρόπους σημειογράφησης της αποτζιατούρας, βλ. εδώ 3.1.2.2-4 (εισαγωγές). 
431

 Η πιο συνήθης κοινή πρακτική των μουσικών της αναφερόμενης εποχής ήταν να ερμηνεύουν τη μεγάλη 

αποτζιατούρα με ρυθμική αξία ίση με το μισό της αξίας της κύριας νότας με την οποία αυτή συζευγνύεται ή τα δυο 

τρίτα της αξίας της τελευταίας όταν είναι παρεστιγμένη. Η αναλογία μεταξύ αποτζιατούρας και κύριας νότας –στις εν 

λόγω περιπτώσεις–, μπορεί να περιγραφεί, αντίστοιχα, από τα κλάσματα 2:2 και 2:1 (Schenker 1976: 59-61). Για 

παράδειγμα,  

γραφόταν:  και ερμηνευόταν:  ή αντίστοιχα 

γραφόταν:  και ερμηνευόταν: , κ.ο.κ. 

 

και στην περίπτωση του παρεστιγμένου: 

γραφόταν:  και ερμηνευόταν: , κ.ο.κ. 

 

Οι συνθέτες στην αρχή της κλασσικής περιόδου, εξακολούθησαν να απεικονίζουν την αποτζιατούρα με μικρό 

φθογγόσημο, ωστόσο άρχισαν επιπλέον να δηλώνουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την επιθυμητή της ρυθμική αξία. 

Δηλαδή, 

γραφόταν:  και ερμηνευόταν:  ή αντίστοιχα 

 γραφόταν:  και ερμηνευόταν: , κ.ο.κ.  

 

Η εν λόγω αναλογία μεταξύ ρυθμικών αξιών μεγάλης αποτζιατούρας και κύριας νότας αποτέλεσε μια από τις πιο κοινές 

πρακτικές, όσον αφορά στην ερμηνεία της πρώτης. Προτάθηκε, μάλιστα, από αρκετούς σημαντικούς θεωρητικούς της 

εποχής, όπως οι Tartini, L. Mozart, Quantz, C.P.E. Bach, Marpurg, Agricola, Türk, κ.ά. Σχετικά, ενδ. βλ. Neumann 

(1986: 7), Donington (1989: 201-202) και Schulenberg (στο Kreitner et al.: §8vb).  
432

 Την εποχή του Tartini (1771) δεν είχε ακόμα καθιερωθεί ευρέως ο αντίστοιχος όρος της μικρής αποτζιατούρας (στου 

ιδίου 1961: 71). 
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 Είναι γεγονός ωστόσο ότι, παρ’ όλη τη μεγάλη διαφορά –από ερμηνευτική σκοπιά– μεταξύ 

μεγάλης και μικρής αποτζιατούρας, οι σχετικοί συμβολισμοί αυτών συχνά ταυτίζονταν μεταξύ τους 

–τουλάχιστον μέχρι και τις αρχές του 19
ου

 αιώνα–,
433

 με αποτέλεσμα να δημιουργείται συχνά μια 

σχετική σύγχυση ως προς τη διάκριση μεταξύ των δυο εν λόγω στοιχείων διαποίκιλσης.
434

 Εύλογο 

είναι, επομένως, να αναρωτηθεί κανείς ως προς τους λόγους για τους οποίους η μεγάλη 

αποτζιατούρα, παρ’ όλα αυτά, δεν καταγραφόταν σε πλήρη μορφή –όπως δηλαδή ερμηνευόταν 

στην πραγματικότητα– προς αποφυγή της αναφερόμενης σύγχυσης. Ο L. Mozart (1756) δίνει μια 

αρκετά ικανοποιητική σχετική απάντηση: 

«Είναι αλήθεια ότι όλες οι κατιούσες [μεγάλες] αποτζιατούρες θα μπορούσαν να γραφούν με μεγάλα 

φθογγόσημα που να αντιστοιχούν στην πραγματική τους ρυθμική αξία. Ωστόσο, ένας βιολιστής που 

δεν θα γνωρίζει ότι η αποτζιατούρα έχει ήδη γραφεί, σε πλήρη μορφή, και ο οποίος είναι μαθημένος 

να διακοσμεί κάθε νότα … στοιχηματίζω ότι θα προσθέσει ακόμα μια μεγάλη αποτζιατούρα.» (στου 

ιδίου 1985: 167) 

 Από την παραπάνω εξήγηση του L. Mozart προκύπτει το συμπέρασμα ότι, στην περίπτωση 

που η μεγάλη αποτζιατούρα καταγραφόταν πλήρως, υπήρχε πολύ μεγάλη πιθανότητα να 

πραγματοποιηθεί εκ των υστέρων «επιπρόσθετη διαποίκιλση» σε μια ήδη διαποικιλμένη φράση, 

κάτι το οποίο δεν ήταν επιθυμητό να συμβεί. Σημειώνοντας επίσης την αποτζιατούρα με μικρό 

φθογγόσημο, γινόταν αρκετά ξεκάθαρο στον ερμηνευτή, αφενός ποιες νότες στην παρτιτούρα 

κατείχαν κύριο ρόλο στην αρμονία ως διαφωνίες –ως κύριες νότες καταγραμμένες με μεγάλο 

φθογγόσημο–, και αφετέρου ποιες αντίστοιχα αμιγή ποικιλτική σκοπιμότητα –ως καταγραμμένες 

με μικρό φθογγόσημο–, έτσι ώστε αυτός να μπορεί να τις αποδώσει ερμηνευτικά αναλόγως.
435

  

Προς τα τέλη του 18
ου

 αιώνα, ωστόσο, η συνήθης αυτοσχεδιαστική χρήση των ποικιλμάτων 

άρχισε εν γένει να περιορίζεται, και κατά συνέπεια ο προαναφερόμενος κίνδυνος σχετικά με την 

«επιπρόσθετη διαποίκιλση» προφανώς μειώθηκε. Έτσι, οι διάφοροι θεωρητικοί και συνθέτες της 

εποχής σταδιακά συμφώνησαν να καθιερώσουν τη σημειογράφηση της μεγάλης αποτζιατούρας με 

κανονικού μεγέθους φθογγόσημα, αφήνοντας τα μικρότερου μεγέθους φθογγόσημα για τη μικρή 

αποτζιατούρα. Σχετικά, ο C.P.E. Bach (1753) αναφέρει: 

«Εξαιτίας της μεταβλητότητάς τους, τέτοιου είδους αποτζιατούρες [οι μεγάλες] καταγράφονται 

τελευταία στην πραγματική τους χρονική διάρκεια. Στις μέρες μας δεν θα μπορούσαμε να μη 

σημειογραφούμε τις πραγματικές τους αξίες.» (στου ιδίου 1949: 87) 

Από τον 19
ο
 αιώνα και εντεύθεν, σύμφωνα με τη γενικότερη τάση που άρχισε να επικρατεί 

στη μουσική σημειογραφία –να σημειογραφούνται δηλαδή όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά οι νότες 

των διαφόρων στοιχείων διαποίκιλσης–,
436

 η μεγάλη αποτζιατούρα –σε αντίθεση με τη μικρή– παύει 

να σημειώνεται ως ποίκιλμα, και αναπαριστάται πλέον με την πραγματική της ρυθμική αξία ως 

κύρια νότα (Kreitner et al.: §9i). Η μικρή αποτζιατούρα, αντίστοιχα, έχει ως επί το πλείστον 

                                                 
433

 C.P.E. Bach (1753) (στο Schenker 1976: 61, 67-68). Ο Geminiani (1751) για παράδειγμα, σε αντίθεση με τον 

προαναφερόμενο και συνηθέστερο τρόπο σημειογράφησης της αποτζιατούρας (βλ. σημ. 431), χρησιμοποιεί το σύμβολο 

« » για τη μεγάλη αποτζιατούρα, ενώ τα « » και « » για την περίπτωση της μικρής (Stowell 2000: 311). 
434

 Ενδ. βλ. C. Brown (στο Kreitner et al.: §9i). Ο C.P.E. Bach (1753), επίσης, σχετικά αναφέρει ότι την εν λόγω 

περίοδο είχαν επινοηθεί αρκετοί κανόνες για τη διάκριση μεταξύ μεγάλης και μικρής αποτζιατούρας, οι οποίοι 

χρησίμευαν ως ένα είδος «καλλιτεχνικής και θεωρητικής συμφωνίας» μεταξύ συνθέτη και ερμηνευτή. Επισημαίνει 

ωστόσο ότι οι κανόνες αυτοί ήταν άκρως δυσδιάκριτοι και ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να 

εφαρμοστούν στην πράξη. Ως εκ τούτου, για τις πιο κοινές περιπτώσεις επικράτησε ο –επίσης ωστόσο σχετικά 

ανεπαρκής– κανόνας που συνιστά την αναλογία 2:2 και 2:1, που περιγράφεται στη σημ. 431. Schenker (1976: 61). 
435

 Lloyd-Watts and Bigler (1995: 27). Για περαιτέρω σχετικούς λόγους σημειογράφησης της μεγάλης αποτζιατούρας με 

μικρά φθογγόσημα –την αναφερόμενη εποχή–, βλ. Boyden (1990: 455). 
436

 Σχετικά, βλ. 1.2.2.1.ΙΙΙ. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

165 

καθιερωθεί, να συμβολίζεται με το γνωστό φθογγόσημο του μικρού ογδόου: « », και να 

ερμηνεύεται –κατά κανόνα– σε όσο το δυνατόν μικρότερη ρυθμική αξία.
437

  

Σύμφωνα επίσης με διάφορους μελετητές, όσο μεγαλύτερη είναι η ρυθμική αξία της 

αποτζιατούρας, τόσο μεγαλύτερη είναι η γενικότερη επίδραση αυτής στη μελωδία και –κατά 

συνέπεια– στην αρμονία. Αντιθέτως, όσο μικρότερη είναι η ρυθμική της αξία, τόσο μεγαλύτερη 

είναι η επίδρασή της στο ρυθμό.
438

 Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ μικρής και μεγάλης 

αποτζιατούρας, βέβαια –όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Neumann (1986: 6)–, δεν είναι 

απαραίτητο να καθορίζεται με μαθηματική ακρίβεια. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, μπορεί να πει 

κανείς ότι τα όρια της πρώτης τελειώνουν στο σημείο που αρχίζουν τα όρια της δεύτερης (Schenker 

1976: 68). Ο Neumann (ό.π.) επίσης υποστηρίζει σχετικά ότι, εάν και εφόσον η επίδραση μιας 

αποτζιατούρας γίνεται σε ένα βαθμό αισθητή στη μελωδική έκφραση και στην αρμονία –ακόμη και 

αν η ρυθμική της αξία είναι αρκετά μικρή–, τότε αυτή πρέπει να θεωρείται ως μεγάλη. Αντίθετα, 

στην περίπτωση που η αποτζιατούρα δεν έχει τέτοιου είδους επίδραση, πρέπει να θεωρείται 

αντίστοιχα ως μικρή. 

Για το διαχωρισμό μεταξύ μικρής και μεγάλης αποτζιατούρας, καθώς και για τη 

σημειογράφηση των δυο αυτών εκδοχών της, στο πλαίσιο του παρόντος πονήματος, σε γενικές 

γραμμές ακολουθήθηκε –αντίστοιχα επίσης και για αποτζιατούρες με περισσότερες από μια νότες– 

ο τελευταίος προαναφερόμενος σύγχρονος τρόπος θεώρησης αυτής. Η μεγάλη αποτζιατούρα, 

δηλαδή, εδώ εξετάζεται ως στοιχείο της δεύτερης μεγάλης κατηγορίας διαποίκιλσης, αυτής των 

Μελισμάτων (3.2), αντί της τρέχουσας των Ποικιλμάτων (3.1).
439

 Ως εκ τούτου, στις σχετικές 

καταγραφές ΕΠΒ που ακολουθούν, αυτή σημειογραφείται με κανονικού μεγέθους φθογγόσημα στα 

οποία αποτυπώνεται η πραγματική ρυθμική αξία αυτών.
440

 Όπου δε κρίνεται απαραίτητη η 

επισήμανση του ιδιαίτερου ρόλου της, αυτός αναφέρεται ιδιαιτέρως.
441

 Η δε μικρή αποτζιατούρα 

εξετάζεται, αντίστοιχα –στις σχετικές ενότητες 3.1.2.2-4–, ως η πρώτη και απλούστερη βασική 

κατηγορία Ποικίλματος, και σημειογραφείται με το προαναφερόμενο σύμβολο « ». 

 

                                                 
437

 Η χρήση του συμβόλου του μικρού ογδόου –το οποίο φέρει αριστερότροπη κάθετο η οποία τέμνει στέλεχος και 

άγκιστρο με σκοπό να υποδείξει τη μικρή αποτζιατούρα–: « », εντοπίζεται για πρώτη φορά –σύμφωνα τον Donington 

(1989: 208)– στην Ιταλική καντάτα του 1750: Italian cantata MS of 1750, Brussels Bibl. du Conservatoire Royal de 

Musique, ff.90v έως 91v και 96v έως 99v. Ο L. Mozart, επίσης, ήταν από τους πρώτους που το χρησιμοποίησε για να 

υποδείξει την αποτζιατούρα με ρυθμική αξία δεκάτου-έκτου (Lloyd-Watts and Bigler 1995: 41). Το αναφερόμενο 

σύμβολο εντοπίζεται όλο και συχνότερα προς τα τέλη του 18
ου

 αιώνα, ενώ τον 19
ο
 αιώνα –όσον αφορά τουλάχιστον 

στον έντεχνο δυτικό μουσικό χώρο– διαπιστώνεται πλέον να είναι αρκετά οικείο. Σχετικά, ενδ. βλ. Spohr (1832: 171). 

Διάφορες άλλες προτάσεις έχουν γίνει κατά καιρούς για το συμβολισμό της εν λόγω κατηγορίας ποικιλμάτων. 

Ενδεικτικά, ο Henri Pousseur (1929-2009), ο οποίος γενικότερα προσπαθεί να αποφύγει την ακριβή σημειογράφηση 

χρησιμοποιώντας φθογγόσημα μη συγκεκριμένης αξίας, κάνει –για παράδειγμα– χρήση των εξής συμβολισμών 

ποικιλμάτων μιας-νότας: , , , , αποδίδοντας μάλιστα στον καθένα τους διαφορετική ρυθμική αξία (Καμπανάς 

1992, τ. Β΄: 401). Τον 20
ό
 αιώνα, ωστόσο, το επικρατέστερο σύμβολο που χρησιμοποιείται για να δηλωθεί μια νότα 

ποίκιλσης με όσο το δυνατόν μικρότερη ρυθμική αξία –η μικρή δηλαδή αποτζιατούρα– είναι, κατά κανόνα, το: « » 

(Stone 1980: 22). Σχετικά, πρβλ. 2.1.4.2. 
438

 Χαρακτηριστική ένδειξη της αναφερόμενης διαπίστωσης αποτελεί το γεγονός ότι ο Baillot χρησιμοποιεί τους 

χαρακτηρισμούς «μελωδική» και «ρυθμική» αποτζιατούρα αντί των αντίστοιχων μεγάλη και μικρή (στο Stowell 2000: 

310). Για περισσότερα σχετικά, βλ. Donington (1982: 110-116), McVeigh and Da Costa, Lloyd-Watts and Bigler 

(1995: 27-28), Πυργιώτης (2000: 56), Αντωνόπουλος (1999: 215), κ.α. 
439

 Πρβλ. 2.1.3.2.I (σ. 94). 
440

 Σχετικά με τον τρόπο σημειογράφησης των Μελισμάτων, εδώ, βλ. 2.1.4.2 (σ. 104). 
441

 Το ανεπιθύμητο φαινόμενο, άλλωστε, της παρερμήνευσης του γραπτού μουσικού κειμένου, και της εφαρμογής 

«επιπρόσθετης διαποίκιλσης» –το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως (σ. 164) ότι μπορεί να προκύψει στη δυτική 

έντεχνη μουσική στην περίπτωση πλήρους σημειογράφησης της μεγάλης αποτζιατούρας– δεν μπορεί να προκύψει στην 

ΕΠΜ. Η τελευταία είναι μια προφορική μουσική παράδοση όπου ο εκάστοτε μουσικός συνήθως ερμηνεύει από 

μνήμης, και στην οποία δεν υφίστανται συνθέσεις, με την έννοια τουλάχιστον που αυτές υφίστανται στη δυτική 

μουσική.  
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3.1.2.1.ΙΙ. Διαχωρισμός της Αποτζιατούρας σε Μετάηχη, Πρόηχη και Διάηχη 

Μια επιπλέον αξιοσημείωτη τριπλή διάκριση της προαναφερόμενης, τόσο της μικρής όσο και της 

μεγάλης, αποτζιατούρας, είναι αυτή σε μετάηχη, πρόηχη και διάηχη. Η εν λόγω διάκριση αντιστοιχεί 

στο δεύτερο Πρόσθετο Κριτήριο Κατηγοριοποίησης Ποικιλμάτων που αναπτύχθηκε νωρίτερα σε 

γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο (3.1.1.2). Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, εδώ, στην περίπτωση που η 

αποτζιατούρα έπεται της κύριας νότας με την οποία συζευγνύεται , μπορεί να χαρακτηρίζεται 

ως μετάηχη. Αντίστοιχα, όταν αυτή προηγείται της κύριας νότας , μπορεί να χαρακτηρίζεται 

ως πρόηχη, και όταν συζευγνύεται και με τις δυο εκατέρωθεν κύριες νότες , μπορεί να 

λαμβάνει τον σχετικό χαρακτηρισμό διάηχη. Το τονικό ύψος αυτής, βέβαια, σε σχέση με τις δυο 

εκατέρωθεν κύριες νότες, όπως φαίνεται και στη συνέχεια, μπορεί να διαφοροποιείται 

ποικιλοτρόπως. 

Είναι εύλογο, επίσης, ότι δεν έχει νόημα να μιλάμε για ενδεχόμενη εκδοχή ασύζευκτης, και 

με τις δυο εκατέρωθεν νότες της, αποτζιατούρας, δηλαδή . Σχετικά με την ερμηνεία της 

τελευταίας περίπτωσης, ειδικότερα στο βιολί, έχει αναφερθεί ο L. Mozart (1756) σε έναν από τους 

συναφείς κανόνες του, ο οποίος μάλιστα –όπως χαρακτηριστικά ο ίδιος τονίζει– δεν επιδέχεται 

εξαιρέσεις: «Η αποτζιατούρα δεν διαχωρίζεται ποτέ από την κύρια νότα την οποία θεωρείται ότι 

ποικίλλει, αλλά παίζεται πάντα στην ίδια δοξαριά με αυτή» (στου ιδίου 1985: 166). Είναι προφανές 

ότι εδώ ο L. Mozart –παρόλο που είναι αρκετές οι φορές στις οποίες ο ίδιος στη γραφή του δεν 

χρησιμοποιεί σύζευξη προσωδίας για να προσδιορίσει την κύρια νότα με την οποία συζευγνύεται η 

εκάστοτε νότα ποίκιλσης– εννοεί ότι, ουσιαστικά, στην πράξη δεν υφίσταται ερμηνεία ασύζευκτης 

αποτζιατούρας. Σύμφωνα άλλωστε με τον C.P.E. Bach, στο Μπαρόκ, η σύζευξη μεταξύ 

ποικίλματος και ποικιλμένης κύριας νότας, θεωρούνταν κατά γενικό κανόνα δεδομένη – είτε 

αναγραφόταν, είτε όχι στην παρτιτούρα (Schenker 1976: 59).  

Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι η έννοια της αποτζιατούρας –όσον αφορά τουλάχιστον στον 

δυτικό μουσικό χώρο– έχει ταυτιστεί περισσότερο με την έννοια του πρόηχου ποικίλματος μιας-

νότας, παρά με αυτή του αντίστοιχου μετάηχου ή του διάηχου. Ο Donington (1989: 199) παρατηρεί 

σχετικά: «Όλες οι αληθινές αποτζιατούρες συζευγνύονται με την κύρια νότα η οποία έπεται και όχι 

με αυτήν που προηγείται [της αποτζιατούρας]». Την ίδια άποψη φαίνεται να έχουν, ήδη από την 

εποχή του Μπαρόκ, και οι γνωστοί θεωρητικοί του είδους Quantz (1752) και C.P.E. Bach (1753) 

(στο Donington ό.π.). Μια μερίδα μελετητών του ίδιου χώρου, μάλιστα, όχι απλώς δεν αποδέχεται 

την έννοια της μετάηχης αποτζιατούρας, αλλά θεωρεί την τελευταία έως και αντίθετη της «γνήσιας» 

αντίστοιχης πρόηχης.
442

 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, παρ’ όλα αυτά, η προαναφερόμενη συνήθης 

αποκλειστική εννοιολογική ταύτιση της αποτζιατούρας με το πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας, δεν 

θεωρήθηκε ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρηστική, και για αυτόν το λόγο αποφεύχθηκε. Η έννοια της 

αποτζιατούρας, λοιπόν εδώ, ταυτίζεται αμιγώς με την ευρύτερη έννοια του ποικίλματος μιας-νότας, 

χωρίς δηλαδή να υποδηλώνεται παράλληλα και το είδος της σύζευξης αυτής με τη σχετιζόμενη 

ποικιλμένη κύρια νότα. Κατά συνέπεια ο σχηματισμός αυτής μπορεί να είναι, εξίσου, είτε πρόηχος 

είτε μετάηχος είτε διάηχος.
443

 

 

                                                 
442

 Ενδεικτικά, σχετικά τοποθετούνται οι Marpurg (1750: pt.I,art.9,p.4) και C.P.E. Bach (1753: pt.I,ch.2,§25,p.98) (στο 

Stowell 2000: 313). Σχετικά επίσης, πρβλ. λήμμα “Springer” The Oxford Dictionary of Music, 2nd ed. rev. Ed. Michael 

Kennedy. (n.d.). Oxford Music Online, <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/opr/t237/e9717>, 

accessed 22/09/2010. 
443

 Είναι γεγονός ότι η εν λόγω συνθήκη, αν και –όπως αναφέρθηκε– δεν συνηθίζεται από τους περισσότερους 

θεωρητικούς του είδους, τίθεται εδώ έτσι ώστε να καλυφθούν ορισμένες ιδιαίτερες ανάγκες του παρόντος πονήματος. 

Ο Neumann (1983, 1989), αντίστοιχα επίσης –για παράδειγμα–, αποφεύγει τη συνήθη αποκλειστική ταύτιση της 

αποτζιατούρας με το πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας. Για το χαρακτηρισμό δε του τελευταίου χρησιμοποιεί τον ειδικότερο 

όρο Vorschlag, ενώ ταυτίζει, από την άλλη μεριά, τον γενικότερο όρο της αποτζιατούρας με την ειδικότερη έννοια του 

σύγχρονου ποικίλματος. 
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3.1.2.1.ΙΙΙ. Διαχωρισμός της Αποτζιατούρας σε Ανιούσα και Κατιούσα 

Ένας ακόμη διττός διαχωρισμός της αποτζιατούρας, τόσο της μικρής όσο και της μεγάλης –κυρίως 

ωστόσο της πρόηχης εκδοχής της–, είναι αυτός που συνηθίζεται να πραγματοποιείται από 

διάφορους σχετικούς μελετητές,
444

 όσον αφορά στο τονικό της ύψος σε σχέση με αυτό της 

συζευγμένης μαζί της κύριας νότας. ). Ο εν λόγω διαχωρισμός αντιστοιχεί στο τρίτο 

προαναφερόμενο Πρόσθετο Κριτήριο Κατηγοριοποίησης Ποικιλμάτων (3.1.1.3), το οποίο αφορά 

στη γενικότερη διάκριση των ποικιλμάτων σε ανιόντα και κατιόντα. Η μια περίπτωση λοιπόν από 

τις δυο είναι η αποτζιατούρα να βρίσκεται σε μεγαλύτερο τονικό ύψος από αυτό της συνδεόμενης 

μαζί της κύριας νότας, οπότε και η εν λόγω αποτζιατούρα συνήθως ονομάζεται κατιούσα, και η 

άλλη, αντίστροφα, να βρίσκεται σε μικρότερο τονικό ύψος, οπότε και ονομάζεται ανιούσα (Παρ. 

54).
445

  

Οι Lloyd-Watts and Bigler (1995: 10) θεωρούν ότι, και στις δυο προαναφερόμενες εκδοχές 

της, η αποτζιατούρα είναι ιδιαίτερα εκφραστική. Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα στην κατιούσα 

εκδοχή αυτής, οι ίδιοι (ό.π.) παρομοιάζουν το ηχητικό της αποτέλεσμα με αυτό του ανθρώπινου 

αναστεναγμού, ενώ όσον αφορά αντίστοιχα στην ανιούσα, αποδίδουν την εκφραστικότητά της στην 

όξυνση της προκαλούμενης διαφωνίας. Ο Geminiani (1751: 7), επίσης, σχετικά αναφέρει: 

«Η κατιούσα αποτζιατούρα εκφράζει Αγάπη, Τρυφερότητα, Ευχαρίστηση, κ.ά. Πρέπει να είναι 

αρκετά μακρά, κατέχοντας περισσότερο από το μισό της αξίας της νότας στην οποία ανήκει… Εάν 

είναι μικρή, χάνει σε μεγάλο βαθμό τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά. Η ανιούσα αποτζιατούρα 

έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά με την προηγούμενη περίπτωση…» 

 Είναι γεγονός ότι, στην πράξη –τόσο στη δυτική έντεχνη μουσική (Stowell 2000: 308) όσο 

και στην ΕΠΜ που εξετάζεται εδώ–, το διάστημα που συναντάται να σχηματίζει η αποτζιατούρα –

και στις δυο προαναφερόμενες εκδοχές της– με τη συνδεόμενη μαζί της κύρια νότα είναι τις 

περισσότερες φορές βηματικό – άμεση αποτζιατούρα (Διαμαντής 2001: 89). Αυτό έχει κατά κανόνα 

ως αποτέλεσμα, η εισαγωγή του εν λόγω ποικίλματος να προκαλεί μια σχετική διαφωνία στην 

εκάστοτε επικρατούσα αρμονία –η οποία συνήθως λύνεται με βηματική κίνηση του τελευταίου 

στην κύρια νότα που έπεται αυτού–, η οποία άλλωστε αποτελεί και μια από τις βασικότερες 

σκοπιμότητες χρησιμοποίησής του. Ενίοτε, ωστόσο, συναντώνται και περιπτώσεις στις οποίες η 

αποτζιατούρα σχηματίζει μεγαλύτερα διαστήματα από 2
ου

 βαθμού με τη συνδεόμενη μαζί της κύρια 

νότα –έμμεση αποτζιατούρα (ό.π.)–, εξυπηρετώντας έτσι και περαιτέρω διαφορετικές μουσικές 

σκοπιμότητες.
446

  

Αξιόλογη επίσης είναι η σχετική παρατήρηση του Tartini (1771) ο οποίος θεωρεί ότι ο εν 

λόγω διαχωρισμός της αποτζιατούρας σε ανιούσα και κατιούσα μπορεί να έχει άμεση χρηστικότητα 

στην εξέταση, αντίστοιχα, ανιουσών και κατιουσών κλιμάκων (στου ιδίου 1961: 71-73).
447

 Ο ίδιος 

μάλιστα θεωρεί ότι οι ανιούσες «μικρές νότες ποίκιλσης» –όπως χαρακτηριστικά αποκαλεί τις 

αποτζιατούρες (ό.π.)–
448

 δεν ταιριάζουν στη φύση της αρμονίας (Παρ. 52), καθώς επίσης και ότι, 

όταν αυτές εισάγονται σε μια –ειδικότερα– κατιούσα φράση, αποτελούν στοιχεία διαφωνίας. Ο 

ίδιος, συγκεκριμένα, αναφέρει: 

                                                 
444

 Σχετικά, ενδ. βλ. Kreitner et al. (§7iib), Donington (1982: 110-116), Tartini (1961: 65-66). 
445

 Με αντίστοιχη ερμηνεία εντοπίστηκε στην σχετική ξένη βιβλιογραφία ότι χρησιμοποιούνται οι εξής διεθνείς όροι: 

Για τη μεν κατιούσα αποτζιατούρα: αγγλ.: backfall, descending ή falling ή upper ή superior appoggiatura, γαλλ.: en 

descecdant, coulé, coulement, roulade, tombé, γερμ.: Accent fallend, και για τη δε ανιούσα αντίστοιχα: αγγλ.: forefall, 

ascending ή rising ή lower ή inferior appoggiatura, γαλλ.: en montant, port de voix, γερμ.: Accent steigend. Για 

διάφορους, επίσης, αντίστοιχους συμβολισμούς, βλ. Πίν. 2. 
446

 Για σχετικά παραδείγματα, δηλαδή ανιουσών και κατιουσών αποτζιατούρων αλματικού διαστήματος ειδικότερα 

στην ΕΠΒ ερμηνεία, βλ. για μετάηχες: 3.1.2.2.II.α.ii & 3.1.2.2.II.β.ii, για πρόηχες: 3.1.2.3.II.α.ii & 3.1.2.3.II.β.ii, και για 

διάηχες: 3.1.2.4.II.α.i.2, 3.1.2.4.II.α.ii.2, 3.1.2.4.II.β.i.2 & 3.1.2.4.II.β.ii.2. 
447

 Το εν λόγω ζήτημα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο ειδικότερο πεδίο της ΕΠΜ, εξαιτίας του κατά κανόνα τροπικού 

χαρακτήρα της τελευταίας.  
448

 Πρβλ. σημ. 432. 
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«Εάν λάβει κανείς υπόψη ότι οι διαφωνίες δεν πρέπει να ανέρχονται αλλά να κατέρχονται για να 

λυθούν, γίνεται ξεκάθαρο ότι οι ανιούσες μικρές νότες ποίκιλσης λειτουργούν αντίθετα με τη φύση 

της αρμονίας.» (ό.π.) 

 

 
Παρ. 52. Ανιούσες «μικρές νότες ποίκιλσης» (αποτζιατούρες), οι οποίες «λειτουργούν αντίθετα με τη φύση της 

αρμονίας» (Tartini, 1771 [στου ιδίου 1961: 71, ex.14]).
449

 

 

Αντιθέτως, όσον αφορά στην κατιούσα περαστική αποτζιατούρα, ο ίδιος θεωρεί ότι είναι πιο 

φυσικό για την αρμονία, αυτή να τοποθετείται σε μια φράση όταν η φράση αυτή είναι κατιούσα 

(Παρ. 53). Ειδικότερα, μάλιστα, όσον αφορά στην ερμηνεία της κατιούσας αποτζιατούρας στο 

βιολί, αναφέρει: 

«Είναι φυσικό για μια μελωδική γραμμή να εξελίσσεται με βηματικά διαστήματα και όχι αλματικά. 

Σε κατιόντα διαστήματα [μεταξύ κυρίων νοτών] 3
ου

 βαθμού, οι νότες ποίκιλσης γεμίζουν τα 

διαστήματα και σχηματίζουν μια κλίμακα με τις κύριες νότες. Θα πρέπει δε να διέρχονται πολύ 

μαλακά με τρόπο τέτοιο έτσι ώστε κανείς να ακούει τις κύριες νότες αρκετά πιο δυνατά. Κατά 

συνέπεια, ο τονισμός του τόξου … θα πρέπει να γίνεται αρκετά περισσότερο στις κύριες παρά στις 

νότες ποίκιλσης.» (Tartini ό.π.: 69) 

 

 
Παρ. 53. Κατιούσες περαστικές αποτζιατούρες, σε κατιούσα φράση, οι οποίες λειτουργούν πιο σύμφωνα με τη 

φύση της αρμονίας (Tartini, 1771 [στου ιδίου 1961: 69, ex.10]). 

 

Για να υποστηρίξει μάλιστα ακόμη περισσότερο την παραπάνω του θέση, ότι δηλαδή τα κατιόντα 

ποικίλματα μιας-νότας είναι «καλά» ενώ τα ανιόντα «κακά» –όπως τα χαρακτηρίζει–, ο ίδιος (ό.π.) 

αντιπαραβάλλει δυο παρόμοιες μεταξύ τους κατιούσες και ανιούσες φράσεις, πλήρως 

διαποικιλμένες, αντίστοιχα, με κατιούσες και ανιούσες περαστικές αποτζιατούρες (Παρ. 54).  

 

 
Παρ. 54. «Καλές» –σύμφωνα με τον Tartini (1771)– κατιούσες περαστικές αποτζιατούρες σε κατιούσα φράση 

(πάνω πεντάγραμμο), και «κακές», αντίστοιχα, ανιούσες, σε ανιούσα φράση (κάτω) (στου ιδίου 1961: 73, ex.19).  

 

Αντίστοιχη, επίσης, είναι η τοποθέτηση του L. Mozart (1756), ο οποίος αναφέρει ότι: «Οι ανιούσες 

αποτζιατούρες, σε γενικές γραμμές, δεν είναι τόσο φυσικές όσο οι κατιούσες» (στου ιδίου 1985: 

172). Ο ίδιος μάλιστα θεωρεί ότι το «πρόβλημα» της ανιούσας αποτζιατούρας σε ένα βαθμό 

βελτιώνεται εάν μεταξύ της τελευταίας και της συνδεόμενης με αυτή κύριας νότας παρεμβληθούν 

κάποιες επιπλέον διαβατικές νότες ποίκιλσης (Παρ. 55). 

 

                                                 
449

 Πρβλ. σημ. 458. 
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Παρ. 55. Ανιούσες αποτζιατούρες (πάνω πεντάγραμμο). Βελτίωση του ηχητικού αποτελέσματος (κάτω) μέσω 

προσθήκης διαβατικών ποικιλτικών νοτών μεταξύ αντίστοιχης αποτζιατούρας και συνδεόμενης με αυτή κύριας 

νότας. L. Mozart (1756 [στου ιδίου 1985: 173, §10, 1
ο
 & 2

ο
 σύστημα]).  

 

Αξιοσημείωτη είναι επίσης μια σχετική –με το εν λόγω θεματικό πλαίσιο– παρατήρηση του ίδιου, η 

οποία αφορά στην ερμηνεία της κατιούσας αποτζιατούρας ειδικότερα στο βιολί. 

«Στην περίπτωση της κατιούσας αποτζιατούρας η ανοιχτή χορδή δεν πρέπει ποτέ να 

χρησιμοποιείται, αλλά όταν μια αποτζιατούρα συμβαίνει σε μια τέτοια νότα, πρέπει πάντα να 

πιάνεται με το τέταρτο δάκτυλο στην αμέσως επόμενη βαρύτερη χορδή.» (ό.π.: 171) 

Αδιαμφισβήτητα, το παραπάνω ζήτημα που θέτει ο L. Mozart, σχετικά με την επιλογή μεταξύ 

ανοιχτής χορδής και τέταρτου δακτύλου για την ερμηνεία της κατιούσας αποτζιατούρας, άπτεται 

της βιολιστικής ερμηνευτικής πρακτικής σε ευρύτερο επίπεδο.  

 

 

 

3.1.2.1.IV. Διαχωρισμός της Αποτζιατούρας σε Σύγχρονη και Ασύγχρονη 

Μια επιπλέον αξιοσημείωτη διττή διάκριση της αποτζιατούρας, τόσο της μικρής όσο και της 

μεγάλης, κυρίως ωστόσο –αντίστοιχα με πριν (3.1.2.1.III)– της πρόηχης εκδοχής της, είναι αυτή σε 

σύγχρονη (π.χ. ) και ασύγχρονη (π.χ. ). Η εν λόγω διάκριση αντιστοιχεί στο τέταρτο 

Πρόσθετο Κριτήριο Κατηγοριοποίησης Ποικιλμάτων (3.1.1.4). 

Όσον αφορά στην ειδικότερη περίπτωση της αποτζιατούρας, το ζήτημα της σύγχρονης ή 

ασύγχρονης ερμηνείας της έχει συχνά δημιουργήσει –τουλάχιστον στο χώρο της έντεχνης δυτικής 

μουσικής– πεδίο σχετικών αντιπαραθέσεων. Ενδεικτικό τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η σχετική 

αντίθεση μεταξύ των Quantz (1752) και C.P.E. Bach (1753) στο Μπαρόκ, ειδικότερα όσον αφορά 

στον τρόπο ερμηνείας της μεγάλης εκδοχής του εν λόγω ποικίλματος.
450

 Ο πρώτος υποστηρίζει την 

πρόχρονη ερμηνεία της μεγάλης αποτζιατούρας, ενώ αντίθετα ο δεύτερος προτιμά τη σύγχρονη 

εκδοχή της, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την πρώτη περίπτωση ως ιδιαίτερα «απεχθή».
451

 Αντίστοιχα, 

στη σύγχρονη εποχή, ο Flesch (2000, v.2: 25) παρατηρεί σχετικά: 

«Ο προχρονισμός [‘anticipation’] ή ο συγχρονισμός [‘subtraction’] της [μεγάλης] αποτζιατούρας 

είναι μέχρι τις μέρες μας αρκετά αμφιλεγόμενος και αδιευκρίνιστος. Κατηγορηματικά, πάνω από 

όλα είναι ο τρόπος με τον οποίο η αποτζιατούρα ερμηνεύεται σε μια μουσική φράση…» 

 Σε γενικές γραμμές πάντως, από τον 19
ο
 αιώνα και μετά, η πλειοψηφία των θεωρητικών 

υποστηρίζει ότι οι μεγάλες αποτζιατούρες –ειδικότερα μάλιστα οι πρόηχες– πρέπει να πέφτουν 

ακριβώς στο «χρόνο».
452

 Ακολουθεί αποσπασματική υπόδειξη ερμηνείας και διαφόρων 

                                                 
450

 Για περισσότερα σχετικά, βλ. Neumann (1983: 52-91). 
451

 Schulenberg (στο Kreitner et al.: §8vb). 
452

 Σχετικά, βλ. Flesch (2000, v.2: 25), Brunold (1925), Διαμαντής (2009: 89-90), Πυργιώτης (2000: 56), και Donington 

(1989: 199-200). Ο τελευταίος μάλιστα, θέλοντας να ενισχύσει τη σχετική του άποψη, αναφέρει παρόμοιες θέσεις 

διαφόρων ακόμη θεωρητικών –κυρίως του Μπαρόκ–, όπως αυτές των Francois Couperin ([1717], L’ Art de toucher le 

Clavecin, Paris, 22): «Να συγκρούεις την αποτζιατούρα με την αρμονία, που σημαίνει να ερμηνεύεται στο χρόνο που 

θα παιζόταν η κύρια νότα που έπεται», και F. W. Marpurg ([1765], Anleitung, 2
nd

 ed., Berlin, I,ix,4: 48): «Όλες οι 

αποτζιατούρες… πρέπει να παίζονται ακριβώς στο ‘χρόνο’». 
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συμβολισμών σύγχρονης πρόηχης μεγάλης αποτζιατούρας, από το σχετικό με τη διαποίκιλση 

εγχειρίδιο του Brunold (1925).
453

  

 

 
Παρ. 56. Σύγχρονη πρόηχη μεγάλη αποτζιατούρα και διάφοροι συμβολισμοί της. Brunold (1925 [στο Neumann 

1983: 75, ex.11.2]).  

 

Είναι γεγονός επίσης ότι η αμφισημία που διαπιστώνεται να υπάρχει σχετικά με το ζήτημα της 

σύγχρονης ή ασύγχρονης ερμηνείας της αποτζιατούρας, παρατηρείται, αντίστοιχα με τη μεγάλη, και 

στη μικρή εκδοχή του ποικίλματος. Ο L. Mozart (1756), για παράδειγμα, θεωρεί ότι οι πρόηχες 

μικρές αποτζιατούρες –τις οποίες συνηθίζει να αποκαλεί διαβατικές (passing) αποτζιατούρες– 

πρέπει να παίρνουν τη ρυθμική τους αξία από την κύρια νότα που προηγείται αυτών, και να μην 

ερμηνεύονται μέσα στο «χρόνο» της κύριας νότας με την οποία συνδέονται, ούτως ώστε να 

αναδεικνύουν με αυτό τον τρόπο τον τονισμό της τελευταίας (Donington 1982: 119). Δηλαδή, οι 

αποτζιατούρες που  

  

      γράφονται:                πρέπει να ερμηνεύονται: 

 
Παρ. 57. Τρόπος γραφής και ερμηνείας, αντίστοιχα, της πρόηχης μικρής –ή και αλλιώς διαβατικής– 

αποτζιατούρας, σε σχέση με το «χρόνο» της συζευγμένης με αυτή κύριας νότας. L. Mozart (1756 [στου ιδίου 

1985: 177, §17]). 

 

Ο Löhlein (1774),
454

 επίσης, σε γενικές γραμμές ενστερνίζεται την προαναφερόμενη θέση του L. 

Mozart, και τάσσεται επομένως υπέρ της πρόχρονης ερμηνείας της μικρής αποτζιατούρας (Παρ. 

58β). Ο Reichardt (1797), αντιθέτως, στην επανέκδοση λίγα χρόνια αργότερα του 

προαναφερόμενου δημοσιεύματος του Löhlein (1774) –την οποία επιμελήθηκε ο ίδιος–, 

αντικαθιστά τις εν λόγω πρόχρονες αποτζιατούρες (Παρ. 58β) με σύγχρονες (Παρ. 58γ).  

 

 
Παρ. 58. α) Συνήθης απλή σημειογράφηση μικρής αποτζιατούρας, β) πρόχρονη ερμηνεία του εν λόγω 

ποικίλματος σύμφωνα με τον Löhlein (1774), και γ) σύγχρονη, αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Reichardt (1797) 

(Brown [στο Kreitner et al.: §9i, ex.102]). 

 

Στη σύγχρονη εποχή, από την άλλη μεριά, ο Brown (στο Kreitner et al.: §9i) θεωρεί ότι, εάν η 

μικρή αποτζιατούρα ερμηνεύεται σχετικά γρήγορα και απαλά, η παραπάνω θεωρητική διάκριση δεν 

έχει τελικά μεγάλη πρακτική σημασία. Θέλοντας μάλιστα να ισχυροποιήσει την προαναφερόμενη 

άποψή του, ο ίδιος (ό.π.) αναφέρει ότι, όπου υπάρχει χειροπιαστό τεκμήριο σχετικά με την 

ερμηνεία των μικρών αποτζιατούρων –π.χ. σχετικές ηχογραφήσεις–, συχνά είναι αρκετά δύσκολο 

να εξακριβωθεί με απόλυτη σιγουριά το εάν αυτές στην πραγματικότητα παίζονται πάνω στο 

«χρόνο» ή πριν από αυτόν. 

                                                 
453

 Brunold, Paul, (1925), Traite des Signes et Agrements Employes par les Clavecinistes Francais des 17
e
 et 18

e 

Siecles, Lyon, [2
nd

 ed. Nice, 1965] (στο Neumann 1983: 75, 612). 
454

 Löhlein, Georg Simon. (1774). Anweisung zum Violinspielen, Leipzig. 

γράφεται: ερμηνεύεται: 
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Αντίστοιχη επίσης είναι η σχετική τοποθέτηση του Neumann (1983: 132), ο οποίος θεωρεί 

ότι στην περίπτωση της πρόηχης μικρής αποτζιατούρας –ειδικά αυτής με πολύ μικρή ρυθμική αξία– 

είναι πολύ δύσκολο κανείς να διαχωρίσει εάν τούτη τελικά στην πράξη ερμηνεύεται ως σύγχρονη ή 

ασύγχρονη. Στο ενδεχόμενο βέβαια, από την άλλη μεριά, που η ρυθμική αξία του εν λόγω 

ποικίλματος δεν είναι η ελάχιστη δυνατή, η διαφορά μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης ερμηνείας 

αυτού μπορεί να καθίσταται πρακτικά ακροάσιμη. Στην περίπτωση αυτή ο ίδιος (ό.π.: 190) 

αναφέρει ότι τότε το σύγχρονο ξεκίνημα της αποτζιατούρας εμπλουτίζει την αρμονία, ενώ το 

πρόχρονο, αντίστοιχα, λειτουργεί περισσότερο έτσι ώστε η φράση να εμπλουτιστεί από ρυθμική και 

μελωδική σκοπιά. Στο παρακάτω σχήμα, του ιδίου, παρατίθενται διάφορες εκδοχές τοποθέτησης 

της αποτζιατούρας σε σχέση με το «χρόνο» ερμηνείας της συζευγμένης μαζί της κύριας νότας (Παρ. 

59).  

 

 
Παρ. 59. Διάφορες εκδοχές τοποθέτησης της αποτζιατούρας σε σχέση με το «χρόνο» ερμηνείας της συζευγμένης 

μαζί της κύριας νότας (Neumann 1983: 51, ex.8.6). 

 

Όσον τώρα αφορά στο ζήτημα της σύγχρονης ή ασύγχρονης ερμηνείας της αποτζιατούρας –τόσο της 

μικρής όσο και της μεγάλης– στο ειδικότερο πεδίο της ΕΠΜ, κρίνοντας από τον τρόπο εκφοράς 

αυτής στις σχετικές ηχογραφήσεις, θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές ισχύει η τελευταία 

προαναφερόμενη άποψη του Neumann. Η μικρή, δηλαδή, αποτζιατούρα παίζεται κατά κύριο λόγο 

ασύγχρονη, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, και με συνήθη σκοπό να αναδείξει –ως πρόηχη– ή να 

συνδέσει –ως μετάηχη– τις εκατέρωθεν αυτής κύριες νότες. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, στη 

σχετική ανάπτυξή της που ακολουθεί στη συνέχεια, σε κάθε περίπτωση που αυτή καταγράφεται ως 

ποίκιλμα –όπου δηλαδή αυτή σημειογραφείται με μικρά φθογγόσημα–, θεωρείται ως ασύγχρονη. Η 

πρόηχη εκδοχή της μικρής αποτζιατούρας επομένως, για παράδειγμα, –η οποία εδώ 

σημειογραφείται « »– ερμηνεύεται στην ουσία ως πρόχρονη « », και η μετάηχη αντίστοιχα 

ως μετάχρονη « ». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εφαρμόζοντας την προαναφερόμενη σημειογραφική σύμβαση –το 

να μην σημειώνεται δηλαδή πλήρως η ρυθμική αξία του εκάστοτε ασύγχρονου ποικίλματος–, 

αποφεύγονται τυχόν δυσανάγνωστοι, και όχι ιδιαίτερα επωφελείς τρόποι γραφής, όπως π.χ. αυτός 

του Παρ. 58β. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, η εν λόγω σύμβαση εφαρμόζεται εξίσου, στο παρόν 

πόνημα –κατά αναλογία–, σε κάθε περίπτωση ασύγχρονης μικρής αποτζιατούρας και με 

περισσότερες από μια νότες. Στην περίπτωση εξάλλου, από την άλλη μεριά, στην οποία η μικρή 

αποτζιατούρα ερμηνεύεται ως σύγχρονη, τότε τούτη συνήθως κατέχει αφενός πιο τονισμένο 

χαρακτήρα και αφετέρου σχετικά μεγαλύτερη ρυθμική αξία. Τείνει, δηλαδή, να αποκτήσει ρόλο πιο 

«μεγάλης» αποτζιατούρας, και κατά συνέπεια να καταγραφεί με πλήρη φθογγόσημα στα οποία 

αποτυπώνεται η πραγματική τους ρυθμική αξία (π.χ. Παρ. 58γ). Η καθαυτό μεγάλη αποτζιατούρα 

(3.2.2), άλλωστε, στην πράξη συναντάται να ερμηνεύεται –σε αντίθεση με την αντίστοιχη μικρή– 

περισσότερο ως σύγχρονη, έτσι ώστε να αναδεικνύεται ο εμφατικός της ρόλος, παρά ως ασύγχρονη. 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί περαιτέρω ανάλυση της μικρής αποτζιατούρας –ως της πρώτης και 

απλούστερης βασικής κατηγορίας ποίκιλσης–, όπως τούτη εντοπίζεται, αφενός καταγραμμένη στην 

ευρύτερη σχετική βιβλιογραφία, αφετέρου να χρησιμοποιείται στο ειδικότερο πεδίο ερμηνείας του 

ΕΠΒ. Η εν λόγω ανάλυση διαρθρώνεται σε τρεις μεγάλες ενότητες (3.1.2.2-4), οι οποίες 

αντιστοιχούν στους τρεις βασικούς σχηματισμούς του ποικίλματος, τον μετάηχο, τον πρόηχο και 
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τον διάηχο, που αναπτύχθηκαν με συνοπτικό τρόπο και πρωτύτερα.
455

 Πιο συγκεκριμένα, τα 

ποικίλματα μιας-νότας, εδώ, διακρίνονται πρωτίστως στις εξής τρεις βασικές υποκατηγορίες: 

I. το Μετάηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας ( ), 

II. το Πρόηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας ( ),  

III. το Διάηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας ( ). 

Ως εκ τούτου, από εδώ και στο εξής, αντί της ευρύτερης σημασίας ονομασίας μικρή αποτζιατούρα, 

χρησιμοποιούνται, αντίστοιχα, οι ειδικότερης σημασίας σχετικοί όροι μετάηχο, πρόηχο και διάηχο 

ποίκιλμα μιας-νότας. 

 

                                                 
455

 Σχετικά, βλ. 3.1.2.1.ΙΙ & 2.1.3.1.I. 
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3.1.2.2. Το Μετάηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας  

 

 
 

Το μετάηχο αποτελεί μια από τις τρεις βασικότερες υποκατηγορίες ποικιλμάτων μιας-νότας, και 

ορίζεται –όπως αναφέρθηκε ήδη–
456

 ως: το ποίκιλμα μιας-νότας το οποίο έπεται της κύριας νότας 

με την οποία συζευγνύεται και την οποία επομένως αυτό θεωρητικά ποικίλλει.  

 

 

 

3.1.2.2.I. Το Μετάηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας σε Μη-Ελληνικές Μουσικές Παραδόσεις 

Μερικές από τις πρώτες καθαυτό αναφορές στο μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας εντοπίζονται σε 

συγγράμματα δυτικής μουσικής της Μπαρόκ περιόδου, στα οποία τούτο συναντάται συχνά με τη 

γερμανική ονομασία Nachschlag (Παρ. 60) – από την οποία εξάλλου προέκυψε και η αντίστοιχη 

ονομασία μετάηχο που χρησιμοποιείται στο παρόν πόνημα.
457

  

 

 
Παρ. 60. Ενδεικτική αναφορά σε μια από τις παλαιότερες καταγραφές του μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας 

(Nachschlag), ως παρεστιγμένου δέκατου-έκτου, στο πρώιμο δυτικό Μπαρόκ. Εδώ το ποίκιλμα σχηματίζει 

σχετικές διαδοχικές σειρές ποίκιλσης, ανιούσας και κατιούσας διάταξης (πάνω και κάτω πεντάγραμμο 

αντίστοιχα). R. Rogniono (1592: 17, 18 [στο Neumann 1983: 97, ex.14.1.a,b]).
458

 

 

 

Συναντάται και με διάφορες άλλες ονομασίες, ωστόσο, κυρίως σε έργα διαφόρων συνθετών της εν 

λόγω εποχής, όπως: αγγλ.: afterstroke, springer, acute, sigh, γαλλ.: accent, aspiration, plainte, 

γερμ.: Rückfall, Abfall, ιταλ.: superjectio, κ.ά. (Παρ. 61). Σύμφωνα, επίσης, με τον F. Rognoni 

(1620),
459

 το εν λόγω ποίκιλμα χρησιμοποιούνταν συχνότερα σε κατιόντα μελωδικά διαστήματα 

κύριων νοτών παρά σε ανιόντα, οπότε τότε έπαιρνε την ειδικότερη γαλλική ονομασία chûte (Παρ. 

61α). Διάφορα σύμβολα έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς για τον προσδιορισμό του, όπως: η 

κάθετη μικρή γραμμή πάνω από τη νότα « » –το οποίο φαίνεται να είναι και το παλαιότερο–,
460

 η 

                                                 
456

 Σχετικά, πρβλ. 2.1.3.1.I και 3.1.2.1.ΙΙ. 
457

 Σχετικά, πρβλ. σημ. 390. 
458

 Συχνά στη σχετική βιβλιογραφία, τόσο σε περιπτώσεις όπως η αναφερόμενη, του μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας 

(Nachschlag), όσο και όπως σε αυτές, αντίστοιχα, του πρόηχου (Vorschlag), και του διάηχου (Zwischenschlag) –π.χ. 

Neumann (1983: 142-143, 166, κ.α.)–, η σύζευξη μεταξύ των κυρίων νοτών και της σχετικής νότας ποίκιλσης δεν 

σημειογραφείται. Αυτό συμβαίνει διότι, όπως έχει ήδη αναφερθεί (3.1.2.1.ΙΙ), στο Μπαρόκ η σύζευξη μεταξύ 

ποικίλματος και σχετικής ποικιλμένης κύριας νότας, είτε αυτή αναγραφόταν είτε όχι στην παρτιτούρα, θεωρούνταν 

κατά κανόνα δεδομένη (Schenker 1976: 59). 
459

 Ό. σημ. 1701.  
460

 Μια από τις πρώτες αναφορές του ποικίλματος εντοπίζεται στην πραγματεία του D’ Ambruis (1685) και λίγο 

μεταγενέστερα, αντίστοιχα, στου L’ Affilard (1694) και στου βιολιστή Loulié (1696). Το αναφερόμενο σύμβολο 

φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε και από διάφορους άλλους ακόμη μεταγενέστερους συνθέτες –όπως οι Denis (1747) και 

Ανιούσα διάταξη κύριων νοτών          κατιόν μετάηχο                                 ανιόν μετάηχο 

 

 

Κατιούσα διάταξη κύριων νοτών          ανιόν μετάηχο                                 κατιόν μετάηχο 

Χωρίς ποίκιλμα                              Με ποίκιλμα (μετάηχο μιας-νότας)  
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πλάγια γραμμή «/» (Παρ. 61β), το «˄» για την ανιούσα εκδοχή και το «˅» αντίστοιχα για την 

κατιούσα (Παρ. 61γ), οι μικρές νότες διαφόρων αξιών όπως οι « » και « »,κ.ά.
461

  

 

 
Παρ. 61. Ενδεικτική αναφορά σε διάφορες εκδοχές και σχετικούς συμβολισμούς του μετάηχου ποικίλματος μιας-

νότας, στο Μπαρόκ, υπό τις ονομασίες: α) chûte (F. Rognoni, 1620 [στο Neumann 1983: 92, ex.13.2]), β) springer 

(Playford, 1654, Introduction [στο Donington 1989: 270, ex.134]), γ) aspiration (Saint Lambert, 1702 [στο 

Neumann 1983: 94, ex.13.6]). 

 

 

Σύμφωνα, μάλιστα, με διάφορους θεωρητικούς του προαναφερόμενου χώρου,
462

 στην περίοδο του 

Μπαρόκ το μετάηχο δεν θεωρούνταν ως μια «γνήσια» περίπτωση αποτζιατούρας, αφού, αφενός, η 

ρυθμική αξία αυτού ήταν συνήθως αρκετά μικρή, αφετέρου, ο λειτουργικός του ρόλος ήταν 

περισσότερο συνδετικός και λιγότερο εμφατικός ως προς τις εκατέρωθέν του κύριες νότες. 

Διάφοροι ακόμη μουσικοί του ίδιου χώρου, έχουν ενίοτε σχολιάσει ποικιλοτρόπως το χαρακτήρα 

του εν λόγω ποικίλματος. Ο Bacilly (1668), για παράδειγμα, χαρακτηρίζει το εν λόγω ποίκιλμα ως 

«πολύ κομψό, πολύ ελαφρώς συγκινητικό και εν μέρει ανεπαίσθητο» (“very delicate, very lightly 

touched, and quasi-imperceptible”) (Neumann 1983: 93). Ο David (1737), επίσης, το χαρακτηρίζει 

ως «μερικώς διακοπτόμενη διακύμανση» (“quasi-cut off inflection”). Ο L’Abbé le Fils (1761) 

θεωρεί ότι το συγκεκριμένο ποίκιλμα «ταυτόχρονα ξεχωρίζει αλλά και συνδέει» τις δυο 

εκατέρωθέν του νότες, προκαλώντας μάλιστα το «‘στένεμα’» της πρώτης εξ αυτών των δυο, 

εξαιτίας της σύνδεσής της με το εν λόγω ποίκιλμα (Neumann ό.π.: 94). Οι L’abbé Duval (1775) και 

Lécuyer (1757), ακόμη, αναφέρουν ότι το τελευταίο πρέπει να παίζεται με τρόπο τέτοιο, έτσι ώστε 

αυτό να ακούγεται μονάχα κάπως σαν «‘ηχώ’ [‘echo’] του προηγούμενου ήχου» (Neumann ό.π.: 

95). 

Στη σύγχρονη εποχή, ωστόσο, το εν λόγω ποίκιλμα συναντάται σχετικά σπάνια στα 

διάφορα δυτικά μουσικά είδη, ενώ αντιθέτως αποτελεί βασικό στοιχείο τεχνοτροπίας της 

παραδοσιακής μουσικής διαφόρων ανατολικών χωρών. Ακολουθεί σχετικό παράδειγμα από την 

τουρκική λαϊκή μουσική παράδοση (Παρ. 62).
463

  

 

 
Παρ. 62. Διάφορες εκδοχές μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας στο πεδίο της τουρκικής παραδοσιακής μουσικής. 

Καταγραμμένο απόσπασμα από τραγούδι. Καταγραφή: Bartók (1976: 11, κομμάτι 8α, 7
ο
 σύστημα). 

 

                                                                                                                                                                  
Villeneuve (1733, 1756)– έως και τα μέσα του 18

ου
 αιώνα, όποτε εγκαταλείφτηκε. Αναφέρονται στο Neumann (1983: 

92-93). 
461

 Για περισσότερα σχετικά, βλ. Παράρτημα 1.3, Kreitner et al. (§11), Neumann (1983: 92-96, και 577-604), Carter 

(στο Kreitner et al.: §4), Mozart (1985: 166-185), κ.α. 
462

 Ό. σημ. 442. 
463

 Για περαιτέρω δείγματα καταγραφής του ποικίλματος σε εξωκλασικές μουσικές παραδόσεις, πρβλ. εδώ Παρ. 14 και 

Παρ. 15, αντίστοιχα, από τη λαϊκή παράδοση της Ινδίας και της πρώην Γιουγκοσλαβίας, Παρ. 16 και Παρ. 19, 

αντίστοιχα, από τη λαϊκή βιολιστική παράδοση της Σκωτίας και των νησιών Shetland. 

β) springer (Playford 1654) α) chûte (F. Rognoni 1620) γ) aspiration (Saint Lambert 1702) 
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Ως εξαιρετική περίπτωση μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας, επίσης, η οποία χρησιμοποιείται σε 

διάφορα εξωκλασικά μουσικά είδη υπό τη γενικότερη ονομασία slide,
464

 μπορεί να θεωρηθεί το 

«σβήσιμο» μιας κύριας νότας που ολισθαίνει προς χαμηλότερο ή ψηλότερο τονικό ύψος, το οποίο 

μάλιστα συνήθως δεν είναι με μεγάλη ακρίβεια καθορισμένο. Για την ονομασία της 

προαναφερόμενης ολισθητικής εκφοράς του ποικίλματος, ειδικότερα στο πεδίο των εξωκλασικών 

βιολιστικών παραδόσεων, ενίοτε χρησιμοποιούνται οι όροι –αντίστοιχα για την ανιούσα και την 

κατιούσα εκδοχή του–: slide up και slide down, rising slide και falling slide, ή και fall up και fall 

off, καθώς επίσης οι σχετικοί συμβολισμοί, αντίστοιχα: « » και « », « » και « », ή και 

« » και « ».
465

 Όσον αφορά μάλιστα, πιο συγκεκριμένα, στην προαναφερόμενη κατιούσα 

ολισθητική εκφορά του ποικίλματος, η Lieberman (1995: 56) την ονοματίζει με τον –αρκετά 

ταιριαστό νοηματικά– όρο spill (έκχυση). Αναφορικά, επίσης, η ίδια ποικιλτική πρακτική (spill), 

στην ινδική μουσική, ονομάζεται jāru (Powers, στο Swift 1989: 183). 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.2.II. Το Μετάηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας στην ΕΠΒ Ερμηνεία 

Ειδικότερα όσον αφορά στην ΕΠΜ, το μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας χρησιμοποιείται ιδιαίτερα 

συχνά, και μάλιστα σχεδόν σε όλες τις διαφορετικές τεχνοτροπίες του είδους. Έχει εμφανώς 

φωνητική προέλευση –όπως εξάλλου ισχύει αντίστοιχα και για πολλά άλλα είδη ποικιλμάτων–, 

αφού αποτελεί χαρακτηριστική μορφή «λαρυγγισμού» των λαϊκών τραγουδιστών. Η ερμηνεία του 

ποικίλματος αυτού –και μόνο–, κατά την εκφορά μιας μελωδίας, είναι ικανή να προσδώσει στην 

τελευταία λαϊκό χαρακτήρα. Αυτός είναι, άλλωστε, ένας από τους βασικούς λόγους εξαιτίας των 

οποίων η χρήση του εν λόγω ποικίλματος συνήθως διαπιστώνεται από τα πρώτα κιόλας μουσικά 

βήματα των λαϊκών ερμηνευτών. Στη διάλεκτο μάλιστα των λαϊκών μουσικών, το μετάηχο 

ποίκιλμα μιας-νότας συχνά συναντάται, εκτός από τις γενικότερες ονομασίες της (μικρής) 

αποτζιατούρας, της μικρής νότας, κ.λπ., με την ονομασία: τάαχτα (Παρ. 65) ή τα-α-τα ή τα-ι-τα ή 

και τάχτ.
466

 Η Μαζαράκη (ό.π.), επίσης το κατηγοριοποιεί στα «στολίδια [της ΕΠΜ] που δίνουν 

έκφραση», όπως τα χαρακτηρίζει,
467

 και στη συνέχεια η ίδια αναφέρει:  

«Αυτό το στολίδι, που ο Καρακός το λέει τάαχτα, δε βγαίνει από τα δάχτυλα. Τα δάχτυλα παίζουν 

μόνο βοηθητικό ρόλο. Βγαίνει απ’ την καρδιά, βγαίνει με τη φύσα και είναι στολίδι που ‘σου 

στραγγίζει το φυλλοκάρδι’.» (ό.π.) 
468

 

 Όσον αφορά στη σημειογράφηση του εν λόγω ποικίλματος στην ΕΠΜ, διάφοροι τρόποι 

εντοπίζονται να έχουν ενίοτε χρησιμοποιηθεί από τους σχετιζόμενους καταγραφείς, με πλέον 

επικρατέστερο τις διάφορες εκδοχές του φθογγόσημου μικρού μεγέθους,
469

 και δη του γνωστού 

διεθνούς συμβόλου: « ».
470

 Αξιοσημείωτες είναι επίσης, ωστόσο, και οι περιπτώσεις στις οποίες το 

εν λόγω ποίκιλμα εντοπίζεται σημειογραμμένο με φθογγόσημο πλήρους μεγέθους. Στις εν λόγω 

                                                 
464

 Πρβλ. ευρύτερη χρήση και παραπλήσιες ερμηνείες του όρου slide σε αντίστοιχες περιπτώσεις ολισθητικής εκφοράς, 

του πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας (3.1.2.3.I, σ. 241), της διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας (3.1.3.1.I, σ. 359), της 

πολλαπλής συζευκτικής αποτζιατούρας (3.1.4.1.Ι, σ. 459). 
465

 Σχετικά, ενδ. βλ. Lieberman (2005c: 66-68), και Glasser (1980: 41).  
466

 Βλ. αντίστοιχα: Μαζαράκη 1984: (70-71), Κωτσίνης (2004: 39), Καβακόπουλος (1993: 211). 
467

 Πρβλ. 3.1.1.2. 
468

 Γιώργος Καρακός: γνωστός παλαιός έλληνας κλαριντζής. 
469

 Για διαφορετικές εκδοχές σημειογράφησης μετάηχου στην ΕΠΜ με μικρά φθογγόσημα, ενδ. βλ. Παρ. 4, Παρ. 5.  
470

 Πρβλ. σημ. 437. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

176 

περιπτώσεις, η ρυθμική αξία η οποία αποδίδεται γραφικά σε αυτό συνήθως είναι αρκετά μικρότερη 

από αυτή της κύριας νότας με την οποία το ίδιο συζευγνύεται, και τις περισσότερες φορές ίση –

συγκεκριμένα– με το 1/3 της αξίας της τελευταίας (Παρ. 63).
471

  

 

 
Παρ. 63. Αποτύπωση του μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας ως τριακοστού-δευτέρου, και της συζευγμένης με 

αυτό κύριας νότας ως παρεστιγμένου δεκάτου-έκτου –αναλογία δηλαδή μεταξύ των ρυθμικών αξιών τους 1:3. 

Καταγραμμένο απόσπασμα του τραγουδιού: «Κόρη πιπέριν έσπιρνι» (Θράκης). Καταγραφή: Καβακόπουλος 

(1981: 147, Α΄ τσάκισμα, 3
ο
 σύστημα). 

 

 

Ενίοτε, επίσης, συναντώνται και περιπτώσεις στις οποίες το μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

αποδίδεται γραφικά με ρυθμική αξία ίση με αυτή της κύριας νότας την οποία το ίδιο ποικίλλει. 

Στην περίπτωση αυτή, βέβαια, είναι απαραίτητο η καταγραφή να συνοδεύεται από 

συμπληρωματικές διευκρινίσεις, έτσι ώστε να προσδιορίζεται η πραγματική ρυθμική αξία του 

ποικίλματος. Η Μαζαράκη (1984: 71), για παράδειγμα, χρησιμοποιεί τον τελευταίο 

προαναφερόμενο τρόπο καταγραφής του μετάηχου, προσθέτοντας στο φθογγόσημο αυτού –όπως η 

ίδια αναφέρει– «μια δεύτερη ουρά [στέλεχος], αντίθετη προς την κανονική της, για να ξεχωρίζει» 

(Παρ. 64). 

 

 
Παρ. 64. Σημειογράφηση του μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας με πλήρη φθογγόσημο και πρόσθετο στέλεχος 

αντίθετης φοράς έτσι ώστε αυτό να γίνεται ευδιάκριτο (κάτω πεντάγραμμο, 4
ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος). Καταγραμμένο 

απόσπασμα μέρους φωνής (πάνω) και κλαρίνου (κάτω) του τραγουδιού: «Η Παπαλάμπραινα» (Πελοποννήσου). 

Κλαριντζής: Γ. Ανεστόπουλος, και τραγουδιστής: Μ. Καλλέργης. Καταγραφή: Μαζαράκη (1984: 71, 1
ο
 

σύστημα), σημείο από το δίσκο 78΄ στροφών Columbia Ελλάδος DG-6325, 1937. 

 

 

Η ίδια (ό.π.), μάλιστα, προκειμένου να καταστήσει ακόμα πιο ξεκάθαρη την ποικιλτική ιδιότητα 

του εν λόγω ποικίλματος διευκρινίζει ότι η δομική μονάδα ποίκιλσης τούτου ερμηνεύεται, αρχικά, 

με τονισμό της κύριας νότας με την οποία αυτό συζευγνύεται και, στη συνέχεια, με «σβήσιμο» της 

τελευταίας πάνω στη νότα του ποικίλματος (Παρ. 65). Συγκεκριμένα η ίδια αναφέρει:
472

 

                                                 
471

 Πρβλ. Παρ. 61α. 
472

 Ο εν λόγω τρόπος σημειογράφησης του μετάηχου εντοπίζεται να χρησιμοποιείται αντίστοιχα επίσης από διάφορους 

θεωρητικούς του Μπαρόκ. Σύμφωνα με τον Καμπανά (1992, τ. Β΄: 440) συχνά τοποθετούνταν σύζευξη πάνω από δυο 

φθόγγους μικρής διάρκειας –έως διάρκειας τετάρτου– με σκοπό να δειχτεί ότι ο πρώτος φθόγγος ήταν τονισμένος και η 

αξία του παρατεινόταν στον παλμό της δεύτερης νότας, η οποία τελευταία ακουγόταν τελικά πολύ λιγότερο από την 

συνολική της αναγραφόμενη αξία. Η σύζευξη δηλαδή και μόνο μεταξύ δυο νοτών σχετικά μικρής αξίας υπονοούσε ότι 

η δεύτερη νότα, αν και συμβολιζόταν με τον ίδιο τρόπο με την πρώτη –με πλήρες, δηλαδή, και όχι με μικρό 

φθογγόσημο, όπως τα ποικίλματα–, έπρεπε εν τέλει να ερμηνευτεί ως μετάηχο ποίκιλμα: 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

177 

«Αυτό το σβήσιμο πάνω στη δεύτερη νότα έχει ως αποτέλεσμα ν’ ακουστεί αυτή η νότα όχι μόνο 

σαν ψεύτικη από άποψη ήχου, αλλά και χρονικά σχεδόν δυο φορές μικρότερη από την πρώτη. 

Ακούγεται σαν προς τ’ απάνω προέκταση, σαν ουρά της κύριας νότας.» (ό.π.) 

Ως εκ τούτου, άλλωστε ενδεχομένως, έχει προκύψει για το εν λόγω ποίκιλμα η ονομασία τα-αχ-τα, 

ως λεκτική αποτύπωση δηλαδή της ηχητικής εκφοράς της σχετικής του δομικής μονάδας ποίκιλσης. 

 

 
Παρ. 65. Διαφοροποίηση της δυναμικής κατά την εκφορά της δομικής μονάδας του μετάηχου ποικίλματος μιας-

νότας, σύμφωνα με τη Μαζαράκη (1984: 71). 

 

 

Για τη διεξοδική μελέτη και ανάπτυξη, στο παρόν πόνημα, της περιπτωσιολογίας που αφορά στις 

διάφορες εκδοχές του μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας, όπως αυτό συναντάται στο ειδικότερο 

πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ, ληφθήκαν υπόψη τα Πρόσθετα Κριτήρια Κατηγοριοποίησης 

Ποικιλμάτων που παρατίθενται στην ενότητα 3.1.1. Πιο συγκεκριμένα, οι διάφορες περιπτώσεις 

του εν λόγω ποικίλματος αναπτύσσονται στη συνέχεια σύμφωνα με τα εξής –με σειρά ιεραρχίας– 

βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης αυτού: 

 

 

Βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας 

 

α) Ο σχηματισμός του ποικίλματος (3.1.1.3). Διακρίνονται δυο βασικές κατηγορίες:  

 i) Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (  ή ), και  

 ii) Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (  ή ). 

β) Το είδος του διαστήματος μεταξύ του ποικίλματος και της κύριας νότας την οποία αυτό 

θεωρητικά ποικίλλει (3.1.1.5). Πρόκειται συγκεκριμένα για την κύρια νότα με την οποία αυτό 

συζευγνύεται, η οποία δηλαδή προηγείται αυτού. Διακρίνονται τέσσερις βασικές περιπτώσεις 

του εν λόγω διαστήματος:
473

 

 i) Ανιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού ( ), 

 ii) Ανιόν αλματικό ( ), 

 iii) Κατιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού ( ), και 

 iv) Κατιόν αλματικό ( ). 

γ) Το είδος του διαστήματος μεταξύ των δυο εκατέρωθεν κύριων νοτών του ποικίλματος 

(3.1.1.5). Διακρίνονται έξι βασικές περιπτώσεις του εν λόγω διαστήματος: 

 i) Βηματικό 1
ου 

βαθμού ( ) –δηλαδή ούτε ανιόν ούτε κατιόν–, 

                                                 
473

 Είναι εύλογο ότι η περίπτωση ένα μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας να σχηματίζει βηματικό διάστημα 1
ου

 βαθμού με την 

κύρια νότα με την οποία αυτό συζευγνύεται, δηλαδή  –η μόνη περίπτωση που από θεωρητική σκοπιά 

παραλείπεται εδώ–, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα στην πράξη. Η μόνη εκδοχή στην οποία οι δυο αυτές νότες είναι δυνατόν 

να ακούγονται ως ξεχωριστές, ένεκα του κοινού τονικού τους ύψους και της σύζευξης μεταξύ τους, είναι το ποίκιλμα 

να ερμηνεύεται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι η συζευγμένη μαζί του κύρια νότα –π.χ. με διαφορετικό δακτυλισμό ή 

διαφορετική δυναμική από την τελευταία, με στακάτο, κ.λπ.–, πρακτική ωστόσο η οποία δεν συνηθίζεται, όσον αφορά 

τουλάχιστον στην ΕΠΜ. Αξίζει να αναφερθεί βέβαια ότι το εν λόγω θεωρητικό σχήμα  συναντάται σποραδικά 

σε σχετικά γραπτά μουσικά κείμενα, κυρίως του Μπαρόκ (σχετικά, ενδ. βλ. Neumann [1983: 95, ex.13.9]).  
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 ii) Ανιόν βηματικό 2
ου 

βαθμού ( ), 

 iii) Ανιόν αλματικό ( ), 

 iv) Κατιόν βηματικό 2
ου 

βαθμού ( ),  

 v) Κατιόν αλματικό ( ), και 

 vi) Χωρίς κύρια νότα να έπεται διαδοχικά του ποικίλματος (π.χ. ). 

δ) Η βιολιστική εκφορά του ποικίλματος (3.1.1.6). Διακρίνονται δυο βασικές περιπτώσεις: 

 i) Αρθρωτή, και 

 ii) Ολισθητική (αμιγής ή σε συνδυασμό με αρθρωτή). 

ε) Η σύγχρονη ή ασύγχρονη ρυθμική τοποθέτηση του ποικίλματος στο «χρόνο» (3.1.1.4). 

στ) Οι ενδεχόμενες διαβαθμίσεις της ρυθμικής αξίας του ποικίλματος και η ταχύτητα εκφοράς 

του (3.1.1.7). 

 

Μέσω της εφαρμογής των τριών πρώτων προαναφερόμενων κριτηρίων (α, β, γ), των 

σημαντικότερων κατά σειρά άλλωστε στην περίπτωση διερεύνησης του μετάηχου ποικίλματος 

μιας-νότας, προκύπτουν θεωρητικά 24 διαφορετικές –από δομική σχηματική σκοπιά– βασικές 

περιπτώσεις αυτού. Τα στοιχεία της εκάστοτε εν λόγω περίπτωσης αναφέρονται συνοπτικά στον 

παρακάτω πίνακα (Πίν. 12). Τα υπόλοιπα τρία προαναφερόμενα κριτήρια κατηγοριοποίησης (δ, ε, 

στ), μέσω της εφαρμογής των οποίων ενίοτε προκύπτουν αρκετά αξιόλογες περαιτέρω εκδοχές 

ερμηνείας του ποικίλματος, λαμβάνονται συμπληρωματικά υπόψη κατά τη διερεύνηση καθεμιάς 

από τις εν λόγω 24 περιπτώσεις, όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο.  

 Στη συνέχεια ακολουθεί η περαιτέρω ανάπτυξη των 24 αυτών βασικών περιπτώσεων του 

μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας, μέσα από την παράθεση και το σχολιασμό σχετικών 

παραδειγμάτων από το πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ. Αξίζει να σημειωθεί –όπως προκύπτει άλλωστε 

και από τον παρακάτω πίνακα (Πίν. 12)– ότι, από τις 24 εν λόγω περιπτώσεις, οι πρώτες 12 

(Περιπτώσεις 1-12) αφορούν στον πρώτο από τους δυο βασικότερους σχηματισμούς του 

ποικίλματος, τον ανιόντα (3.1.2.2.II.α), ενώ οι επόμενες 12 (Περιπτώσεις 13-24), στον έτερο 

βασικότερο, αντίστοιχα, τον κατιόντα (3.1.2.2.II.β). Ο τρόπος διάταξης των εκατέρωθεν κύριων 

νοτών του ποικίλματος, επίσης, επαναλαμβάνεται ο ίδιος κάθε έξι τέτοιες Περιπτώσεις. 
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Μετάηχο 

ποίκιλμα 

μιας-νότας: 

Περίπτωση 

# 

Βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης Δομική 

μονάδα 

ποίκιλσης 
α) Σχηματι- 

σμός 

ποικίλματος 

β) Διάστημα 

μεταξύ ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης 

κύριας νότας 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων 

νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 

1 i) Ανιών 
i) Ανιόν βηματικό 

2
ου 

βαθμού  
i) Βηματικό 1

ου 
βαθμού 

 

2 » » ii) Ανιόν βηματικό 2
ου 

βαθμού   

3 » » iii) Ανιόν αλματικό  

4 » » iv) Κατιόν βηματικό 2
ου 

βαθμού  
 

5 » » v) Κατιόν αλματικό 
 

6 » » 
vi) Χωρίς κύρια νότα να έπεται 

διαδοχικά του ποικίλματος  

7 » ii) Ανιόν αλματικό i) Βηματικό 1
ου 

βαθμού 
 

8 » » ii) Ανιόν βηματικό 2
ου 

βαθμού  
 

9 » » iii) Ανιόν αλματικό 
 

10 » » iv) Κατιόν βηματικό 2
ου 

βαθμού  
 

11 » » v) Κατιόν αλματικό 
 

12 » » 
vi) Χωρίς κύρια νότα να έπεται 

διαδοχικά του ποικίλματος  

13 ii) Κατιών 
iii) Κατιόν βηματικό 

2
ου 

βαθμού  
i) Βηματικό 1

ου 
βαθμού  

14 » » ii) Ανιόν βηματικό 2
ου 

βαθμού   

15 » » iii) Ανιόν αλματικό  

16 » » 
iv) Κατιόν βηματικό  

2
ου 

βαθμού   

17 » » v) Κατιόν αλματικό 
 

18 » » 
vi) Χωρίς κύρια νότα να έπεται 

διαδοχικά του ποικίλματος  

19 » iv) Κατιόν αλματικό i) Βηματικό 1
ου 

βαθμού  
20 » » ii) Ανιόν βηματικό 2

ου 
βαθμού   

21 » » iii) Ανιόν αλματικό  
22 » » iv) Κατιόν βηματικό 2

ου 
βαθμού   

23 » » v) Κατιόν αλματικό  

24 » » 
vi) Χωρίς κύρια νότα να έπεται 

διαδοχικά του ποικίλματος  

Πίν. 12. Διαχωρισμός του μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας σε 24 περιπτώσεις, με βάση τα τρία πρώτα (α, β, γ) 

βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησής του (σ. 177). 
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3.1.2.2.II.α. Ανιόν Μετάηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας  

 

 ή  

 

Όπως προκύπτει με βάση το δεύτερο (β) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του 

μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας –ανάλογα δηλαδή με το εάν το διάστημα που σχηματίζεται 

μεταξύ του ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι βηματικό ή αλματικό–,
474

 κατά 

πρώτον, ο ανιών σχηματισμός αυτού μπορεί να διακριθεί στις εξής δυο βασικές υποκατηγορίες: 

 i) Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος ( ), 

 ii) Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος ( ). 

Ακολουθεί περαιτέρω ανάπτυξη των δυο αυτών βασικών υποκατηγοριών.
475

 

 

 

3.1.2.2.II.α.i. Ανιόν Μετάηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας Βηματικού Διαστήματος 

 

 
 

Ανάλογα, επίσης, με το είδος του διαστήματος που σχηματίζεται μεταξύ των δυο εκατέρωθεν 

κύριων νοτών του ποικίλματος –δηλαδή με βάση το τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο 

κατηγοριοποίησης του τελευταίου–,
476

 το ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού 

διαστήματος διακρίνεται σε έξι βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 1-6), οι οποίες εξετάζονται πιο 

διεξοδικά στη συνέχεια.
477

 

 

 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 1 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 
Ανιόν βηματικό 

2
ου 

βαθμού  

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Βηματικό  

1
ου 

βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η εν λόγω περίπτωση (Περίπτωση 1) αποτελεί έναν από τους πιο συνήθεις σχηματισμούς –

ενδεχομένως και τον πιο συνήθη– του μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας οι οποίοι συναντώνται 

στην ΕΠΒ ερμηνεία, αλλά και στην ΕΠΜ πράξη γενικότερα. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, η 

                                                 
474

 Σχετικά, βλ. σ. 177. 
475

 Από εδώ και στο εξής, όποτε το διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας νότας δηλώνεται ως σκέτο 

«βηματικό», εννοείται ως «βηματικό 2
ου

 βαθμού». Ο επιπλέον προσδιορισμός του βαθμού στην περίπτωση αυτή είναι 

επί της ουσίας περιττός, αφού, όπως ήδη αναφέρθηκε προηγουμένως (σημ. 473), δεν τίθεται ζήτημα ύπαρξης 

βηματικού διαστήματος μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας νότας διαφορετικού βαθμού από 2
ου

 – δηλαδή 

1
ου

. Στις δε περιπτώσεις αλματικού διαστήματος μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας νότας, κατά κανόνα 

δηλώνεται επιπλέον ο βαθμός του διαστήματος αυτού (π.χ. 3
ου

, 4
ου

 βαθμού κ.λπ.). 
476

 Ό. σημ. 474. 
477

 Στους πίνακες περιγραφής των διαφόρων περιπτώσεων του μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας που ακολουθούν στη 

συνέχεια, με έντονη γραμματοσειρά (bold) σημειώνεται κάθε φορά μονάχα το στοιχείο εκείνο του εκάστοτε πίνακα το 

οποίο διαφοροποιείται σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενό του. 
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θεωρητική ανάπτυξη των βασικών δυνατοτήτων βιολιστικής εκφοράς αυτής χρησιμοποιήθηκε ως 

σχετικό πρότυπο για τη ανάπτυξη του γενικότερου Κριτηρίου Κατηγοριοποίησης των ποικιλμάτων 

με βάση τη βιολιστική τους εκφορά (3.1.1.6). Στο παράδειγμα που ακολουθεί (Παρ. 66) 

αποτυπώνονται 20 δυνατοί βασικοί τρόποι βιολιστικής εκφοράς της εν λόγω δομής ποίκιλσης. 

Πρόκειται για 4 βασικές δυνατότητες βιολιστικής εκφοράς (α-δ) οι οποίες αναπτύσσονται από τις 5 

συνολικά δυνατές «δακτυλικές βάσεις». 

 

 
Παρ. 66. 20 δυνατοί βασικοί τρόποι βιολιστικής εκφοράς της εν λόγω περίπτωσης μετάηχου ποικίλματος μιας-

νότας (Περίπτωση 1). Πρόκειται για 4 βασικές δυνατότητες βιολιστικής εκφοράς: α) αρθρωτή, β) ολισθητική, γ) 

& δ) συνδυασμός ολισθητικής και αρθρωτής, οι οποίες αναπτύσσονται από τις 5 συνολικά δυνατές «δακτυλικές 

βάσεις». 

 

 

Ακολουθούν διάφορα παραδείγματα της εν λόγω περίπτωσης μετάηχου ποικίλματος, από το 

ευρύτερο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ (Παρ. 67 - Παρ. 74). Σε γενικές γραμμές, σε όλα αυτά τα 

παραδείγματα, η εκφορά του εκάστοτε μετάηχου ποικίλματος ακούγεται σαν μια ακαριαία μικρή 

«ηχώ» της κύριας νότας την οποία αυτό ποικίλλει. Η «ηχώ» αυτή έχει ως επί το πλείστον 

διαχωριστικό λειτουργικό ρόλο ως προς την μετάβαση μεταξύ των δυο εκατέρωθεν κύριων νοτών 

του ποικίλματος, με αποτέλεσμα να καθιστά τη μετάβαση αυτή πιο διακριτή αλλά και πιο 

περίτεχνη. 

 Ακολουθούν, κατά πρώτον, δυο παραδείγματα αρθρωτής βιολιστικής εκφοράς του 

ποικίλματος (Παρ. 67, Παρ. 68).
478, 479

 

 

 
Παρ. 67. #146, βθτ: Μι (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 280. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, 

από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Δημήτρης Κασιμάτης (Τζιμάρας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Καραβίτικος συρτός» (Κυθήρων). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Επτανήσων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 16, CD, 2002, 

αρ. κομματιού: 14, σημείο: 0.13΄-0.19΄ (ηχ. 1958-80).  

 

                                                 
478

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 194 (1
ος

-2
ος

 χρόνος), Παρ. 195 (1
ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 196 (2

ο
 & 4

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), 

κ.ά. 
479

 Για αναλυτική περιγραφή των στοιχείων της λεζάντας των καταγραμμένων παραδειγμάτων εν γένει, βλ. σημ. 368. 
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Παρ. 68. #451, βθτ: Σολ (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα),    ~ 70. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, 

ιδιαίτερα γρήγορη. 

Βιολιστής: Σταύρος Σταυρίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Κουτσός 

χορός» (Θράκης). Από το άλμπουμ: Δόρα Στράτου 3 - Θράκη, Πόντος, Philips 522262, CD, 1994, αρ. κομματιού: 

06, σημείο: 0.52΄-0.59΄ (1
η
 έκδ. 1975). 

 

 

Ακολουθούν, αντίστοιχα κατά δεύτερον, δυο περιπτώσεις ολισθητικής εκφοράς του ποικίλματος 

(Παρ. 69, Παρ. 70). Αν και ο εν λόγω τρόπος εκφοράς, συγκριτικά με τον αντίστοιχο αρθρωτό, 

συνιστά σε γενικές γραμμές έναν περισσότερο ιδιωματικό τρόπο απόδοσης του ποικίλματος, παρ’ 

όλα αυτά συναντάται να χρησιμοποιείται πολύ λιγότερο συχνά από ό,τι ο τελευταίος. Από 

βιολιστική τεχνική σκοπιά, στην περίπτωση αυτή το δάκτυλο του αριστερού χεριού που εκφέρει το 

ποίκιλμα πραγματοποιεί στιγμιαία οριζόντια μετακίνηση προς τα εμπρός κατά μισή θέση 

υψηλότερα στην ταστιέρα του οργάνου και αντίστοιχη επαναφορά προς τα πίσω στην αρχική του 

θέση.
480

  

 

 
Παρ. 69. #449, βθτ: Σι, ~ 80. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Χατζόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο κατιφές» 

(Μικρασίας). Από το άλμπουμ: Το Βιολί του Αιγαίου - Νίκος Χατζόπουλος, Eros Music 040-01, CD, 1996, αρ. 

κομματιού: 04, σημείο: 0.54΄-1.01΄. 
 

 
Παρ. 70. #270, βθτ: Λα, ~ 165. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Δημήτρης Καρπέτας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ξημέρωσε μια 

χαραυγή» (σαρακατσάνικο). Από το άλμπουμ: Σαρακατσαναίοι, 30 Χρόνια Αντάμα - Κώστας Νάκας, General 

Music 5294, CD, 2003, αρ. κομματιού: 15, σημείο: 1.57΄-2.05΄.  
 

                                                 
480

 Για περισσότερα όσον αφορά στην ολισθητική εκφορά ποικιλμάτων στο βιολί, από τεχνική άποψη, πρβλ. 2.1.2.2.II 

και 3.1.1.6. 
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Συχνό είναι το ενδεχόμενο, επίσης, το εν λόγω ποίκιλμα να ποικίλλει ένα αξιόλογο πλήθος 

διαδοχικών κύριων νοτών (Παρ. 71).
481

 Στην περίπτωση αυτή, ιδιαίτερα μάλιστα επειδή πρόκειται 

για κύριες νότες του ίδιου τονικού ύψους μεταξύ τους, ο προαναφερόμενος διαχωριστικός 

λειτουργικός ρόλος του ποικίλματος αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο. Η δε εκφορά αυτού στο 

βιολί, στην εν λόγω περίπτωση, γίνεται κατά κανόνα με αρθρωτό τρόπο. 

 

 
Παρ. 71. #452, βθτ: Ντο, ~ 95. 
Διαδοχική σειρά ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Κ. Κονιτόπουλος (Θεουδάκι). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Σκοπός της νύφης» (παραλλαγή Νάξου). Από το άλμπουμ: Δόρα Στράτου 4 - Κρήτη, Κύθνος, Νάξος, 

Philips 522263, CD, 1994 (1
η
 έκδ. 1975), αρ. κομματιού: 10, σημείο: 1.25΄-1.33΄. 

 

 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει, ακόμα, η περίπτωση στην οποία το ποίκιλμα συναντάται να 

εκφέρεται σε διαδοχικές δομικές μονάδες του –δηλαδή ποικίλλει εναλλάξ μία παρά μία κύρια νότα– 

οι οποίες σχηματίζουν μεταξύ τους κατιούσα σειρά διαστήματος 2
ου

 βαθμού. Πρόκειται για έναν 

μελωδικό σχηματισμό ο οποίος συναντάται να χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στο πραγματευόμενο 

μουσικό είδος, συνήθως μάλιστα ως καταληκτική μοτιβική φράση. Ακολουθούν σχετικά 

παραδείγματα (Παρ. 72, Παρ. 73).
482

 

 

 
Παρ. 72. #8, βθτ: Ρε, ~ 90. 

Συνήθης διαδοχική σειρά ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Οι 

δομικές μονάδες αυτού σχηματίζουν μεταξύ τους συνεχή κατιούσα σειρά βηματικού διαστήματος 2
ου 

βαθμού. 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του ποικίλματος, από τέσσερις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Γιώργος Κόρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Πατινάδα 

γάμου» (Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: Το Μαγικό Βιολί - Γιώργος Κόρος, Columbia 32422, 1987, CD, αρ. 

κομματιού: 03, σημείο: 3.25΄-3.34΄. 

 

                                                 
481

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 67, Παρ. 186. 
482

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 187, Παρ. 344 (2
ο
 μέτρο, 1

ος 
& 2

ος
 χρόνος). 
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Παρ. 73. #454, βθτ: Λα, ~ 110. 

Αντίστοιχα με πριν (Παρ. 72), αλλά με πιο ατελή διαδοχή των δομικών μονάδων ποίκιλσης. Πρόκειται για δυο 

όμοιους σχηματισμούς, αντίστοιχα, στο 3
ο
 και στο 5

ο
 μέτρο. Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του ποικίλματος, από 

τρεις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Νίκος Μωραΐτης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Βουλγάρα» 

(χόρα, σύνθεση του ιδίου). Από το άλμπουμ: Ο Καιρός των Βαλκανίων - Νίκος Μωραΐτης, FM Records 944, CD, 

1998, αρ. κομματιού: 13, σημείο: 0.11΄-0.20΄.  

 

 

Ο εν λόγω μελωδικός σχηματισμός, βέβαια, ενδέχεται να συναντηθεί σε διάφορες παραλλαγές του, 

όπως π.χ. στο παράδειγμα που ακολουθεί (Παρ. 74), όπου το σχετικό ποίκιλμα εκφέρεται σε 

δομικές μονάδες οι οποίες μεταξύ τους, αφενός, σχηματίζουν ανιούσα σειρά, αφετέρου, έχουν πιο 

αραιή διαδοχή από ό,τι προηγουμένως. 

 

 
Παρ. 74.

483
 #9, βθτ: Ρε, ~ 80. 

Παραλλαγή των προηγούμενων περιπτώσεων (Παρ. 72, Παρ. 73). Εδώ, σε αντίθεση με τις προαναφερόμενες 

περιπτώσεις, οι δομικές μονάδες ποίκιλσης σχηματίζουν, αφενός, ανιούσα και, αφετέρου, πιο αραιή διαδοχή. 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του ποικίλματος, από τέσσερις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις».  

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Ταταυλιανό συρτό» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή Κυριάκο 

Γκουβέντα, ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 0.37΄-0.42΄. 

 

 

 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 2 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Ανιόν βηματικό 

2
ου 

βαθμού 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Ανιόν βηματικό  

2
ου 

βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Πρόκειται για αντίστοιχη με την προηγούμενη περίπτωση ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-

νότας (Περίπτωση 1), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 2), οι εκατέρωθεν κύριες νότες του 

ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα ανιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού, αντί αντίστοιχα 

βηματικό 1
ου

. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας η εν λόγω περίπτωση ποικίλματος συναντήθηκε 

                                                 
483

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 396, Παρ. 427. 
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λίγες φορές και μονάχα με ολισθητική βιολιστική εκφορά του τελευταίου. Στα δυο ενδεικτικά 

παραδείγματα που ακολουθούν, το ποίκιλμα –εξαιτίας μάλιστα της ολισθητικής του αυτής 

εκφοράς– εξυπηρετεί έναν συνδετικό σκοπό μεταξύ των δυο εκατέρωθέν του κύριων νοτών. Αυτό, 

δε, φαίνεται να ισχύει εξίσου τόσο στην πρώτη παρακάτω περίπτωση, στην οποία κατά την 

ερμηνεία του ποικίλματος το αριστερό χέρι αλλάζει θέση στην ταστιέρα του οργάνου (Παρ. 75), 

όσο και αντίστοιχα στη δεύτερη, στην οποία, αντιθέτως, παραμένει σταθερό (Παρ. 76). 

 

 
Παρ. 75. #113, βθτ: Ντο, ~ 80. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Χαρίλαος Ρόδανος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μωρό μου» 

(Λέσβου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Μυτιλήνης και Μικράς Ασίας - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 19, CD, 2003, αρ. 

κομματιού: 01, σημείο: 2.00΄-2.03΄. 

 

 
Παρ. 76.

484
 #579, βθτ: Ρε, ~ 90. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Σταμάτης Χατζηδάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μες στου 

Αιγαίου τα νερά» (Ν. Αιγαίου). Από το άλμπουμ: Δημοτική Παράδοση - Νησιώτικα, Minos 480838, CD, 1990, αρ. 

κομματιού: 09, σημείο: 0.26΄-0.31΄ (1
η
 έκδ. 1949, στο δίσκο 78΄ στροφών His Master’s Voice Ελλάδος AO-2900).  

 

 

 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 3 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Ανιόν βηματικό 

2
ου 

βαθμού 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Ανιόν αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης  
 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 3) με 

την αμέσως προηγούμενη (Περίπτωση 2) είναι ότι, εδώ, οι εκατέρωθεν κύριες νότες του 

ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους ανιόν διάστημα αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού. Όπως 

και η συγγενική της Περίπτωση 2, έτσι και η παρούσα περίπτωση συναντήθηκε σχετικά λίγες 

φορές και μονάχα με ολισθητική βιολιστική εκφορά του ποικίλματος. Αντίστοιχα με πριν, επίσης, 

όπως φαίνεται και στα δυο παραδείγματα που ακολουθούν (Παρ. 77, Παρ. 78), το ποίκιλμα 

λειτουργεί μάλλον εξομαλυντικά ως προς τη μετάβαση μεταξύ των δυο εκατέρωθέν του κύριων 

νοτών.
485

 Ειδικότερα μάλιστα όσον αφορά στο πρώτο παράδειγμα (Παρ. 77), η ολισθητική εκφορά 

του ποικίλματος προσδίδει ένα έντονα ιδιωματικό στοιχείο στην ερμηνεία, αρκετά χαρακτηριστικό 

μάλιστα του συγκεκριμένου τοπικού στυλ. 
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 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 679. 
485

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 320 (4
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος). 
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Παρ. 77. #455, βθτ: Ρε (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 150. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Αδάμος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Πέρδικα από τη 

φτέρη» (Γρεβενών). Από το άλμπουμ: Τα Δημοτικά Τραγούδια των Γρεβενών, Σύλλογος Γρεβενιωτών 

Θεσσαλονίκης (ΣΓΘ), 2LPs, 1979, αρ. κομματιού: I-06, σημείο: 2.37΄-2.42΄.  

 

 
Παρ. 78.

486 #317, βθτ: Μι, ~ 100.  

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Κόρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Βοχαΐτησσα» 

(Πελοποννήσου). Από το άλμπουμ: Τη Βοχαΐτησσα - Παναγιώτης Λάλεζας, Ακροκόρινθος SPR 271, LP, 1983, αρ. 

κομματιού: ;, σημείο: 0.06΄-0.13΄.  

 

 

 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 4 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Ανιόν βηματικό 

2
ου 

βαθμού 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Κατιόν βηματικό  

2
ου 

βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Πρόκειται για αντίστοιχη με τις δυο προηγούμενες περιπτώσεις ανιόντος μετάηχου ποικίλματος 

μιας-νότας (Περιπτώσεις 2 & 3), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 4), οι εκατέρωθεν κύριες 

νότες του ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα κατιόν –και δη βηματικό 2
ου

 βαθμού–, 

αντί ανιόν. Είναι γεγονός ότι η εν λόγω περίπτωση αποτελεί την πιο συνήθη –τουλάχιστον στην 

ΕΠΒ ερμηνεία– μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας που παρεμβάλλεται μεταξύ δυο κύριων νοτών οι 

οποίες σχηματίζουν γενικότερα κατιόν διάστημα. Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό μέσα από την 

ακρόαση των σχετικών παραδειγμάτων που ακολουθούν (Παρ. 79 έως Παρ. 87),
487

 το ποίκιλμα 

φαίνεται κατά κανόνα να εμπλουτίζει τη μετάβαση μεταξύ των δυο εκατέρωθέν του κύριων νοτών, 

καθιστώντας την πιο κομψή και ενδιαφέρουσα. 

 Ακολουθούν τρία παραδείγματα αρθρωτής βιολιστικής εκφοράς της εν λόγω περίπτωσης 

μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας. Το ποίκιλμα, εδώ, εμπεριέχεται σε διαδοχικές δομικές μονάδες 

του οι οποίες σχηματίζουν μεταξύ τους, αφενός, κατιούσα (Παρ. 79, Παρ. 80) –που είναι και το πιο 

σύνηθες– και, αφετέρου, ανιούσα διαδοχική σειρά (Παρ. 81).  
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 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 491. 
487

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 145 (2
ο
 & 4

ο
 μέτρο, σε κάθε χρόνο), Παρ. 144 (2

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 194 (2

ος
 χρόνος), 

Παρ. 195 (1
ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 196 (2

ο
 & 4

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 191 (1

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 192 (1

ος
 

χρόνος σε κάθε μέτρο), Παρ. 193 (2
ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος, και 4

ο
 μέτρο, 1

ος
 & 3

ος
 χρόνος), κ.ά. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

187 

 
Παρ. 79. #60, βθτ: Ντο, ~ 80. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, 

από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Γιάννης Δραγάτσης (Ογδοντάκης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο 

Μεμέτης» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Ιστορικές Ηχογραφήσεις 1928-1932 - Δημήτρης Αραπάκης, Hellenic 

Records 1001-2, 2CDs, 1995, αρ. κομματιού: I-20, σημείο: 2.49΄-2.57΄ (1
η
 έκδ. 1931, στο δίσκο 78΄ στροφών 

Orthophonic Αμερικής OR S-601). 

 

 

 
Παρ. 80. #145, βθτ: Μι (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 280. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, 

από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Δημήτρης Κασιμάτης (Τζιμάρας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του σκοπού: 

«Καραβίτικος Συρτός» (Κυθήρων). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Επτανήσων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 16, CD, 

2002, αρ. κομματιού: 14, σημείο: 0.07΄-0.13΄ (ηχ. 1958-80).  

 

 

 
Παρ. 81. #213, βθτ: Ρε, ~ 65,  

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, 

από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Αθανάσιος Ζέρβας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Τι σε μέλει 

εσένανε» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Το Ρεμπέτικο Τραγούδι στην Αμερική 1945-1960 - Ελλάδος Αρχείον 

Νο.2, FM Records 628, CD, 1993, αρ. κομματιού: 16, σημείο: 2.32΄-2.40΄. 
 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται δυο παραδείγματα ολισθητικής βιολιστικής εκφοράς του ποικίλματος 

(Παρ. 82, Παρ. 83).
488

 Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό μέσα από την ακρόαση αυτών, ο 

συγκεκριμένος τρόπος εκφοράς του ποικίλματος προσδίδει στην ερμηνεία μια πιο «παιχνιδιάρικη» 

διάθεση από ό,τι ο αντίστοιχος αρθρωτός. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, στα πλείστα αυτών των 

περιπτώσεων, το ποίκιλμα εκφέρεται κατά τη φορά κίνησης του τόξου «κορυφή προς βάση» ( ). 

Όσον αφορά στον συγκεκριμένο τρόπο εκφοράς του ποικίλματος, επομένως, η προς τα πάνω 

κίνηση του δεξιού χεριού ( ) είναι μάλλον –από τεχνική άποψη– πιο βολική και «φυσική», για τους 

σχετικούς ερμηνευτές του ΕΠΒ, από ό,τι η αντίθετή της – η προς τα κάτω ( ). 
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 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 91 (2
ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 656 (1

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 933 (1

ο
 & 2

ο
 μέτρο, 2

ος
 & 

4
ος

 χρόνος), Παρ. 128 (1
ος

 χρόνος σε κάθε μέτρο). 

    …μέρος φωνής (τραγούδι) ← | → μέρος βιολιού… 
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Παρ. 82. #210, βθτ: Ρε, ~ 100. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιάννης Κουλιανός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Χορός 

Ίσιος» (Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Νησιώτες Πρωτομάστορες - Μουσικές του Νησιώτικου Πριν το ’60, 

περ. Pop Eleven, τχ. 3, PO432, CD, 2006, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 1.23΄-1.35΄ (1
η
 έκδ. σε δίσκο 45΄ στροφών). 

 

 

 
Παρ. 83. #459, βθτ: Μι (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 250. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του, 

από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Γιώργος Ζαχαρούδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Καραβλάχα» (Ανατολικής Μακεδονίας). Από το άλμπουμ: 10 Χρόνια Λαϊκός Χειμώνας - Γιώργος Μελίκης, Lyra 

4575, CD, 1997, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 2.20΄-2.27΄. 

 

 

Συνήθης είναι, επίσης, η περίπτωση στην οποία η εν λόγω εκδοχή του ποικίλματος ποικίλλει ένα 

πλήθος συνεχόμενων κύριων νοτών, συχνά δυο ή τριών, συγκροτώντας, με τον τρόπο αυτό, 

σύντομες σχετικές διαδοχικές σειρές ποίκιλσης. Η εκφορά του ποικίλματος, στην περίπτωση αυτή, 

γίνεται κατά κανόνα με αρθρωτό τρόπο (Παρ. 84, Παρ. 85).
489

 

 

 
Παρ. 84.

490 #216, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 195. 

Σύντομες διαδοχικές σειρές ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Θεοδόσιος Παπαντωνίου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Στόλισμα της 

νύφης» (Κω). Από το άλμπουμ: Μουσικός Χάρτης του Ελληνισμού - Μουσική από τα Δωδεκάνησα, Βουλή των 

Ελλήνων, 3CDs, 2009, αρ. κομματιού: I-19, σημείο: 0.08΄-0.23΄. 
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 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 91 (2
ο
 μέτρο, 4

ος
-5

ος
 χρόνος), Παρ. 1009 (3

ο
 μέτρο, 1

ος
-2

ος
 χρόνος), Παρ. 656 (3

ο
 μέτρο, 1

ος
 

χρόνος), Παρ. 671 (3
ο
 μέτρο, 1

ος
-2

ος
 χρόνος). 

490
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 836. 
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Παρ. 85. #458, βθτ: Ρε (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 130. 

Σύντομες διαδοχικές σειρές ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, από τρεις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Φραγκίσκος Τζιωτάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Τα 

μελιτζανιά» (Κύθνου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Κυκλάδων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 6, CD, 1997, αρ. 

κομματιού: 04, σημείο: 2.34΄-2.41΄ (1
η 

έκδ. 1973). 
 

 

Ενίοτε, βέβαια, το πλήθος των διαδοχικών ποικιλλόμενων κύριων νοτών είναι αρκετά μεγαλύτερο 

από ό,τι προηγουμένως, με αποτέλεσμα να συνίστανται, αντίστοιχα, μακρύτερες διαδοχικές σειρές, 

όπως για παράδειγμα αυτή μιας πλήρους οκτάφθογγης κλίμακας (Παρ. 86, Παρ. 87). 

 

 
Παρ. 86.

491
 #87, βθτ: Μι, ~ 80. 

Μακρά διαδοχική σειρά ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, από τέσσερις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Καδίφης» 

(Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Της Ασιάτιδος Μούσης Ερασταί, Lyra 4589, CD, 1996, αρ. κομματιού: 16, 

σημείο: 2.21΄-2.31΄. 

 

 

 
Παρ. 87. #457, βθτ: Ρε, ~ 250. 

Μακρά διαδοχική σειρά ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, και από τις πέντε συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Νίκος Χατζόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Καλαματιανό της αυγής» (Ν. Αιγαίου). Από το άλμπουμ: Το Βιολί του Αιγαίου - Νίκος Χατζόπουλος, Eros Music 

040-01, CD, 1996, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 0.22΄-0.27΄. 
 

 

 

                                                 
491

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 986. 
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Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 5 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Ανιόν βηματικό 

2
ου 

βαθμού 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Κατιόν αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η παρούσα περίπτωση ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 5) είναι εν πολλοίς 

αντίστοιχη της προηγούμενης (Περίπτωση 4). Η μόνη μεταξύ τους διαφορά, στην ουσία, είναι ότι, 

εδώ, οι εκατέρωθεν κύριες νότες του ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους κατιόν διάστημα 

αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού. Αυτός είναι ο βασικός λόγος, μάλιστα, εξαιτίας του οποίου η 

τρέχουσα περίπτωση συναντάται αρκετά λιγότερο συχνά από ό,τι η προηγούμενη.
492

 Το δε 

προαναφερόμενο αλματικό διάστημα, επίσης, στην πράξη ελάχιστες φορές συναντάται να είναι 

μεγαλύτερο από 3
ου

 ή 4
ου 

βαθμού. 

 Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα αρθρωτής εκφοράς της εν λόγω περίπτωσης 

μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας (Παρ. 88 - Παρ. 90).
493

 Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το 

αλματικό διάστημα μεταξύ των δυο εκατέρωθεν κύριων νοτών του εν λόγω ποικίλματος είναι 3ου 

βαθμού. Στο τρίτο παράδειγμα κατά σειρά (Παρ. 90), το ποίκιλμα εμπεριέχεται σε διαδοχικές 

όμοιες μεταξύ τους δομικές μονάδες ποίκιλσης. 

 

 
Παρ. 88. #462, βθτ: Λα, ~ 110. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γαβρίλης Γιαλλίζης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο σκοπός της 

αυγής» (Κω). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.9 - Πάτμος, Κάλυμνος, Λέρος, Κως, Αστυπάλαια, FM 

Records 824, CD, 1999, αρ. κομματιού: 14, σημείο: 0.00΄-0.09΄. 

 

 

 
Παρ. 89. #460, βθτ: Σολ, ~ 105. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Κώστας Παπαχαραλάμπους. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Χορός δρεπανιού» (Κύπρου). Από το άλμπουμ: Δημοτική Μουσική, Χοροί και Τραγούδια - Λεμεσός Κύπρου, 

Λύκειο Ελληνίδων LCGW 101B, CD, 2000, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 0.40΄-0.49΄. 
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 Όπως έχει συζητηθεί ήδη στην 3.1.1.5 (σ. 154), η χρήση αλματικών διαστημάτων, γενικότερα στην ΕΠΜ, 

συνηθίζεται λιγότερο από αυτή των βηματικών.  
493

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 144 (3
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος). 
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Παρ. 90.

494
 #187, βθτ: Μι, ~ 90. 

Διαδοχικές σειρές (μια στο πάνω και μια στο κάτω πεντάγραμμο, αντίστοιχα) ανιόντος μετάηχου ποικίλματος 

μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Φώτης Σούκας (Σαγάνης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Η στάμνα» 

(Στερεάς Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Τα Τραγούδια της Γης μου - Χάρις Αλεξίου, Minos 403, CD, 2005, αρ. 

κομματιού: 11, σημείο: 1.59΄-2.10΄ (1
η
 έκδ. 1981). 

 

 

Η ολισθητική βιολιστική εκφορά της εν λόγω περίπτωσης ποικίλματος δεν συνηθίζεται ιδιαίτερα. 

Ακολουθεί σχετικό παράδειγμα (Παρ. 91). 

 

 
Παρ. 91. #2, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~120. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Ηλίας Χαλδαίος (Λιάτσος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μανάκι 

μου» (ζεϊμπέκικο Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια από την Αίγινα, Φαληρέα / ΜΛΑ, ΑΦ115-6, CD, 

1997, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 2.06΄-2.10΄.  
 

 

 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 6 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Ανιόν βηματικό 

2
ου 

βαθμού 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Χωρίς κύρια νότα να 

έπεται διαδοχικά του 

ποικίλματος 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Στην εν λόγω περίπτωση ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 6) εξετάζεται το 

ιδιαίτερο ενδεχόμενο να μην έπεται διαδοχικά αυτού κάποια κύρια νότα. Στην εκδοχή του αυτή το 

ποίκιλμα ακούγεται συνήθως σαν μια πολύ σύντομη «ουρά» της κύριας νότας την οποία ποικίλλει –

η οποία προηγείται δηλαδή αυτού–, τονίζοντας με τον τρόπο αυτό, ή ενδεχομένως και 

προκαλώντας, τη στιγμιαία παύση η οποία έπεται. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα αρθρωτής 

(Παρ. 92),
495

 και ολισθητικής (Παρ. 93, Παρ. 94) βιολιστικής εκφοράς του ποικίλματος. Όσον 

                                                 
494

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 119. 
495

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 82 (2
ο
 & 4

ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος). 
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αφορά στα δυο τελευταία παραδείγματα, μπορεί να πει κανείς ότι αποτελούν μια πολύ σύντομη 

εκδοχή ανιόντος μετάηχου slide.
496

 

 

 
Παρ. 92. #63, βθτ: Σολ, ~ 80. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Οικονομίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Πολίτικος» 

(συρτός χορός Κωνσταντινούπολης, εκδοχή Αμοργού). Από το άλμπουμ: Πέρασμα στην Αμοργό - Νίκος 

Οικονομίδης, Keros 101, CD, 2001, αρ. κομματιού: 13, σημείο: 2.08΄-2.16΄. 

 

 
Παρ. 93. #212, βθτ: Ντο, ~ 270. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Νικόλας Ντάβος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Γαϊτανάκι» 

(Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Παραδοσιακές Δοξαριές - Νικόλας Ντάβος, ανεξάρτητη παραγωγή του ιδίου, CD, 

έκδ. μετά το 1990, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 1.03΄-1.13΄. 

 

 
Παρ. 94. #211, βθτ: Σι, ~ 130. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Ανδρέας Πόγγης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Πάλι τα ’κοψε η μαμά 

σου» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Βιργινία Μαγκίδου - Το Ελληνικό Τραγούδι στην Αμερική 1945-1955, Hellenic 

Records 1007, CD, 1996, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 2.58΄-3.06΄ (1
η
 έκδ. ~1950, στο δίσκο 78΄ στροφών Virginia 

VR-10). 

 

 

 

3.1.2.2.II.α.ii. Ανιόν Μετάηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας Αλματικού Διαστήματος 

 

 
 

Ανάλογα, επίσης, με το είδος του διαστήματος που σχηματίζεται μεταξύ των δυο εκατέρωθεν 

κύριων νοτών του ποικίλματος –δηλαδή με βάση το τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο 

κατηγοριοποίησης του τελευταίου–,
497

 το ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού 

                                                 
496

 Σχετικά με το slide στη μετάηχη εκδοχή του, πρβλ. σ. 175, και λοιπές σχετικές περιπτώσεις μετάηχου ποικίλματος 

μιας-νότας (Περιπτώσεις 12, 18 & 24). 
497

 Ό. σημ. 474. 
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διαστήματος διακρίνεται σε έξι βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 7-12), οι οποίες εξετάζονται πιο 

διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 7 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 
Ανιόν αλματικό 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Βηματικό  

1
ου 

βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η παρούσα περίπτωση ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 7) αποτελεί, στην 

ουσία, κοντινή παραλλαγή της Περίπτωσης 1 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ). Η μεταξύ 

τους διαφορά είναι ότι στην τρέχουσα περίπτωση το ποίκιλμα σχηματίζει ανιόν διάστημα αλματικό, 

αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού, με την κύρια νότα την οποία ποικίλλει. Ο λειτουργικός ρόλος των δυο 

προαναφερόμενων περιπτώσεων ποίκιλσης, επομένως, είναι παρόμοιος, δηλαδή κατά κύριο λόγο 

διαχωριστικός, αλλά ταυτόχρονα και κομψευτικός, ως προς τη μετάβαση μεταξύ των δυο 

εκατέρωθεν κύριων νοτών τους. Συναντώνται δε, αμφότερες, στα περισσότερα διαφορετικά στυλ 

της ΕΠΒ ερμηνείας, τόσο σε νησιωτικά όσο και σε ηπειρωτικά. Είναι γεγονός παρ’ όλα αυτά ότι το 

μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος –που εξετάζεται ειδικότερα εδώ– κατέχει πιο 

ιδιότυπο άκουσμα –ως λιγότερο σύνηθες άλλωστε στην πράξη–
498

 από την προαναφερόμενη 

συγγενική του Περίπτωση 1.  

 Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό από τα παραδείγματα που ακολουθούν (Παρ. 95 - Παρ. 

110), το εν λόγω αλματικό διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας νότας 

συναντάται να είναι, ως επί το πλείστον, είτε 3
ου 

(Παρ. 95 - Παρ. 102),
499

 είτε 4
ου 

βαθμού (Παρ. 103 

- Παρ. 110).
500

 Η δε βιολιστική εκφορά του ποικίλματος, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων (Παρ. 110), 

γίνεται κατά κανόνα με αρθρωτό τρόπο.  

 Ακολουθούν παραδείγματα της παρούσας περίπτωσης μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας 

(Περίπτωση 7), αλματικού διαστήματος 3
ου 

βαθμού, από διάφορες τεχνοτροπίες της ΕΠΒ 

ερμηνείας, νησιωτικής (Παρ. 95 - Παρ. 99) και ηπειρωτικής προέλευσης (Παρ. 100 - Παρ. 102).
501

  

 

 
Παρ. 95. #139, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 70. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου 

βαθμού (Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Προκόπιος Βλάσσης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Πατηνάδα 

του γάμου» (Κέρκυρας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Επτανήσων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 16, CD, 2002, αρ. 

κομματιού: 03, σημείο: 0.00΄-0.05΄ (ηχ. 1958-80). 

 

                                                 
498

 Ό. σημ. 492. 
499

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 93 (2
ο
 & 5

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 124 (2

ο
 μέτρο, 1ος χρόνος). 

500
 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 168 (2

ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος, και 3

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος). 

501
 Ό. σημ. 499. 
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Παρ. 96. #72, βθτ: Ντο (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 85. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου 

βαθμού (Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Νικήτας Συνοδινός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Κατωμερίτικο 

συρτό» (Αμοργού). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Αμοργού, Κύθνου και Σίφνου - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 105, LP, 

1973, αρ. κομματιού: A-02, σημείο: 1.32΄-1.40΄. 

  

 

 
Παρ. 97.

502
 #349, βθτ: Λα, ~ 110. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Βασίλης Γραμματικός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Παινέματα του 

Γάμου» (Πάτμου, παστικό του γάμου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Σκοποί της Πάτμου, FM Records 1049, 

CD, 2004, αρ. κομματιού: 27, σημείο: 0.00΄-0.09΄ (1
η
 έκδ. 1996). 

 

 

 
Παρ. 98. #469, βθτ: Λα, ~ 150. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου 

βαθμού (Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Γρηγόρης Γρηγοράκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ροδίτικη 

σούστα» (Ρόδου). Από το άλμπουμ: Τα Νησιά μας και τα Τραγούδια τους - Άννα Καραμπεσίνη, Έφη Σαρρή, 

Margo 8005, LP, 1971, αρ. κομματιού: Α-11, σημείο: 1.52΄-1.59΄ (1
η
 έκδ. σε δίσκο 45΄ στροφών). 

 

 

 
Παρ. 99. #5, βθτ: Λα, ~ 150. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου 

βαθμού (Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του, από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Κώστας Βασιλάκης (Βασιλόκωστας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Μαλεβιζιώτης» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Ποτέ δεν είμαι Αμοναχός, Cretaphon 1400, CD, 2001, αρ. 

κομματιού: 07, σημείο: 1.25΄-1.28΄.  

 

–––––––––––––––––––– 
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 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 454. 
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Παρ. 100.

503
 #254, βθτ: Λα, ~ 250. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου 

βαθμού (Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Πέτρος Σούρσος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Εσείς χελιδονάκια 

μου» (Πελοποννήσου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Πελοποννήσου και Ρούμελης - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 4, CD, 

1994, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 2.15΄-2.22΄(1
η
 έκδ. 1976).  

 

 
Παρ. 101.

504
 #70, βθτ: Μι, ~ 70 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου 

βαθμού (Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιάννης Ζευγώλης. Καταγραμμένο απόσπασμα αυτοσχεδιαστικού μέρους βιολιού (ταξίμι). Από 

ανέκδοτη ζωντανή μαγνητοσκόπηση τις τελευταίας εμφάνισης του σχήματος «Δυνάμεις του Αιγαίου». Αθήνα, 

μουσική σκηνή «Άλεκτον», 2007. Πηγή: <http://www.youtube.com/watch?v=EjP67R8xDzs&feature=relmfu>, 

σημείο: 0.01΄-0.07΄. 

 

 
Παρ. 102.

505
 #161, βθτ: Ντο, ~ 120. 

Σύντομη διαδοχική σειρά ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου 

βαθμού 

(Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Φλούδας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Νυφιάτικος 

οργανικός» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Οι Δρόμοι των Λαλητάδων - Τζουμερκιώτικη Παράδοση, Music Corner 

1969, CD, 2005, αρ. κομματιού: 07, σημείο: 1.53΄-2.02΄. 

 

Ακολουθούν παραδείγματα, αντίστοιχα, αλματικού διαστήματος 4
ου 

βαθμού, επίσης από διάφορες 

τεχνοτροπίες της ΕΠΒ ερμηνείας, νησιωτικής (Παρ. 103, Παρ. 104) και ηπειρωτικής προέλευσης 

(Παρ. 105 - Παρ. 110).
506

  

 

 
Παρ. 103.

507
 #535, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 145. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 4
ου 

βαθμού (Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Λαποκωνσταντάκης (Πεδουλαύτης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του 

οργανικού σκοπού: «Πεντοζάλι αργό» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τα Ραδιοφωνικά 1960-70, ΚΜΕ ΣΑ580, 3CDs, 

1996, αρ. κομματιού: III-16, σημείο: 1.23΄-1.30΄.  

                                                 
503

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 602. 
504

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 716, Παρ. 909. 
505

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 388. 
506

 Ό. σημ. 500. 
507

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 222. 

http://www/
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Παρ. 104. #226, βθτ: Ντο, ~ 120. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 4
ου 

βαθμού (Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Οικονομίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Κιμωλιάτικη σούστα» (Κιμώλου). Από το άλμπουμ: Πέρασμα στην Κίμωλο - Νίκος Οικονομίδης, Keros, CD, 

2010, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 0.50΄-1.01΄. 
 

–––––––––––––––––––– 

 

 
Παρ. 105.

508
 #3, βθτ: Μι, ~ 65. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 4
ου 

βαθμού (Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μην ορκίζεσαι 

βρε ψεύτρα» (Μικράς Ασίας). Από ζωντανή ηχογράφηση σε συνέντευξη του βιολιστή προς τον γράφοντα, 

Θεσσαλονίκη 2007, σημείο: 0.44΄-0.52΄. 

 

 

 
Παρ. 106.

509
 #468, βθτ: Λα, ~ 105. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 4
ου 

βαθμού (Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιάννης Σούρλας.
510

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Στη λεμονιά» 

(Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Χρονικό του Δημοτικού Τραγουδιού 1956 Α, Hellenic Records 

1073, CD, 2006, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 2.50΄-2.59΄ (1
η
 έκδ. 1955, στο δίσκο 78΄ στροφών His Master’s Voice 

Ελλάδος AO-5358).  

 

                                                 
508

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 995. 
509

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 733, Παρ. 991. 
510

 Στο κομμάτι αυτό, ο εν λόγω βιολιστής διαπιστώθηκε έγκυρα μονάχα ως συνθέτης του. Ως εκ τούτου, το πιθανότερο 

είναι, ο ίδιος επίσης να παίζει βιολί στη σχετική ηχογράφηση. Για περισσότερα σχετικά με τους βιολιστές με πολλαπλό 

μουσικό ρόλο στη σχετική δισκογραφία, βλ. 2.2.2.1 (σ. 124). 
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Παρ. 107. #17, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 290.  

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 4
ου 

βαθμού (Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Γκέκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού από τη σειρά τραγουδιών: «Μπαίνω μέσ’ 

τ’ αμπέλι, Γιατί μαρή, Τασιά, Μαχαίρι μαυρομάνικο» (Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Τ’ Αρχοντόπουλο - Γιάννης 

Γκουζιώτης, Ηχογέννηση 696, MC, 1998 (;), αρ. κομματιού: 01, σημείο: 3.17΄-3.25΄. 
 

 

 
Παρ. 108.

511
 #15, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα),   ~ 65. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 4
ου 

βαθμού (Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Παντελής Γρηγοριάδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μαντήλια» (Πόντου). Από το άλμπουμ: Ανέβζηγος Αροθυμία - Μουσική και Σκοποί του Πόντου, Βουλή των 

Ελλήνων / ΟΠΣΝΕ, 6CDs, 2005, αρ. κομματιού: III-14, σημείο: 0.67΄-1.04΄.  
 

 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δυο ακόλουθα παραδείγματα στα οποία το εν λόγω 

ποίκιλμα, στο μεν πρώτο (Παρ. 109), ποικίλλει ένα αξιόλογο πλήθος διαδοχικών κύριων νοτών, στο 

δε επόμενο (Παρ. 110), εκφέρεται με ολισθητικό τρόπο – ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση 

μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 7) συναντάται ελάχιστα.  

 

 
Παρ. 109. #186, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 90. 

Διαδοχική σειρά ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας αλματικού διαστήματος 4
ου 

βαθμού (Περίπτωση 7). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Δημήτρης Χαλκιάς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Σέρφος» 

(Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Μουσική της Ηπείρου vol.2, 1926-1937, FM Records 959, CD, 1999, αρ. κομματιού: 

13, σημείο: 2.00΄-2.08΄ (1
η
 έκδ. 1929, στο δίσκο 78΄ στροφών Odeon Γερμανίας GA-1459).  

 

                                                 
511

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 930. 
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Παρ. 110. #4, βθτ: Σι, ~ 85.  

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 4
ου 

βαθμού (Περίπτωση 7). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού από τη σειρά τραγουδιών και 

οργανικών σκοπών: «Όλες οι μελαχροινές, Μαντζουράνα μου, Μπουρνοβαλιό συρτό» (Κεντρικής Ελλάδας και 

Μικράς Ασίας). Από ανέκδοτη ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας (από τον γράφοντα) στη μουσική σκηνή 

«Βάρδια», Θεσσαλονίκη 1-11-07, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 4.26΄-4.29΄.  
 

 

 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 8 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Ανιόν αλματικό 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Ανιόν βηματικό  

2
ου 

βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Πρόκειται για αντίστοιχη με την προηγούμενη περίπτωση ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-

νότας (Περίπτωση 7), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 8), οι εκατέρωθεν κύριες νότες του 

ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα ανιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού, αντί αντίστοιχα 

βηματικό 1
ου

. Η παρούσα περίπτωση αποτελεί την πιο συνήθη –τουλάχιστον στο πεδίο της ΕΠΒ 

ερμηνείας– μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας που παρεμβάλλεται μεταξύ δυο κύριων νοτών οι 

οποίες σχηματίζουν γενικότερα ανιόν διάστημα. Το δε αλματικό διάστημα μεταξύ ποικίλματος και 

ποικιλλόμενης κύριας νότας συναντάται ως επί το πλείστον να είναι είτε 3
ου 

(Παρ. 111 - Παρ. 114), 

είτε 4
ου 

βαθμού (Παρ. 115 - Παρ. 118). Ο λειτουργικός ρόλος του ποικίλματος, επίσης, είναι κατά 

κύριο λόγο να προετοιμάσει την εκφορά της κύριας νότας που έπεται αυτού, και παράλληλα να 

ενισχύσει ελαφρώς το διαχωρισμό αυτής με την ετέρα από τις εκατέρωθέν του κύριες νότες, αυτή 

δηλαδή που προηγείται του ίδιου. Η βιολιστική εκφορά του, ακόμη, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων 

(Παρ. 118),
512

 συνηθίζεται να γίνεται κυρίως με αρθρωτό τρόπο.  

 Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα της παρούσας περίπτωσης μετάηχου ποικίλματος 

μιας-νότας (Περίπτωση 8), αλματικού διαστήματος 3
ου 

βαθμού (Παρ. 111 - Παρ. 114), από το 

ευρύτερο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ.  
 

 
Παρ. 111. #481, βθτ: Ντο, ~ 150. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου 

βαθμού (Περίπτωση 8). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Κώστας Βασιλάκης (Βασιλόκωστας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Μαλεβιζιώτης» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Ποτέ δεν είμαι Αμοναχός, Cretaphon 1400, CD, 2001, αρ. 

κομματιού: 07, σημείο: 4.55΄-5.00΄. 
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 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 128 (3
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Παρ. 112. #482, βθτ: Λα, ~ 110. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου 

βαθμού (Περίπτωση 8). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του, από δυο διαφορετικές συνολικά «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Γαβρίλης Γιαλλίζης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο σκοπός της 

αυγής» (Κω). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.9 - Πάτμος, Κάλυμνος, Λέρος, Κως, Αστυπάλαια, FM 

Records 824, CD, 1999, αρ. κομματιού: 14, σημείο: 4.53΄-5.05΄. 

 

 

 
Παρ. 113. #81, βθτ: Ρε, ~ 90.  
Σύντομη διαδοχική σειρά ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3

ου 
βαθμού 

(Περίπτωση 8). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιάννης Δραγάτσης (Ογδοντάκης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Νέος 

Κόνιαλης» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Αρχείο: Συνθέτες του Ρεμπέτικου 45 - Γιάννης Δραγάτσης ή 

Ογδοντάκης 2, EMI 854021, CD, 2000, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 0.58΄-1.03΄ (1
η
 έκδ. 1934, στο δίσκο 78΄ 

στροφών His Master’s Voice Ελλάδος AO-2093). 

 

 

 
Παρ. 114. #480, βθτ: Ντο, ~ 125.  

Σύντομη διαδοχική σειρά ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου 

βαθμού 

(Περίπτωση 8). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Σταύρος Γιαμαίος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Σούστα» 

(Αγαθονήσι). Από το άλμπουμ: Αγαθονήσι - Τραγούδια και Σκοποί, ΣΑΑΓ, CD, 2001, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 
0.44΄-0.50΄. 
 

 

Ακολουθούν παραδείγματα, αντίστοιχα, αλματικού διαστήματος 4
ου 

βαθμού (Παρ. 115 - Παρ. 118). 

 

 
Παρ. 115. #140, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 80. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 4
ου 

βαθμού (Περίπτωση 8). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Προκόπιος Βλάσσης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Πατηνάδα 

του γάμου» (Κέρκυρας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Επτανήσων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 16, CD, 2002, αρ. 

κομματιού: 03, σημείο: 0.53΄-0.58΄ (ηχ. 1958-80). 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

200 

 
Παρ. 116. #471, βθτ: Σολ, ~ 150. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 4
ου 

βαθμού (Περίπτωση 8). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Γρηγοράκης Γρηγόρης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ροδίτικη 

σούστα» (Ρόδου). Από το άλμπουμ: Τα Νησιά μας και τα Τραγούδια τους - Άννα Καραμπεσίνη, Έφη Σαρρή, 

Margo 8005, LP, 1971, αρ. κομματιού: Α-11, σημείο: 1.21΄-1.33΄ (1
η
 έκδ. σε δίσκο 45΄ στροφών).  

 

 

 
Παρ. 117. #472, βθτ: Λα, ~ 165. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 4
ου 

βαθμού (Περίπτωση 8). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Σταύρος Καντηλιεράκης (Καντηλιέρης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Συρτός Κουφιανού» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τα Βιολιά της Κρήτης Νο1, Panivar 40266, CD, 1994, αρ. 

κομματιού: 17, σημείο: 0.46΄-0.54΄. 
 

 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ολισθητικός τρόπος βιολιστικής εκφοράς της τρέχουσας 

περίπτωσης μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 8), η χρήση ωστόσο του οποίου εδώ δεν 

συναντάται ιδιαίτερα (Παρ. 118).
513

 Ο λειτουργικός ρόλος του ποικίλματος στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, βέβαια, διαφέρει από εκείνον που αυτό έχει όταν εκφέρεται αρθρωτά. Εξαιτίας της 

ολισθητικής του αυτής εκφοράς, το ποίκιλμα δείνει να εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο έναν συνδετικό 

σκοπό μεταξύ των δυο εκατέρωθέν του κύριων νοτών, προσδίδοντας μάλιστα, παράλληλα, έναν 

έντονα ιδιωματικό χαρακτήρα στην ερμηνεία. 

 

 
Παρ. 118. #470, βθτ: Ρε, ~ 70.  

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου 

βαθμού (Περίπτωση 8). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Αλέκος Κοτζιάς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Η πρωτομαγιά» 

(συρτός χορός Ύδρας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Σκοποί από Διάφορες Περιοχές της Ελλάδας Νο.2 - Δόμνα 

Σαμίου, Fidelity 532851, CD, 1996, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 0.00΄-0.14΄ (1
η
 έκδ. 1968, στο δίσκο extended play 

Fidelity 8051). 

                                                 
513

 Ό. σημ. 512. 
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Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 9 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Ανιόν αλματικό 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Ανιόν αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 9) με 

την αμέσως προηγούμενη (Περίπτωση 8) είναι ότι, εδώ, οι εκατέρωθεν κύριες νότες του 

ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους ανιόν διάστημα αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού. Για το 

λόγο αυτό, άλλωστε, η τρέχουσα περίπτωση δεν συναντάται ιδιαίτερα, όσον αφορά τουλάχιστον 

στο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ.
514

 Το –αλματικό– διάστημα, επίσης, μεταξύ του εν λόγω 

ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας, ειδικότερα όταν αυτό εκφέρεται με αρθρωτό 

τρόπο, ιδιαίτερα μάλιστα στο βιολί, συνήθως δεν συναντάται να είναι μεγαλύτερο από 4
ου 

βαθμού 

(Παρ. 119). 

 

 
Παρ. 119.

515
 #187, βθτ: Μι, ~ 90. 

Σύντομες διαδοχικές σειρές ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας αλματικού διαστήματος 4
ου 

βαθμού 

(Περίπτωση 9). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Σούκας Φώτης (Σαγάνης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Η στάμνα» 

(Στερεάς Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Τα Τραγούδια της Γης μου - Χάρις Αλεξίου, Minos 403, CD, 2005, αρ. 

κομματιού: 11, σημείο: 1.59΄-2.10΄ (1
η
 έκδ. 1981). 

 

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι στο πεδίο ερμηνείας άλλων μουσικών οργάνων, όπως για 

παράδειγμα στου παραδοσιακού κλαρίνου (Παρ. 120, Παρ. 121), η αρθρωτή εκφορά μετάηχου 

ποικίλματος της παρούσας περίπτωσης (Περίπτωση 9) στην οποία αυτό να σχηματίζει μεγαλύτερο 

διάστημα από 4
ου 

βαθμού με την ποικιλλόμενη κύρια νότα δεν φαίνεται να σπανίζει το ίδιο όπως 

στου ΕΠΒ.
516

 
 

 
Παρ. 120. Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 5

ου 
βαθμού (Περίπτωση 9). Αρθρωτή 

εκφορά του στο κλαρίνο. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους κλαρίνου του σκοπού: «Η Ιτιά» (Στερεάς Ελλάδας). 

Καταγραφή: Μαζαράκη (1984: 112, Β΄ Παραλλαγή, 2
ο
 σύστημα).

517
 

 

                                                 
514

 Ό. σημ. 492.  
515

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 90. 
516

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 65. 
517

 Όσον αφορά στον ιδιαίτερο τρόπο συμβολισμού του εν λόγω ποικίλματος,, από τη Μαζαράκη, βλ. σ. 176. 
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Παρ. 121. Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 5

ου 
βαθμού (Περίπτωση 9). Αρθρωτή 

εκφορά του στο κλαρίνο. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους κλαρίνου του σκοπού: «Η Αράχωβα» (Στερεάς 

Ελλάδας). Καταγραφή: Μαζαράκη (1984: 116, Β΄ βέρσο, 5
ο
 σύστημα, 2

ο
 & 4

ο
 μέτρο). 

 

 

Όσον αφορά δε στον ολισθητικό τρόπο βιολιστικής εκφοράς της τρέχουσας περίπτωσης μετάηχου 

ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 9), η σκοπιμότητα αυτού φαίνεται να είναι κατεξοχήν 

συνδετική ως προς τη μετάβαση μεταξύ των δυο εκατέρωθέν του κύριων νοτών (Παρ. 122, Παρ. 

123).
518

 

 
Παρ. 122. #461, βθτ: Ντο (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 115. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου 

βαθμού (Περίπτωση 9). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιάννης Σεβντικιαλής. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Αν είσαι 

μάγκας» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Αρχείο: Συνθέτες του Ρεμπέτικου 1 - Μάρκος Βαμβακάρης 1, EMI 

480413, CD, 1994, αρ. κομματιού: 06, σημείο: 2.55΄-3.02΄ (1
η
 έκδ. 1934, στο δίσκο 78΄ στροφών Columbia 

Ελλάδος DG-6057).  
 

 
Παρ. 123. #236, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 110. 
Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 5

ου 
βαθμού (Περίπτωση 9). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Πρόδρομος Παντελίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Κασάπ νισάκ» 

(Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Τα Τραγούδια της Ανατολής - Στέλιος Καζαντζίδης, Regal 70745, LP, 1980, αρ. 

κομματιού: Β-03, σημείο: 3.07΄-3.16΄ (1
η
 έκδ. 1936, στο δίσκο 78΄ στροφών Columbia Ελλάδος DG-6212). 

 

 

 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 10 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Ανιόν αλματικό 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Κατιόν βηματικό  

2
ου 

βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Πρόκειται για αντίστοιχη με τις δυο προηγούμενες περιπτώσεις ανιόντος μετάηχου ποικίλματος 

μιας-νότας (Περιπτώσεις 8 & 9), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 10), οι εκατέρωθεν κύριες 

                                                 
518

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 679 (2
ο
 μέτρο, 2

ος
-3

ος
 χρόνος), Παρ. 530 (4

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος). 
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νότες του ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα κατιόν –και δη βηματικό 2
ου

 βαθμού–, 

αντί ανιόν. Αποτελεί δε, στην ουσία, μια παραλλαγή της Περίπτωσης 4 της ίδιας κατηγορίας 

ποικίλματος ( ). Η μεταξύ τους διαφορά είναι ότι στην τρέχουσα περίπτωση το ποίκιλμα 

σχηματίζει ανιόν αλματικό –αντί βηματικό– διάστημα με την κύρια νότα την οποία ποικίλλει. Το 

άκουσμα αυτού, επομένως, –ως λιγότερο σύνηθες στην πράξη κυρίως εξαιτίας του εν λόγω 

αλματικού διαστήματος–
519

 είναι πιο ιδιότυπο από αυτό της προαναφερόμενης συγγενικής του 

περίπτωσης (Περίπτωση 4). Ο λειτουργικός του ρόλος, παρ’ όλα αυτά, παραμένει σε γενικές 

γραμμές ο ίδιος. Η εκφορά αυτού δηλαδή, η οποία μάλιστα στο βιολί πλην ελάχιστων εξαιρετικών 

περιπτώσεων (Παρ. 128) γίνεται κατά κανόνα με αρθρωτό τρόπο, κατά κύριο λόγο εμπλουτίζει τη 

μετάβαση μεταξύ των δυο εκατέρωθεν κύριων νοτών του. Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα 

(Παρ. 124 - Παρ. 130).
520

 
 

 
Παρ. 124. #138, βθτ: Ρε, ~ 90. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου 

βαθμού (Περίπτωση 10). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Κωσταντίνος Μαλάνος (Κώτσος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Πατινάδα του γάμου» (Κυθήρων). Από το άλμπουμ: Κυθηραϊκοί Χοροί και Τραγούδια, ΚΕΕΛ / ΚΣΑ, CD, 1999, 

αρ. κομματιού: 11, σημείο: 1.11΄-1.17΄. 
 

 
Παρ. 125.

521
 #552, βθτ: Μι (ακούγεται 1 τόνο ψηλότερα),  ~ 140. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου 

βαθμού (Περίπτωση 10). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Σταύρος Σταυρίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Από την Προύσσα 

κίνησα». (Θράκης). Από το άλμπουμ: Θρακικά Τραγούδια Νο2 - Καρυοφύλλης Δοϊτσίδης, Panvox 16126, LP, 

1972, αρ. κομματιού: Α-06, σημείο: 2.26΄-2.33΄. 

 

 
Παρ. 126.

522
 #477, βθτ: Λα (ακούγεται 2 ημιτόνια ψηλότερα), ~ 145. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου 

βαθμού (Περίπτωση 10). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Κουφάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Πολλές καρδιές» 

(Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τα Βιολιά της Κρήτης Νο1, Panivar 40266, CD, 1994, αρ. κομματιού: 08, σημείο: 

4.09΄-4.16΄. 

 

                                                 
519

 Ό. σημ. 492. 
520

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 95 (4
ος

 χρόνος). 
521

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 359. 
522

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 195. 
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Παρ. 127. #475, βθτ: Λα, ~ 85. 
Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3

ου 
βαθμού (Περίπτωση 10). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Ζαχαρούδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Συρτός» 

(Στανό Χαλκιδικής). Από το άλμπουμ: Λαϊκός Χειμώνας 2 - Γιώργης Μελίκης, Ηχολόγος 112, LP, 1987, αρ. 

κομματιού: 01, σημείο: 2.19΄-2.25΄.  

 

 

Αντίστοιχα, μια ιδιαίτερη περίπτωση ολισθητικής βιολιστικής εκφοράς του ποικίλματος (Παρ. 

128). 

 

 
Παρ. 128.

523
 #479, βθτ: Λα, ~ 135. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 & 4
ου 

βαθμού (Περίπτωση 10). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του, από δυο διαφορετικές συνολικά «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Γιώργης Γιαννακός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Σίρμπα» 

(Λέρου). Από το άλμπουμ: Αντρικά Μουνάτα Β - Γιώργης Μελίκης, ανεξ. παραγωγή του ιδίου, 2CDs, 2000, αρ. 

κομματιού: I-04, σημείο: 2.43΄-2.50΄.  

 

 

Αξιόλογο ενδιαφέρον, επίσης, έχει η περίπτωση στην οποία το εν λόγω ποίκιλμα ποικίλλει –κατά 

κανόνα εκφερόμενο με αρθρωτό τρόπο– δυο διαδοχικές κύριες νότες που σχηματίζουν μεταξύ τους 

κατιούσα σειρά διαστήματος 2
ου

 βαθμού. Με αυτό τον τρόπο συγκροτούνται πιο σύνθετοι –αρκετά 

συμπαγείς ωστόσο– μελωδικοί σχηματισμοί, δηλαδή ζεύγη ποίκιλσης της μορφής: . Η 

ερμηνεία των ζευγών αυτών, τα οποία μάλιστα συνήθως καταλήγουν στη βάση θεμελίωσης του 

τρόπου (βθτ) του κομματιού που εμπεριέχονται, αποτελεί χαρακτηριστική ιδιωματική πρακτική στη 

μουσική της Κρήτης (Παρ. 129, Παρ. 130). 

 

                                                 
523

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 189. 
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Παρ. 129. #476, βθτ: Ρε, ~ 150. 
Σύντομες διαδοχικές σειρές –ζεύγη– ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3

ου 

βαθμού (Περίπτωση 10). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, από δυο διαφορετικές συνολικά «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Μανώλης Μανιουδάκης (Μανιό). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Συρτός Μεσογειανός» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.13 - Κρήτη, FM Records 1184, CD, 

2000, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 3.47΄-3.54΄.  
 

 
Παρ. 130.

524
 #474, βθτ: Μι (ακούγεται 4 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 150. 

Σύντομες διαδοχικές σειρές –ζεύγη– ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου 

βαθμού (Περίπτωση 10). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, από δυο διαφορετικές συνολικά «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Μάρκος Παπαδάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Συρτός βοριάς» 

(ή «Ο βοριάς του Α. Μαριάνου», Γραμβούσας Κρήτης). Από το άλμπουμ: Παραδοσιακή Μουσική της Κρήτης - 

Μάρκος Παπαδάκης, Cretaphon 1410, CD, 2001, αρ. κομματιού: 14, σημείο: 0.04΄-0.10΄.  

 

 

 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 11 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Ανιόν αλματικό 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Κατιόν Αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

 
 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 11) 

με την αμέσως προηγούμενη (Περίπτωση 10) είναι ότι, εδώ, οι εκατέρωθεν κύριες νότες του 

ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους ανιόν διάστημα αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού. Το 

κάθε διάστημα που σχηματίζεται, επομένως, μεταξύ όλων των νοτών της εκάστοτε δομικής 

μονάδας του ποικίλματος είναι αλματικό. Ως εκ τούτου, άλλωστε, η περίπτωση αυτή δεν 

συναντάται ιδιαίτερα στο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ.
525

 Ακολουθεί το μοναδικό σχετικό παράδειγμα 

που εντοπίστηκε στο οποίο η εκφορά του ποικίλματος γίνεται με ολισθητικό τρόπο (Παρ. 131). 

 

                                                 
524

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 196. 
525

 Ό. σημ. 492. 
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Παρ. 131. #116, βθτ: Λα, ~ 90. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος –κατά προσέγγιση– 5
ου 

βαθμού (Περίπτωση 12). 

Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Λευτέρης Πουλής. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Τσαμούρικος» (Ικαρίας). Από το άλμπουμ: Χορεύουν οι Ικαριώτες - Παραδοσιακή Μουσική από την Ικαρία και 

Άλλα Νησιά, ανεξ. παραγωγή Λ. Τσαντίρης, CD, 1999, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 0.12΄-0.18΄. 

 

 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 12 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Ανιόν αλματικό 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Χωρίς κύρια νότα να 

έπεται διαδοχικά του 

ποικίλματος 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η παρούσα περίπτωση ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 12) είναι αντίστοιχη 

με την Περίπτωση 6 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ). Η μεταξύ τους διαφορά είναι ότι, 

εδώ, το ποίκιλμα σχηματίζει ανιόν διάστημα αλματικό, αντί βηματικό, με την κύρια νότα την οποία 

ποικίλλει. Το δε εν λόγω αλματικό διάστημα μπορεί να κυμαίνεται από 3
ου

 έως αρκετά 

μεγαλύτερου βαθμού, ενίοτε έως και οκτάβας. Η εκφορά του ποικίλματος στο βιολί γίνεται ως επί 

το πλείστον με ολισθητικό τρόπο, μιας και στη συγκεκριμένη περίπτωση αλματικού διαστήματος ο 

τρόπος αυτός είναι, αφενός, πιο απλός από τεχνική σκοπιά –αφού το ίδιο δάκτυλο που ερμηνεύει 

την ποικιλμένη κύρια νότα ωθείται απλά να γλιστρήσει πάνω στη χορδή– και, αφετέρου, πιο 

εντυπωσιακός, αντίστοιχα, από στυλιστική. Στην ουσία, βέβαια, το εν λόγω ποίκιλμα δεν αποτελεί 

παρά το «σβήσιμο» μιας κύριας νότας που ολισθαίνει προς ψηλότερο τονικό ύψος, ο 

προσδιορισμός μάλιστα του οποίου δεν γίνεται πάντα με μεγάλη ακρίβεια από τον σχετικό 

ερμηνευτή. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για ένα ανιόν μετάηχο slide ( ).
526

 

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα, από διάφορες τοπικές μουσικές παραδόσεις, με 

μικρότερα (Παρ. 132, Παρ. 133) και μεγαλύτερα (Παρ. 134, Παρ. 135) αλματικά διαστήματα 

μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας νότας. 
 

 
Παρ. 132. #463, βθτ: Ρε, ~ 110.  

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος –κατά προσέγγιση– 5
ου 

και 4
ου 

βαθμού, αντίστοιχα 

(Περίπτωση 12). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Ξενόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Αντικρυστός» (ζεϊμπέκικο Καστελλόριζου). Από το άλμπουμ: Καστελλόριζο, Συρτός 91353, CD, 1992, αρ. 

κομματιού: 09, σημείο: 0.00΄-0.10΄. 

 

                                                 
526

 Ό. σημ. 496. 
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Όπως φαίνεται στα δυο επόμενα παραδείγματα (Παρ. 133 και Παρ. 134), η ολισθητική εκφορά της 

τρέχουσας περίπτωσης μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 12) αποτελεί μια αρκετά 

συνήθη ιδιωματική πρακτική του ιδιαίτερου μουσικού στυλ της περιοχής των Γρεβενών. 

 

 
Παρ. 133. #465, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 70. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος –κατά προσέγγιση– 5
ου 

βαθμού (Περίπτωση 12). 

Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Γκιουλέκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του σκοπού: «Γκάιντα» (Γρεβενών). 

Από το άλμπουμ: Ο Δημητράκης - Συγκρότημα Αδερφών Νίκου Γκιουλέκα, Ηχογέννηση 443, MC, 1986-90 (;), αρ. 

κομματιού: 09, σημείο: 0.00΄-0.17΄. 
 

 
Παρ. 134. #483, βθτ: Ντο (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 90. 

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος –κατά προσέγγιση– 8
ου

 βαθμού (Περίπτωση 12). 

Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Ζήκος Κασιάρας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Κοντούλα βλάχα απ’ 

τα βουνά» (Γρεβενών). Από το άλμπουμ: Τα Γρεβενιώτικα του Ζήκου Κασιάρα, ΣΓΘ, 2CDs, μετά το 1990, αρ. 

κομματιού: I-07, σημείο: 5.06΄-5.12΄.  

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η περίπτωση στην οποία το τονικό ύψος στο οποίο 

καταλήγει το ποίκιλμα αποτελεί σημείο της χορδής τέτοιο ώστε αυτό να μπορεί να εκφερθεί ως 

αρμονικός της. Πρόκειται για μια πρακτική η οποία, σε γενικές γραμμές, συναντάται αρκετά πιο 

συχνά στην κλασική βιολιστική τεχνοτροπία από ό,τι στην αντίστοιχη ελληνική παραδοσιακή. Στο 

παράδειγμα που ακολουθεί (Παρ. 135), το ποίκιλμα εκφέρεται με πολύ γρήγορο γλίστρημα –

μάλιστα τόσο γρήγορο ώστε ακούγεται σαν ακαριαίο «σφύριγμα»– του 4
ου

 δακτύλου του 

αριστερού χεριού μέχρι το σημείο εκείνο της χορδής στο οποίο ψαύεται ο 3
ος

 αρμονικός της – 

δηλαδή στο 1/3 της απόστασης από τον καβαλάρη έως τη βάση της κλειδιέρας του οργάνου.  

 

 
Παρ. 135. #464, βθτ: Σολ, ~ 165.  

Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος –κατά προσέγγιση– 8
ου

 βαθμού (Περίπτωση 12). 

Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Κώστας Παπαδάκης (Ναύτης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ήταν 

στιγμές» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τα Βιολιά της Κρήτης Νο1, Panivar 40266, CD, 1994, αρ. κομματιού: 15, 

σημείο: 1.29΄-1.32΄. 
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3.1.2.2.II.β. Κατιόν Μετάηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας  

 

 ή  

 

Όπως προκύπτει επίσης με βάση το δεύτερο (β) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του 

μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας –ανάλογα δηλαδή με το εάν το διάστημα που σχηματίζεται 

μεταξύ του ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι βηματικό ή αλματικό–,
527

 κατά 

δεύτερον, ο κατιών σχηματισμός αυτού μπορεί να διακριθεί στις εξής δυο βασικές υποκατηγορίες: 

 i) Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος ( ), 

 ii) Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος ( ). 

Ακολουθεί περαιτέρω ανάπτυξη των δυο αυτών βασικών υποκατηγοριών. 

 

 

3.1.2.2.II.β.i. Κατιόν Μετάηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας Βηματικού Διαστήματος  

 

 
 

Ανάλογα, επίσης, με το είδος του διαστήματος που σχηματίζεται μεταξύ των δυο εκατέρωθεν 

κύριων νοτών του ποικίλματος –δηλαδή με βάση το τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο 

κατηγοριοποίησης του τελευταίου–,
528

 το κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού 

διαστήματος διακρίνεται σε έξι βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 13-18), οι οποίες εξετάζονται 

πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 13 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 
Κατιόν βηματικό  

2
ου 

βαθμού 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Βηματικό  

1
ου 

βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης  
 

Η παρούσα περίπτωση κατιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 13) αποτελεί, στην 

ουσία, παραλλαγή της Περίπτωσης 1 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ). Η μεταξύ τους 

διαφορά είναι ότι, στην τρέχουσα περίπτωση, το ποίκιλμα σχηματίζει βηματικό διάστημα κατιόν, 

αντί ανιόν, με την κύρια νότα την οποία ποικίλλει. Ο λειτουργικός του ρόλος, επομένως εδώ, είναι 

αντίστοιχος με την προαναφερόμενη ανιούσα του εκδοχή, δηλαδή, ως επί το πλείστον 

διαχωριστικός ως προς τη μετάβαση μεταξύ των δυο εκατέρωθέν του κύριων νοτών. Το δε 

άκουσμα αυτού μπορεί να χαρακτηριστεί ως κατιούσα προέκταση, ως προς τα κάτω «σβήσιμο» της 

κύριας νότας την οποία το ίδιο ποικίλλει.  

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα, κατά πρώτον, αρθρωτής βιολιστικής εκφοράς του 

ποικίλματος (Παρ. 136, Παρ. 137).
529

  

 

                                                 
527

 Ό. σημ. 474. 
528

 Ό. σημ. 474. 
529

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 749 (2
ο
 σύστημα, 6

ος
-10

ος
 χρόνος). 
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Παρ. 136.

530
 #189, βθτ: Λα, ~ 100 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Διαδοχική σειρά κατιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 13). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Οικονόμου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: “Miroloj & 

Pogonisios” («Μοιρολόι & Πωγωνήσιος», Μετσόβου Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Instrumental Folk Music from 

Greece, Topic records TS 915, CD, 1996, αρ. κομματιού: 14, σημείο: 2.16΄-2.30΄. 

 

 

 
Παρ. 137. #440, βθτ: Λα, ~ 120. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 13). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιάννης Γρηγοράκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Κοντυλιές 

Καλογερίδη» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Μουσικές Αναδρομές από την Ανατολική Κρήτη, Cretaphon 1417, CD, 

2001, αρ. κομματιού: 10, σημείο: 0.42΄-0.50΄. 

 

 

Ακολουθούν, κατά δεύτερον, αντίστοιχα παραδείγματα ολισθητικής εκφοράς (Παρ. 138, Παρ. 

139). 

 

 
Παρ. 138.

531
 #229, βθτ: Λα, ~ 150. 

Σύντομη διαδοχική σειρά κατιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 13). 

Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Χατζημιχάλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Γκάιδα» 

(ζεϊμπέκικο, ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Πριν από το Μάρκο, περ. Λαϊκό τραγούδι, τχ. 11, CD, 2005, αρ. 

κομματιού: 02, σημείο: 1.22΄-1.30΄ (1
η
 έκδ. 1929, στο δίσκο 78΄ στροφών Okeh Αμερικής OK-82523). 

 

                                                 
530

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 975. 
531

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 160. 
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Παρ. 139. #467, βθτ: Σι (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 140. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 13). Ολισθητική βιολιστική εκφορά 

του. 

Βιολιστής: Nishan Sedefjian. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Θέλω να σ’ 

αλησμονήσω» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Το Γιαννιώτικο Τραγούδι στην Αμερική 1927-1943 - Αμαλία Βάκα, 

FM Records 662, CD, 1995, αρ. κομματιού: 12, σημείο: 2.28΄-2.37΄ (1
η
 έκδ. 1929, στο δίσκο 78΄ στροφών Okeh 

OK-82533). 
 

 

 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 14 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Κατιόν βηματικό 

2
ου 

βαθμού 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Ανιόν βηματικό  

2
ου 

βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης  
 

Πρόκειται για αντίστοιχη με την προηγούμενη περίπτωση κατιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-

νότας (Περίπτωση 13), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 14), οι εκατέρωθεν κύριες νότες του 

ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα ανιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού, αντί αντίστοιχα 

βηματικό 1
ου

. Αντίστοιχα με προηγουμένως, επίσης, το ποίκιλμα εδώ ακούγεται σαν κατιούσα 

«ουρά» της ποικιλλόμενης κύριας νότας. Η εκφορά του –η οποία κατά κανόνα συναντάται να είναι 

αρθρωτή–, επομένως, λειτουργεί ενισχυτικά ως προς το διαχωρισμό των δυο εκατέρωθέν του 

κύριων νοτών μεταξύ τους. Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα (Παρ. 140, Παρ. 141).
532

 

 

 
Παρ. 140. #426, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 260. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 14). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Παράσχος Γκιζγκής. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Άντρα θέλω» 

(Καρσιλαμάς, Μαρμαρά Προποντίδας). Από το άλμπουμ: Λαϊκός Χειμώνας 7 - Ας Είν’ η Ώρα η Καλή, Lyra 4735, 

LP, 1993, αρ. κομματιού: Α-02, σημείο: 0.04΄-0.08΄. 
 

 

 
Παρ. 141. #19, βθτ: Ρε, ~ 80. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 14). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Ηλίας Καραπατάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τσιφτετέλι 

τσιγγάνικο». Από το δίσκο 45΄ στροφών His Master’s Voice HMV-2797, ~ δεκατίες 1960-70, σημείο: 0.06΄-0.09΄.  

 

                                                 
532

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 374 (3
ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος). 
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Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 15 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Κατιόν βηματικό  

2
ου 

βαθμού 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Ανιόν αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Πρόκειται για παρόμοια περίπτωση κατιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας με την αμέσως 

προηγούμενη (Περίπτωση 14). Η μεταξύ τους διαφορά είναι ότι, εδώ (Περίπτωση 15), οι 

εκατέρωθεν κύριες νότες του ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους ανιόν διάστημα αλματικό, αντί 

βηματικό 2
ου

 βαθμού (Παρ. 142). 

 

 
Παρ. 142. #427, βθτ: Λα, ~ 95. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 15). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Κώστας Παπαχαραλάμπους. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Σκαλιώτικος συρτός» (Κύπρου). Από το άλμπουμ: Δημοτική Μουσική, Χοροί και Τραγούδια - Λεμεσός Κύπρου, 

Λύκειο Ελληνίδων LCGW 101B, CD, 2000, αρ. κομματιού: 11, σημείο: 0.31΄-0.37΄. 
 

 

 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 16 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Κατιόν βηματικό  

2
ου 

βαθμού 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Κατιόν βηματικό  

2
ου 

βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης  
 

Πρόκειται για αντίστοιχη με τις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις κατιόντος μετάηχου ποικίλματος 

μιας-νότας (Περιπτώσεις 13, 14, 15), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 16), οι εκατέρωθεν κύριες 

νότες του ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα κατιόν –και δη βηματικό 2
ου

 βαθμού–, 

αντί ανιόν ή βηματικό 1
ου

 βαθμού. Μια ακόμη μεταξύ τους διαφορά είναι ότι η παρούσα περίπτωση 

ποικίλματος συναντάται να εκφέρεται στο βιολί, ως επί το πλείστον, με ολισθητικό, αντί με 

αρθρωτό, τρόπο. Ως εκ τούτου, άλλωστε, το ποίκιλμα εδώ, φαίνεται να εξυπηρετεί έναν 

περισσότερο συνδετικό σκοπό μεταξύ των δυο εκατέρωθέν του κύριων νοτών (Παρ. 143 - Παρ. 

146).
533

 Αποτελεί δε, μια χαρακτηριστική ιδιωματική πρακτική, μεταξύ άλλων, του ιδιαίτερου 

μουσικού στυλ της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας (Παρ. 145, Παρ. 146). 

 

                                                 
533

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 311 (2
ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 62 (1

ο
 & 2

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

212 

 
Παρ. 143.

534
 #102, βθτ: Λα, ~ 85. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 16). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Δημήτρης Λιμπουσάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Σαν της 

ωρηάς το κάστρο» (Χίου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 7, 

CD, 1997, αρ. κομματιού: 22, σημείο: 0.37΄-0.46΄ (1
η
 έκδ. 1974). 

 

 

 
Παρ. 144. #115, βθτ: Ρε, ~ 130. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 16). Ολισθητική βιολιστική εκφορά 

του. 

Βιολιστής: Κυριάκος Στεργίου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Γιαρ-γιαρ 

και χασάπικο» (Σαμοθράκης). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου - Σίμων Καράς, 

ΣΔΕΜ 7, CD, 1997, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 1.23΄-1.29΄ (1
η
 έκδ. 1974).  

 

 

 
Παρ. 145. #428, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 110. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 16). Ολισθητική βιολιστική εκφορά 

του. 

Βιολιστής: Ευάγγελος Λοάνης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Τσιντό μωρέ 

τσιντό» (γνωστό και ως «Τασιά», εκδοχή Κουτσούφλιανης Τρικάλων Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια 

της Κουτσούφλιανης, Alpha-Mi 1511958, 2CDs, 1998, αρ. κομματιού: I-06, σημείο: 4.46΄-4.55΄. 

 

 

 
Παρ. 146.

535
 #609, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 210. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 16). Ολισθητική βιολιστική εκφορά 

του. 

Βιολιστής: Ιωάννης Τσακνάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα από το βέρσο του οργανικού σκοπού: «Ποια είν’ 

αυτή που πέρασε» (Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Θεσσαλίας - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 15, CD, 2002, 

αρ. κομματιού: 17, σημείο: 1.36΄-1.43΄ (1
η
 έκδ. 1980). 

 

 

                                                 
534

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 660. 
535

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 745. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

213 

 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 17 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Κατιόν βηματικό 

2
ου 

βαθμού 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Κατιόν Αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης κατιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 17) 

με την αμέσως προηγούμενη (Περίπτωση 16) είναι ότι, εδώ, οι εκατέρωθεν κύριες νότες του 

ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους κατιόν διάστημα αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού. 

Αντίστοιχα, λοιπόν, με την προηγούμενη περίπτωση το ποίκιλμα εδώ φαίνεται να εξομαλύνει τη 

μετάβαση μεταξύ των δυο εκατέρωθέν του κύριων νοτών. Τόσο όταν η βιολιστική εκφορά αυτού 

είναι αρθρωτή (Παρ. 147α, Παρ. 148),
536

 όσο αντίστοιχα και ολισθητική (Παρ. 147β, Παρ. 149, 

Παρ. 150), αποτελεί κάτι σαν ενδιάμεσο κατιόν «διαστηματικό σκαλοπάτι» μεταξύ τους. Ο 

συσχετισμός μεταξύ των δυο αυτών διαφορετικών εκφορών του εν λόγω ποικίλματος γίνεται 

ιδιαίτερα αντιληπτός στο πρώτο παράδειγμα που ακολουθεί (Παρ. 147). 
 

 
Παρ. 147. α):

537
 #429, β): #430, βθτ: Σολ (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 115. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 17). α) Αρθρωτή και β) ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του, αντίστοιχα, σε επανάληψη της ίδιας φράσης σε διαφορετικό σημείο του ίδιου κομματιού. 

Βιολιστής: Γιώργος Καραφύλλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Σαν της Σουριάς 

το κάστρο» (εκδοχή Καστελλόριζου). Από το άλμπουμ: Καστελλόριζο, Συρτός 91353, CD, 1992, αρ. κομματιού: 

06, σημεία: α) 0.07΄-0.11΄, β) 0.14΄-0.19΄. 

 

 

 
Παρ. 148.

538
 #492, βθτ: Λα, ~ 85. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 17). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Ζαμπίκος Φουτούλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Του γάμου ‘Το 

Ρηνάκι’» (Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Musika Popolare del Dodecaneso, Albatros VPA 8295, LP, 1976, αρ. 

κομματιού: Β-03, σημείο: 0.31΄-0.43΄. 

 

                                                 
536

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 426 (3
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος). 

537
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 969. 

538
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 280. 

α) αρθρωτή εκφορά 

β) ολισθητική εκφορά 
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Παρ. 149.

539
 #154, βθτ: Μι, ~ 150.  

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 17). Ολισθητική βιολιστική εκφορά 

του. 

Βιολιστής: Αλέξης Ζούμπας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μανάκι μου» 

(Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Σμυρνέικο Μινόρε - Μαρίκα Παπαγκίκα, BMG 24917, CD, 1995, αρ. 

κομματιού: 12, σημείο: 3.23΄-3.30΄ (1
η
 έκδ. 1926, στο δίσκο 78΄ στροφών Columbia Αμερικής CO-56033F).  

 

 

 
Παρ. 150. #206, βθτ: Μι, ~ 140. 

Διαδοχική σειρά κατιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 17). 

Ολισθητική βιολιστική εκφορά του, από τέσσερις διαφορετικές συνολικά «δακτυλικές βάσεις». 
Βιολιστής: Λευτέρης Ζέρβας. Καταγραμμένο απόσπασμα του οργανικού σκοπού: «Το τσιφτετέλι μου». Από το 

άλμπουμ: Απολαύστε με - Λευτέρης Ζέρβας, Symban 250, MC, ~1985-90, αρ. κομματιού: Α-06, σημείο: 1.45΄-

1.53΄.  

 

 

 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 18 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Κατιόν βηματικό 

2
ου 

βαθμού 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Χωρίς κύρια νότα να 

έπεται διαδοχικά του 

ποικίλματος 

Δομική μονάδα ποίκιλσης  
 

Η παρούσα περίπτωση κατιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 18) είναι 

αντίστοιχη με την Περίπτωση 6 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ). Η μεταξύ τους διαφορά 

είναι ότι, εδώ, το ποίκιλμα σχηματίζει βηματικό διάστημα κατιόν, αντί ανιόν, με την κύρια νότα την 

οποία ποικίλλει. Η δε εκφορά του συναντάται να γίνεται, ως επί το πλείστον, με ολισθητικό τρόπο. 

Όπως εύκολα μπορεί να γίνει αντιληπτό, επομένως, το ηχητικό αποτέλεσμα της εκφοράς του δεν 

αποτελεί κάτι άλλο παρά το «σβήσιμο» μιας κύριας νότας που ολισθαίνει προς χαμηλότερο τονικό 

ύψος, το οποίο μάλιστα ενίοτε δεν είναι εντελώς ξεκάθαρο. Πρόκειται, δηλαδή, για μια πολύ 

σύντομη εκδοχή κατιόντος μετάηχου slide.
540

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα (Παρ. 151, Παρ. 

152).
541

 

 

                                                 
539

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 715, Παρ. 845, Παρ. 1030. 
540

 Σχετικά με το slide, βλ. σ. 175, και λοιπές σχετικές περιπτώσεις μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περιπτώσεις 6, 

12 & 24). 
541

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 372 (1
ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος). 
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Παρ. 151. #114, βθτ: Ρε, ~ 135. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 18). Ολισθητική βιολιστική εκφορά 

του.  

Βιολιστής: Παναγιώτης Χρήστου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Καρσιλαμάς στα 

δυο κυπαρίσσια» (Λέσβου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Μυτιλήνης και Μικράς Ασίας - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 19, 

CD, 2003, αρ. κομματιού: 08, σημείο: 1.51΄-2.00΄ (1
η
 έκδ. 1989). 

 

 
Παρ. 152. #425, βθτ: Σολ, ~ 95. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 18). Ολισθητική βιολιστική εκφορά 

του.  

Βιολιστής: Κώστας Ισκάς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μάνα χαρά» 

(Καστελλόριζου). Από το άλμπουμ: Παραδοσιακές Δημιουργίες για Βιολί και Σαντούρι - Σκοποί Δωδεκανήσου, 

Panvox 16309, LP, 1982, αρ. κομματιού: 02, σημείο: 1.07΄-1.14΄.  
 

 

 

3.1.2.2.II.β.ii. Κατιόν Μετάηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας Αλματικού Διαστήματος  

 

 
 

Ανάλογα, επίσης, με το είδος του διαστήματος που σχηματίζεται μεταξύ των δυο εκατέρωθεν 

κύριων νοτών του ποικίλματος –δηλαδή με βάση το τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο 

κατηγοριοποίησης του τελευταίου–,
542

 το κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού 

διαστήματος διακρίνεται σε έξι βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 19-24), οι οποίες εξετάζονται 

πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 19 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 
Κατιόν αλματικό 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Βηματικό  

1
ου 

βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης  
 

Η παρούσα περίπτωση κατιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 19) αποτελεί, στην 

ουσία, κοντινή παραλλαγή της Περίπτωσης 13 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ), με τη 

διαφορά ότι, εδώ, το διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι αλματικό, 

ενίοτε μάλιστα αρκετά μεγάλο. Η Μαζαράκη (1984: 135) παραθέτει ένα χαρακτηριστικό τέτοιο 

παράδειγμα, συγκεκριμένα αλματικού διαστήματος 7
ου

 βαθμού (Παρ. 153), αναφέροντας σχετικά 

ότι πρόκειται για ένα από τα «ιδιόμορφα πιασίματα που χρησιμοποιούν οι πραχτικοί κλαριτζήδες». 

                                                 
542

 Ό. σημ. 474. 
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Παρ. 153. Σύντομη διαδοχική σειρά κατιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας αλματικού διαστήματος 7

ου 

βαθμού (Περίπτωση 19). Αρθρωτή εκφορά του. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους κλαρίνου του σκοπού: 

«Κάτω στο βάλτο» (Κεντρικής Ελλάδας). Καταγραφή: Μαζαράκη (1984: 135, 9
ο
 μέτρο).

543
 

 

Ο λειτουργικός ρόλος του ποικίλματος, επομένως, εμφανίζεται να είναι κατά κύριο λόγο 

διαχωριστικός ως προς τη μετάβαση των δυο εκατέρωθέν του κύριων νοτών μεταξύ τους. Όσον 

αφορά ειδικότερα στην εκφορά του στο βιολί, τούτη γίνεται κατά κανόνα, αφενός με αρθρωτό 

τρόπο, και αφετέρου με δακτυλισμό «ανοιχτής χορδής» (0).
544

 Ακολουθούν διάφορα σχετικά 

παραδείγματα, ως επί το πλείστον νησιωτικής προέλευσης. Το αλματικό διάστημα μεταξύ 

ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας νότας, σε αυτά, κυμαίνεται από 3
ου

 έως 7
ου

 βαθμού (Παρ. 

154 - Παρ. 161). 

 

 
Παρ. 154. #439, βθτ: Φα, ~ 95. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου 

βαθμού (Περίπτωση 19). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Ξενούδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Κοντυλιές 

Καλογερίδη» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.13 - Κρήτη, FM Records 1184, CD, 2000, αρ. 

κομματιού: 17, σημείο: 0.37΄-0.42΄. 

 

 
Παρ. 155.

545
 #438, βθτ: Φα, ~ 95. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου 

βαθμού (Περίπτωση 19). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Ξενούδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Κοντυλιές 

Καλογερίδη» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.13 - Κρήτη, FM Records 1184, CD, 2000, αρ. 

κομματιού: 17, σημείο: 2.26΄-2.36΄. 

 

 
Παρ. 156.

546
 #310, βθτ: Σολ, ~ 150. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 4
ου 

βαθμού (Περίπτωση 19). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Δημήτρης Λεβεντάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Στη γειτονιά 

μου αγαπώ» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τα Βιολιά της Κρήτης Νο1, Panivar 40266, CD, 1994, αρ. κομματιού: 

09, σημείο: 2.51΄-2.58΄. 

 

                                                 
543

 Όσον αφορά στον ιδιαίτερο τρόπο συμβολισμού του εν λόγω ποικίλματος,, από τη Μαζαράκη, βλ. σ. 176. 
544

 Η περίπτωση το εν λόγω ποίκιλμα να ερμηνεύεται με κάποιον διαφορετικό δακτυλισμό από αυτόν της «ανοιχτής 

χορδής» (0) συναντάται σπάνια. Ενδ. βλ. Παρ. 137 (2
ο
 & 4

ο
 μέτρο, 3

ος
 & 4

ος
 χρόνος). 

545
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 170. 

546
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 466. 
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Παρ. 157. #6, βθτ: Λα, ~ 85. 

Διαδοχική σειρά κατιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας αλματικού διαστήματος 5
ου 

βαθμού (Περίπτωση 

19). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μπουρνοβαλιό συρτό» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Βιολί - The Greek Folk Instruments Vol.5, FM 

Records 682, CD, 1995, αρ. κομματιού: 13, σημείο: 1.10΄-1.16΄. 

 

 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εν λόγω περίπτωση μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας 

(Περίπτωση 19), όταν αυτή χρησιμοποιείται για την ερμηνεία της γνωστής ιδιαίτερης πρακτικής 

του ΕΠΒ, μίμησης της τσαμπούνας.
547

 Στην εν λόγω περίπτωση, μάλιστα, το ποίκιλμα συχνά 

συναντάται να ποικίλλει περισσότερες από μια συνεχόμενες κύριες νότες, συγκροτώντας έτσι 

σχετικές διαδοχικές σειρές ποίκιλσης. Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό από τα παραδείγματα που 

ακολουθούν (Παρ. 158 - Παρ. 161),
548

 το τονικό ύψος του ποικίλματος –μιας και η εκφορά αυτού 

άλλωστε γίνεται κατά κανόνα με δακτυλισμό «ανοιχτής χορδής» (0)– παραμένει σταθερό κατά 

μήκος της εκάστοτε εν λόγω σειράς. Μπορεί δηλαδή να πει κανείς ότι, εδώ, το εν λόγω ποίκιλμα 

παίζει ένα ρόλο «διακοπτόμενου ισοκράτη» ως προς τις κύριες νότες τις οποίες ποικίλλει.
549

  

 

 
Παρ. 158. #227, βθτ: Λα, ~ 120. 

Σύντομες διαδοχικές σειρές κατιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας αλματικού διαστήματος 4
ου 

βαθμού 

(Περίπτωση 19). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. Ερμηνεία της ιδιαίτερης πρακτικής του ΕΠΒ, μίμησης της 

τσαμπούνας. 

Βιολιστής: Νίκος Οικονομίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Κιμωλιάτικη σούστα» (Κιμώλου). Από το άλμπουμ: Πέρασμα στην Κίμωλο - Νίκος Οικονομίδης, Keros, CD, 

2010, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 0.21΄-0.29΄.  

 

                                                 
547

 Η εν λόγω ερμηνευτική πρακτική του ΕΠΒ, μίμησης της τσαμπούνας, ανάλογα με τον ιδιαίτερο τόπο που 

χρησιμοποιείται, μπορεί να συναντηθεί, επίσης, ως μίμηση της γκάιντας (Μακεδονία, Θράκη), ή μίμηση της 

ασκομαντούρας (Κρήτη). 
548

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 177 (3
ος

-4
ος

 χρόνος σε κάθε μέτρο). 
549

 Σε γενικές γραμμές, ο «ισοκράτης» αποτελεί μια κύρια νότα, κατά κανόνα σταθερού τονικού ύψους, η οποία 

εκφέρεται παράλληλα με μια μελωδία με σκοπό τη συνοδεία της. Το τονικό του ύψος είναι, συνήθως, είτε η βάση 

θεμελίωσης, είτε η 5
η
 βαθμίδα του τρόπου της μελωδίας με την οποία αυτός συνηχεί. Ενίοτε συναντάται επίσης και ως 

σκέτο «ίσο» ή και ως “pedale”.  
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Παρ. 159. #7, βθτ: Λα, ~ 125.  

Σύντομες διαδοχικές σειρές κατιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας αλματικού διαστήματος 5
ου 

βαθμού 

(Περίπτωση 19). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. Ερμηνεία της ιδιαίτερης πρακτικής του ΕΠΒ, μίμησης της 

τσαμπούνας. 

Βιολιστής: Στάθης Κουκουλάρης (Βάρκας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Τσαμπούνα» (Κυκλάδων). Από την εκπομπή του Γ΄ προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας: Λαϊκοί 

Πρακτικοί Οργανοπαίκτες, επιμέλεια: Γ. Παπαδάκης, 1982-99, σημείο: 0.16΄-0.24΄.  

 

 

 
Παρ. 160.

550
 #229, βθτ: Λα, ~ 150. 

Σύντομες διαδοχικές σειρές κατιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας αλματικού διαστήματος, αντίστοιχα, 6
ου

 

και 5
ου 

βαθμού (Περίπτωση 19). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, από δυο διαφορετικές συνολικά «δακτυλικές 

βάσεις». Ερμηνεία της ιδιαίτερης πρακτικής του ΕΠΒ –όπως εξάλλου μαρτυρά και ο τίτλος του κομματιού–, 

μίμησης της γκάιντας.
551

 

Βιολιστής: Νίκος Χατζημιχάλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Γκάιδα» 

(ζεϊμπέκικο, ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Πριν από το Μάρκο, περ. Λαϊκό τραγούδι, τχ. 11, CD, 2005, αρ. 

κομματιού: 02, σημείο: 1.22΄-1.30΄ (1
η
 έκδ. 1929, στο δίσκο 78΄ στροφών Okeh Αμερικής OK-82523). 

 

 

 
Παρ. 161.

552
 #441, βθτ: Ρε (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 100. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 7
ου 

βαθμού (Περίπτωση 19). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. Ερμηνεία της ιδιαίτερης πρακτικής του ΕΠΒ, μίμησης της τσαμπούνας. 

Βιολιστής: Στέφος Γονίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μπάλλος» 

(Κύθνου). Από το άλμπουμ: Δόρα Στράτου 4 - Κρήτη, Κύθνος, Νάξος, Philips 522263, CD, 1994, αρ. κομματιού: 

09, σημείο: 2.24΄-2.34΄ (1
η
 έκδ. 1975). 

 

 

                                                 
550

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 138. 
551

 Βλ. σημ. 547. 
552

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 178, Παρ. 962. 
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Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 20 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Κατιόν αλματικό 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Ανιόν βηματικό  

2
ου 

βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης  
 

Πρόκειται για αντίστοιχη με την προηγούμενη περίπτωση κατιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-

νότας (Περίπτωση 19), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 20), οι εκατέρωθεν κύριες νότες του 

ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα ανιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού, αντί αντίστοιχα 

βηματικό 1
ου

. Ακολουθούν παραδείγματα της κατεξοχήν αρθρωτής βιολιστικής εκφοράς του 

ποικίλματος,
553

 στα οποία το αλματικό διάστημα μεταξύ αυτού και της ποικιλλόμενης κύριας νότας 

κυμαίνεται από 3
ου

 έως 7
ου

 βαθμού (Παρ. 162 - Παρ. 166).
554

 

 

 
Παρ. 162.

555
 #435, βθτ: Μι (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα),

556
 ~ 75. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου 

βαθμού (Περίπτωση 20). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Πρόδρομος Παντελίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Τσιφτετέλι» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Μουσική της Μικράς Ασίας (Αιγαίο) - Ηχογραφήσεις Τουρκικής 

Μουσικής 1932-52, Hellenic Records 1024, CD, 2005, αρ. κομματιού: 10, σημείο: 2.40΄-2.46΄ (1
η
 έκδ. 1936, στο 

δίσκο 78΄ στροφών Columbia Ελλάδος DG-6264). 

 

 

 
Παρ. 163. #434, βθτ: Μι, ~ 55. 
Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3

ου 
βαθμού (Περίπτωση 20). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Κατιρτζής. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ψηλό βουνό» 

(Ανατολικής Μακεδονίας). Από το άλμπουμ: Λαϊκός Χειμώνας 1 - Γιώργης Μελίκης, Ηχολόγος 111, CD, 2008, αρ. 

κομματιού: 03, σημείο: 0.00΄-0.14΄ (1
η
 έκδ. 1987).  

 

                                                 
553

 Στο Παρ. 182 (3
ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος), επίσης, απεικονίζεται μια, όχι ιδιαίτερα συνήθης, εκδοχή ολισθητικής εκφοράς 

της συγκεκριμένης περίπτωσης ποικίλματος. 
554

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 137 (2
ο
 & 4

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 203 (2

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 172 (2

ο
 μέτρο, 2

ος
 

χρόνος), Παρ. 890 (2
ος

 χρόνος σε κάθε μέτρο), Παρ. 623 (3
ος

 χρόνος σε κάθε μέτρο), Παρ. 179 (2
ος

 χρόνος σε κάθε 

μέτρο). 
555

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 176. 
556

 Εδώ χρησιμοποιείται το ιδιαίτερο κούρδισμα του βιολιού με την ονομασία «διπλόχορδο». Για περισσότερα σχετικά, 

βλ. σημ. 304. 
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Παρ. 164.

557
 #446, βθτ: Μι (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 115. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου 

βαθμού (Περίπτωση 20). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. Ερμηνεία της ιδιαίτερης πρακτικής του ΕΠΒ, μίμησης της τσαμπούνας. 

Βιολιστής: ένας από το τρίο Θ. Πίκουλα. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Γκάιντα τσαμπούνα» (Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Χοροί της Δωδεκανήσου 1918-1948, 

Hellenic Records 1019, CD, 2000, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 1.32΄-1.36΄ (1
η
 έκδ. 1925, στο δίσκο 78΄ στροφών 

Edison Bell Αγγλίας ΣΑ-111). 
 

 

Στο παρακάτω παράδειγμα (Παρ. 165), η κύρια σκοπιμότητα της εκφοράς του ποικίλματος είναι, 

στην ουσία, το να διευκολυνθεί η αλλαγή θέσης –από 1
η
 σε 3

η
– του αριστερού χεριού στην 

ταστιέρα του οργάνου. 

 

 
Παρ. 165.

558
 #308, βθτ: Λα, ~ 85. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 5
ου 

βαθμού (Περίπτωση 20). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Αντώνης Γιακουμάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Το μελαχροινό» 

(Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Αυθεντικά Νησιώτικα του ’50, Lyra 168, CD, 1995, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 

0.00΄-0.06΄ (1
η
 έκδ. ~1960, στο δίσκο 45΄ στροφών HMV 3349). 

 

 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η χρήση του εν λόγω ποικίλματος στο παρακάτω 

παράδειγμα (Παρ. 166). Το ποίκιλμα εδώ, αφενός σχηματίζει συνεχόμενα αυξανόμενο διάστημα 

(5
ου

, 6
ου

 & 7
ου

 βαθμού) με την κύρια νότα την οποία ποικίλλει –αφού άλλωστε οι ποικιλλόμενες 

κύριες νότες σχηματίζουν διαδοχικά μεταξύ τους ανιούσα σειρά διαστήματος δευτέρας–, αφετέρου 

εκφέρεται σε διαφορετική χορδή από αυτήν. 

 

 
Παρ. 166.

559
 #59, βθτ: Ρε, ~ 70. 

Σύντομη διαδοχική σειρά κατιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας αλματικού διαστήματος 5
ου

, 6
ου

 & 7
ου

 

βαθμού (Περίπτωση 20). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Βασίλης Κλουβάτος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Χουζάμ» 

(Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: Aiolos - Vasilis Klouvatos, Alpha Records 8491-2, 2CDs, 2004, αρ. κομματιού: II-

13, σημεία: 3.25΄-3.33΄. 

 

 

 

                                                 
557

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 382. 
558

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 635, Παρ. 850. 
559

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 656. 
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Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 21 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Κατιόν αλματικό 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Ανιόν αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης  
 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης κατιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 21) 

με την αμέσως προηγούμενη (Περίπτωση 20) είναι ότι, εδώ, οι εκατέρωθεν κύριες νότες του 

ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους ανιόν διάστημα αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού. Το 

κάθε διάστημα που σχηματίζεται, επομένως, μεταξύ όλων των νοτών της εκάστοτε δομικής 

μονάδας του ποικίλματος είναι, αντίστοιχα με την Περίπτωση 11 του ίδιου ποικίλματος ( ), 

αλματικό. Αντίστοιχα, επίσης, και για τον ίδιο λόγο με την τελευταία προαναφερόμενη περίπτωση, 

η τρέχουσα περίπτωση δεν συναντάται ιδιαίτερα συχνά (Παρ. 167).
560

 

 

 
Παρ. 167.

561
 #478, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 85.  

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 4
ου

 βαθμού (Περίπτωση 21). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. Ερμηνεία της ιδιαίτερης πρακτικής του ΕΠΒ, μίμησης της τσαμπούνας. 

Βιολιστής: Nίκος Ρεγκούκος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού 

«Καβοντορίτικος σταυρωτός» (Εύβοιας). Από το άλμπουμ: 16 Αθάνατα Βιολιά, Nitro Music 2710922, CD, 2004, 

αρ. κομματιού: 12, σημείο 1.16΄-1.27΄ (1
η
 έκδ. δεκαετίες ’60-’70, σε δίσκο 45΄ στροφών). 

 

 

 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 22 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Κατιόν αλματικό 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Κατιόν βηματικό  

2
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης  
 

Πρόκειται για αντίστοιχη με τις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις κατιόντος μετάηχου ποικίλματος 

μιας-νότας (Περιπτώσεις 19, 20, 21), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 22), οι εκατέρωθεν κύριες 

νότες του ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα κατιόν –και δη βηματικό 2
ου

 βαθμού–, 

αντί ανιόν. Μια ακόμη μεταξύ τους διαφορά είναι ότι η παρούσα περίπτωση ποικίλματος 

                                                 
560

 Ό. σημ. 492. 
561

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 906. 
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συναντάται να εκφέρεται στο βιολί, εκτός από αρθρωτό (Παρ. 168 - Παρ. 173),
562

 και με 

ολισθητικό επίσης τρόπο (Παρ. 174, Παρ. 175).
563

 Το αλματικό διάστημα μεταξύ αυτού και της 

ποικιλλόμενης κύριας νότας, ωστόσο, συναντάται να κυμαίνεται σε αντίστοιχα μεγάλο εύρος. Στα 

παραδείγματα που ακολουθούν (Παρ. 168 - Παρ. 175), μάλιστα, κυμαίνεται συγκεκριμένα από 3
ου

 

έως 7
ου

 βαθμού. 
 

 
Παρ. 168.

564
 #387, βθτ: Λα, ~ 110. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 22). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Σάββας Φλεβάρης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Εκατόλογα της 

αγάπης» (Ρόδου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Δωδεκανήσων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 5, CD, 2000, αρ. κομματιού: 

12, σημείο: 0.58΄-1.04΄ (1
η
 έκδ. 1975).  

 

 
Παρ. 169.

565
 #447, βθτ: Μι (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 115. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 22). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. Ερμηνεία της ιδιαίτερης πρακτικής του ΕΠΒ, μίμησης της τσαμπούνας. 

Βιολιστής: ένας από το τρίο Θ. Πίκουλα. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Γκάιντα τσαμπούνα» (Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Χοροί της Δωδεκανήσου 1918-1948, 

Hellenic Records 1019, CD, 2000, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 1.36΄-1.41΄ (1
η
 έκδ. 1925, στο δίσκο 78΄ στροφών 

Edison Bell Αγγλίας ΣΑ-111). 

 

 
Παρ. 170.

566
 #438, βθτ: Φα, ~ 95. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 4
ου

 βαθμού (Περίπτωση 21). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Ξενούδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Κοντυλιές 

Καλογερίδη» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.13 - Κρήτη, FM Records 1184, CD, 2000, αρ. 

κομματιού: 17, σημείο: 2.26΄-2.36΄. 

 

 
Παρ. 171. #444, βθτ: Σι, ~ 85. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 6
ου

 & 7
ου

 βαθμού (Περίπτωση 22). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του, από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Γιάννης Παπαχατζάκης (Στραβόγιαννος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Χανιώτικα συρτά» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τα Ραδιοφωνικά 1960-70, ΚΜΕ ΣΑ580, 3CDs, 1996, 

αρ. κομματιού: III-06, σημείο: 0.49΄-0.58΄. 

 

                                                 
562

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 160 (2
ο
 & 3

ο
 μέτρο, 1

ος
-2

ος
 χρόνος), Παρ. 203 (1

ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος). 

563
 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 122 (1

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος). 

564
 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 785, Παρ. 972. 

565
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 365. 

566
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 155. 
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Συχνή φαίνεται να είναι η εκφορά του εν λόγω ποικίλματος στην ΕΠΒ πρακτική, τόσο η αρθρωτή 

όσο και η ολισθητική, στην ειδικότερη περίπτωση στην οποία για τη μετάβαση μεταξύ των δυο 

εκατέρωθέν του κύριων νοτών πραγματοποιείται μετακίνηση του αριστερού χεριού σε χαμηλότερη 

θέση –και δη από 3
η
 σε 1

η
– στην ταστιέρα του οργάνου. Στην περίπτωση αυτή, μάλιστα, η διαφορά 

του ηχητικού αποτελέσματος μεταξύ των δυο προαναφερόμενων τρόπων εκφοράς γίνεται ιδιαίτερα 

αντιληπτή, αφού, στην πρώτη περίπτωση η αλλαγή θέσης δεν καθίσταται καθόλου ακροάσιμη 

(Παρ. 172, Παρ. 173), ενώ στη δεύτερη ακριβώς το αντίθετο (Παρ. 174, Παρ. 175). 

 

 
Παρ. 172. #433, βθτ: Ρε, ~ 110. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 4
ου

 βαθμού (Περίπτωση 22). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιάννης Βουγιούκας (Μπουνάρμπασ(λ)ης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του 

τραγουδιού: «Κοντραμπατζήδες» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Αρχείο: Τραγουδιστές του Ρεμπέτικου 4 - 

Κώστας Ρούκουνας Ι, HMV 480634, CD, 1996, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 0.44΄-0.54΄ (1
η
 έκδ. 1935, στο δίσκο 78΄ 

στροφών Odeon GA-1919). 

 

 

 
Παρ. 173. #443, βθτ: Λα, ~ 125. 

Σύντομες διαδοχικές σειρές κατιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας αλματικού διαστήματος, αντίστοιχα –με 

τη σειρά που ερμηνεύεται–, 5
ου

, 4
ου

 & 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 22). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, από δυο 

συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». Ερμηνεία της ιδιαίτερης πρακτικής του ΕΠΒ, μίμησης της 

τσαμπούνας. 

Βιολιστής: Μανώλης Φακίνος (Μπαρμπεράκης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Τσαμπούνα» (Κυκλάδων). Από την εκπομπή του Γ΄ προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας: Λαϊκοί 

Πρακτικοί Οργανοπαίκτες, επιμέλεια: Γ. Παπαδάκης, 1982-99, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 0.20΄-0.28΄.  

 

 

 
Παρ. 174.

567
 #595, βθτ: Ρε (ακούγεται 2 τόνους χαμηλότερα), ~ 95.  

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 22). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Κωνσταντίνος Πανώριος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Μπαρμπουνάκι» (Τήνου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Κυκλάδων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 6, CD, 1997, αρ. 

κομματιού: 17, σημείο: 2.38΄-2.43΄ (1
η 

έκδ. 1973). 

 

                                                 
567

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 695. 
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Παρ. 175.

568
 #442, βθτ: Ντο, ~ 65. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 22). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Βασίλης Γραμματικός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο Σιανός» 

(Πάτμου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Σκοποί της Πάτμου, FM Records 1049, CD, 2004, αρ. κομματιού: 01, 

σημείο: 0.16΄-0.25΄ (1
η
 έκδ. 1996). 

 

 

 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 23 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Κατιόν αλματικό 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Κατιόν Αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης κατιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 23) 

με την αμέσως προηγούμενη (Περίπτωση 22) είναι ότι, εδώ, οι εκατέρωθεν κύριες νότες του 

ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους κατιόν διάστημα αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού. Σε 

γενικές γραμμές, λοιπόν, ισχύουν κατά αναλογία τα ίδια με προηγουμένως – με τη συνήθη διαφορά 

βέβαια ότι εξαιτίας του εν λόγω αλματικού διαστήματος η παρούσα περίπτωση συναντάται 

λιγότερο συχνά στην πράξη.
569

 Αφενός, επομένως, το ποίκιλμα συναντάται να εκφέρεται κυρίως με 

αρθρωτό τρόπο (Παρ. 176, Παρ. 179),
570

 αλλά ενίοτε επίσης και με ολισθητικό (Παρ. 180, Παρ. 

181),
571

 και, αφετέρου, το αλματικό διάστημα μεταξύ αυτού και της ποικιλλόμενης κύριας νότας 

συναντάται να κυμαίνεται σε αρκετά μεγάλο εύρος. Στα παραδείγματα που ακολουθούν (Παρ. 176 

- Παρ. 181), μάλιστα, κυμαίνεται, αντίστοιχα, συγκεκριμένα από 3
ου

 έως 7
ου

 βαθμού.  

 

 
Παρ. 176.

572
 #435, βθτ: Μι (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα),

573
 ~ 75. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 4
ου

 & 5
ου

 βαθμού (Περίπτωση 23). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του, από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Πρόδρομος Παντελίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Τσιφτετέλι» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Μουσική της Μικράς Ασίας (Αιγαίο) - Ηχογραφήσεις Τουρκικής 

Μουσικής 1932-52, Hellenic Records 1024, CD, 2005, αρ. κομματιού: 10, σημείο: 2.40΄-2.46΄ (1
η
 έκδ. 1936, στο 

δίσκο 78΄ στροφών Columbia Ελλάδος DG-6264).  

 

                                                 
568

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 646, Παρ. 984. 
569

 Ό. σημ. 492.  
570

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 141 (2
ος

-3
ος

 χρόνος).  
571

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 182 (4
ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος). 

572
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 162. 

573
 Εδώ χρησιμοποιείται το ιδιαίτερο κούρδισμα του βιολιού με την ονομασία «διπλόχορδο». Για περισσότερα σχετικά, 

βλ. σημ. 304.  
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Παρ. 177. #473, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 150. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 5
ου

 & 4
ου

 βαθμού (Περίπτωση 23). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. Ερμηνεία της ιδιαίτερης πρακτικής του ΕΠΒ, μίμησης της ασκομαντούρας.
574

 

Βιολιστής: Παντελής Μπαριταντωνάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Καστρινός χορός» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τα Ραδιοφωνικά 1960-70, ΚΜΕ ΣΑ580, 3CDs, 1996, αρ. 

κομματιού: III-10, σημείο: 3.42΄-3.49΄. 

 

 

 
Παρ. 178.

575 #441, βθτ: Ρε (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 100. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 7
ου

 βαθμού (Περίπτωση 23). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. Ερμηνεία της ιδιαίτερης πρακτικής του ΕΠΒ, μίμησης της τσαμπούνας. 

Βιολιστής: Στέφος Γονίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μπάλλος» 

(Κύθνου). Από το άλμπουμ: Δόρα Στράτου 4 - Κρήτη, Κύθνος, Νάξος, Philips 522263, CD, 1994, αρ. κομματιού: 

09, σημείο: 2.24΄-2.34΄ (1
η
 έκδ. 1975). 

 

 

 
Παρ. 179.

576
 #445, βθτ: Λα, ~ 85. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 7
ου

 βαθμού (Περίπτωση 23). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. Ερμηνεία της ιδιαίτερης πρακτικής του ΕΠΒ, μίμησης της τσαμπούνας. 

Βιολιστής: Στάθης Κουκουλάρης (Βάρκας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Καβοντορίτικο» (Εύβοιας). Από το άλμπουμ: Από τη Μικρασία στο Αιγαίο - Στάθης Κουκουλάρης, BMG 25648, 

CD, 1995, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 2.02΄-2.13΄.  

 

 

                                                 
574

 Βλ. σημ. 547. 
575

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 161, Παρ. 962. 
576

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 394. 
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Ακολουθούν δυο παραδείγματα ολισθητικής εκφοράς του εν λόγω ποικίλματος στο βιολί, κατά την 

οποία πραγματοποιείται μετακίνηση της παλάμης του αριστερού χεριού δυο θέσεις χαμηλότερα –

συγκεκριμένα από 3
η
 σε 1

η
– στην ταστιέρα του οργάνου (Παρ. 180, Παρ. 181).

577
 

 

 
Παρ. 180. #431, βθτ: Σολ (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 115. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 23). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Καραφύλλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Σαν της Σουριάς 

το κάστρο» (εκδοχή Καστελλόριζου). Από το άλμπουμ: Καστελλόριζο, Συρτός 91353, CD, 1992, αρ. κομματιού: 

06, σημείο: 0.02΄-0.10΄. 
 

 

 
Παρ. 181. #432, βθτ: Φα, ~ 140. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 23). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Βασίλης Σκαντζουράκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Τι μου είπες 

κι είπα όχι» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Τραγούδια των Ελλήνων Νο.3 1923-1932, Legend 5059, CD, 2000, αρ. 

κομματιού: 03, σημείο: 0.28΄-0.40΄ (1
η
 έκδ. 1929, στο δίσκο 78΄ στροφών Odeon Γερμανίας GA-1405). 

 

 

 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 24 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Κατιόν αλματικό 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Χωρίς κύρια νότα να 

έπεται διαδοχικά του 

ποικίλματος 

Δομική μονάδα ποίκιλσης  
 

Η παρούσα περίπτωση κατιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 24) είναι 

αντίστοιχη με την Περίπτωσης 12 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ). Η μεταξύ τους 

διαφορά είναι ότι, εδώ, το ποίκιλμα σχηματίζει αλματικό διάστημα κατιόν, αντί ανιόν, με την κύρια 

νότα την οποία ποικίλλει. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για ένα κατιόν μετάηχο slide ( ) –ή και πιο 

συγκεκριμένα spill (έκχυση) σύμφωνα με την Lieberman–,
578

 αφού, αφενός, η εκφορά του εν λόγω 

ποικίλματος στο βιολί γίνεται κατά κανόνα με ολισθητικό τρόπο, αφετέρου, το τονικό ύψος στο 

οποίο το ίδιο καταλήγει συχνά δεν είναι εντελώς ξεκάθαρο. Στα παραδείγματα που ακολουθούν 

(Παρ. 182 - Παρ. 185), τα αλματικά διαστήματα που σχηματίζονται μεταξύ ποικίλματος και 

ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι συνήθεις περιπτώσεις –κατά προσέγγιση– 3ου και 4ου βαθμού.
579

 

                                                 
577

 Βλ. σημ. 571. 
578

 Ό. σημ. 496. 
579

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 244 (3
ο
 μέτρο, 3

ος 
χρόνος).  
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Παρ. 182. #188, βθτ: Ρε, ~ 75. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος –κατά προσέγγιση– 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 24). 

Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Δημήτρης ή Πολυχρόνης ή Κυριάκος Χαλκιάς.
580

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του 

τραγουδιού: «Έλα Λίτσα Βαγγελίτσα» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Τούρκοι Βαστάτε τ’ Άλογα, EMI 480874, CD, 

1975, αρ. κομματιού: 12, σημείο: 3.17΄-3.30΄. 

 

 

Όπως φαίνεται στα δυο επόμενα παραδείγματα (Παρ. 183, Παρ. 184), η ολισθητική εκφορά της 

τρέχουσας περίπτωσης μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 24) αποτελεί –παρομοίως 

μάλιστα με την αντίστοιχή της ανιούσα περίπτωση (Περίπτωση 12)– μια χαρακτηριστική 

ιδιωματική πρακτική του ιδιαίτερου τοπικού μουσικού ύφους των Γρεβενών.  

 

 
Παρ. 183. #437, βθτ: Ρε (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 105. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος –κατά προσέγγιση– 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 24). 

Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Ζήκος Κασιάρας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Κοντούλα βλάχα απ’ 

τα βουνά» (Γρεβενών). Από το άλμπουμ: Τα Γρεβενιώτικα του Ζήκου Κασιάρα, ΣΓΘ, 2CDs, μετά το 1990, αρ. 

κομματιού: I-07, σημείο: 5.53΄-6.00΄.  
 

 

 
Παρ. 184.

581
 #239, βθτ: Ρε, ~ 125. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος –κατά προσέγγιση– 3
ου

 και 4ου
 βαθμού, αντίστοιχα 

(Περίπτωση 24). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Γκιουλέκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ηπειρώτικο» 

(εκδοχή Γρεβενών). Από το άλμπουμ: Τα Οργανικά - Νίκος Γκιουλέκας, Ζιώγας Ζ17, CD, 2000-5, αρ. κομματιού: 

02, σημείο: 2.22΄-2.29΄.  

 

                                                 
580

 Στο ένθετο του σχετικού άλμπουμ αναφέρονται ως ερμηνευτές και οι τρεις εν λόγω βιολιστές από τη γνωστή 

οικογένεια των Χαλκιάδων –πατέρας, γιος και θείος, αντίστοιχα– χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται πιο συγκεκριμένα 

ποιος από τους τρεις παίζει στο εκάστοτε κομμάτι.  
581

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 414, Παρ. 526. 
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Παρ. 185.

582
 #436, βθτ: Ντο (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 80. 

Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος –κατά προσέγγιση– 4
ου

 βαθμού (Περίπτωση 24). 

Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Λευτέρης Καμίτσης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Λέρικος» 

(Λέρου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Σκοποί της Πάτμου, FM Records 1049, CD, 2004, αρ. κομματιού: 18, 

σημείο: 1.19΄-1.25΄ (1
η
 έκδ. 1996). 

                                                 
582

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 406, Παρ. 918. 
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3.1.2.2.II.γ. Γενικές Παρατηρήσεις για το Μετάηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας 

Σε γενικές γραμμές μπορεί να πει κανείς ότι, στην ΕΠΒ ερμηνεία, το μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

ακούγεται ως ένας πολύ μικρός ήχος αρθρωμένος σύντομα και κομψά στο πολύ τέλος μιας κύριας 

νότας, λειτουργώντας έτσι ως μικρή, στολιστικής υφής, κατάληξη αυτής. Παρόλο βέβαια που 

θεωρητικά «ανήκει» στην κύρια νότα η οποία προηγείται αυτού, ταυτόχρονα, ενίοτε, υπηρετεί έναν 

συνδετικό σκοπό μεταξύ των δυο εκατέρωθέν του κύριων νοτών, κάνοντας τη μετάβαση στην 

κύρια νότα που έπεται αυτού, πιο ομαλή. Όπως προκύπτει, επίσης, από την όλη προηγηθείσα 

ανάπτυξη περιπτώσεων του ποικίλματος, αυτό συναντάται να παρεμβάλλεται περισσότερο μεταξύ 

ζευγαριών κύριων νοτών οι οποίες σχηματίζουν μεταξύ τους, είτε βηματικό 1
ου

 βαθμού,
583

 είτε 

κατιόν διάστημα,
584

 παρά ανιόν, αντίστοιχα.
585

 

 Από ρυθμική σκοπιά, μπορεί να χαρακτηριστεί ως το «ευκολότερο» ποίκιλμα μιας-νότας, 

γιατί κατά κανόνα παίρνει τη ρυθμική του αξία από το τέλος της αξίας της κύριας νότας που 

προηγείται, με την οποία δηλαδή συζευγνύεται. Ως εκ τούτου, ερμηνεύεται σχεδόν πάντα ως 

μετάχρονο, και κατά συνέπεια δεν προκαλεί ρυθμική μετατόπιση του παλμού της τελευταίας. Από 

μελωδική άποψη, επίσης, ως επί το πλείστον ερμηνεύεται σε διατονική βαθμίδα του μελωδικού 

τρόπου του κομματιού στο οποίο αυτό εμπεριέχεται. 

 Διακρίνονται δυο βασικές κατηγορίες του ποικίλματος, ανάλογα με τον ανιόντα ή κατιόντα 

σχηματισμό του:  

 α) το ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (3.1.2.2.II.α), και  

 β) το κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (3.1.2.2.II.β). 

Η πρώτη προαναφερόμενη κατηγορία μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας συναντάται αρκετά συχνά, 

σε όλες σχεδόν τις δυνατές θεωρητικά εκφάνσεις της, και στις περισσότερες –εάν όχι και σε όλες 

τις– διαφορετικές τεχνοτροπίες της ΕΠΒ ερμηνείας. Είναι γεγονός ότι δύσκολα μπορεί να 

εντοπιστεί ερμηνεία κομματιού του είδους όπου ο εν λόγω ανιών σχηματισμός του ποικίλματος δεν 

εκφέρεται τουλάχιστον μια φορά.  

 Αντιθέτως, το κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας –ο έτερος δηλαδή βασικός σχηματισμός 

αυτού– δεν συναντάται ιδιαίτερα συχνά, και πάντως αρκετά λιγότερο συχνά συγκριτικά με το 

αντίστοιχο ανιόν. Η χρήση δε αυτού φαίνεται να προτιμάται περισσότερο –σε αρκετά γενικές 

γραμμές– σε κομμάτια πιο «διονυσιακού» χαρακτήρα του ρεπερτορίου του ΕΠΒ, δηλαδή σε 

τσιφτετέλια,
586

 σε σούστες,
587

 και σε εκείνα κυρίως στα οποία ερμηνεύεται η ιδιαίτερη πρακτική του 

οργάνου, μίμησης της τσαμπούνας.
588

 

 Όσον αφορά, επίσης, στο ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας, τούτο συναντάται αρκετά 

περισσότερο συχνά να σχηματίζει βηματικά διαστήματα 2
ου

 βαθμού με την κύρια νότα την οποία 

ποικίλλει και αρκετά λιγότερο, αντίστοιχα, αλματικά. Ως εκ τούτου, άλλωστε, ως λιγότερο σύνηθες 

δηλαδή στην πράξη, το άκουσμα του ποικίλματος της δεύτερης προαναφερόμενης περίπτωσης είναι 

πιο ξεχωριστό από ό,τι αυτό, αντίστοιχα, της πρώτης.
589

 Το δε εν λόγω αλματικό διάστημα ως επί 

το πλείστον συναντάται να είναι, είτε 3
ου

 είτε 4
ου

 βαθμού, τόσο, δηλαδή, όσο η τυπική εφαρμογή 

της σχετικής ερμηνευτικής τεχνικής του οργάνου του επιτρέπει να είναι. Σε γενικές γραμμές, 

επίσης, ο λειτουργικός ρόλος του ανιόντος σχηματισμού του ποικίλματος είναι κατά κύριο λόγο 

εμπλουτιστικός ως προς τη μετάβαση μεταξύ των δυο εκατέρωθέν του κύριων νοτών, καθιστώντας 

την πιο κομψή και ενδιαφέρουσα. Το δε πλήθος διαφορετικών δακτυλισμών το οποίο έχει 

αναπτυχθεί στο πέρασμα του χρόνου από τους σχετικούς ερμηνευτές του βιολιού για την εκφορά 

                                                 
583

 Βλ. σχετικές Περιπτώσεις μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας 1, 7, 13, 19. 
584

 Ό.π. Περιπτώσεις 4, 5, 10, 11, 16, 17, 22, 23. 
585

 Ό.π. Περιπτώσεις 2, 3, 8, 9, 14, 15, 20, 21. 
586

 Βλ. Παρ. 141, Παρ. 150, Παρ. 151, Παρ. 162, Παρ. 176. 
587

 Βλ. Παρ. 137, Παρ. 152, Παρ. 158. 
588

 Βλ. σημ. 547 & Παρ. 138, Παρ. 159, Παρ. 160, Παρ. 161, Παρ. 164, Παρ. 167, Παρ. 169, Παρ. 173, Παρ. 177, Παρ. 

178, Παρ. 179. 
589

 Ό. σημ. 492. 
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του –όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό και από το σύνολο των προαναφερόμενων σχετικών 

παραδειγμάτων αυτού (Παρ. 63 - Παρ. 135)– είναι αρκετά μεγάλο.  

 Το κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας, από την άλλη μεριά, συναντάται να σχηματίζει 

εξίσου τόσο βηματικά όσο και αλματικά διαστήματα με την κύρια νότα την οποία ποικίλλει. Το δε 

εύρος μέσα στο οποίο κυμαίνεται το εν λόγω αλματικό διάστημα είναι συνήθως από 3
ου

 έως 7
ου

 

βαθμού, αρκετά μεγαλύτερο δηλαδή από αυτό που –όπως αναφέρθηκε προηγουμένως– ισχύει 

αντίστοιχα στην περίπτωση του ανιόντος σχηματισμού του ποικίλματος.
590

 Το γεγονός αυτό, 

βέβαια, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον συνήθη τρόπο εκφοράς του κατιόντος σχηματισμού του 

μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας, ειδικότερα στο βιολί. Είναι εύλογο ότι η –ιδιαίτερα συνήθης– 

εκφορά του τελευταίου, αφενός με αρθρωτό τρόπο, και αφετέρου με δακτυλισμό «ανοιχτής 

χορδής» (0), είναι αρκετά διευκολυντική –από τεχνική άποψη– ως προς το σχηματισμό μεγάλων 

διαστημάτων μεταξύ αυτού και της ποικιλλόμενης κύριας νότας. Το γενικότερο άκουσμα του 

κατιόντος σχηματισμού του ποικίλματος, επίσης –σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνος διαμορφωτής του 

οποίου είναι ο προαναφερόμενος συνήθης τρόπος εκφοράς του–, μπορεί να περιγραφεί ως μια 

κατιούσα προέκταση, ως μια προς τα κάτω «ηχώ» της κύριας νότας την οποία αυτό ποικίλλει. 

 

Εκτός από το είδος του σχηματισμού του, βέβαια, ο λειτουργικός ρόλος γενικότερα του μετάηχου 

ποικίλματος μιας-νότας διαφοροποιείται ανάλογα με, αφενός, το διάστημα που σχηματίζεται 

μεταξύ των εκάστοτε δυο κύριων νοτών στις οποίες αυτό παρεμβάλλεται και, αφετέρου, το είδος 

της εκφοράς του στο βιολί. 

 Όσον αφορά στο πρώτο προαναφερόμενο κριτήριο, όταν το διάστημα μεταξύ των 

εκατέρωθεν κύριων νοτών του ποικίλματος είναι βηματικό 1
ου

 βαθμού –δηλαδή ούτε ανιόν ούτε 

κατιόν ( )–,
591

 το τελευταίο φαίνεται να έχει κυρίως διαχωριστικό λειτουργικό ρόλο ως προς 

τη μετάβαση των κύριων νοτών αυτών μεταξύ τους, καθιστώντας την πιο διακριτή αλλά 

ταυτόχρονα και πιο περίτεχνη. Όταν, από την άλλη μεριά, είναι είτε ανιόν είτε κατιόν –αντίστοιχα 

π.χ.  ή  –, ο ρόλος του ποικίλματος φαίνεται να είναι περισσότερο εξομαλυντικός και 

παράλληλα κομψευτικός ως προς τη μετάβαση μεταξύ των εκατέρωθέν του κύριων νοτών. Στην 

εξαιρετική τρίτη περίπτωση, επίσης, στην οποία δεν έπεται διαδοχικά του ποικίλματος κάποια 

κύρια νότα –δηλαδή ακολουθεί παύση (π.χ. )–,
592

 αυτό συνήθως ακούγεται σαν μια σύντομη 

«ουρά» της κύριας νότας την οποία ποικίλλει. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, το ποίκιλμα το ίδιο 

στην ουσία –ειδικά μάλιστα εξαιτίας της ως επί το πλείστον ολισθητικής εκφοράς του– αποτελεί 

ένα απότομο «σβήσιμο» της εν λόγω κύριας νότας που ολισθαίνει προς χαμηλότερο ή ψηλότερο 

τονικό ύψος, η κατάληξη μάλιστα της οποίας δεν είναι πάντοτε εντελώς ξεκάθαρη. Κάλλιστα θα 

μπορούσε κανείς, δηλαδή, να το χαρακτηρίσει ως ένα σύντομο μετάηχο slide.
593

  

 Όσον αφορά, αντίστοιχα, στο δεύτερο προαναφερόμενο κριτήριο, όταν η εκφορά του εν 

λόγω ποικίλματος στο βιολί γίνεται με αρθρωτό τρόπο, η μετάβαση μεταξύ των δυο εκατέρωθέν 

του κύριων νοτών καθίσταται σε γενικές γραμμές πιο διακριτή αλλά ταυτόχρονα και πιο περίτεχνη. 

Όταν, από την άλλη μεριά, η βιολιστική εκφορά του ποικίλματος γίνεται με τρόπο ολισθητικό, αυτό 

φαίνεται πως εξυπηρετεί έναν συνδετικό σκοπό μεταξύ των δυο εκατέρωθέν του κύριων νοτών, 

ενίοτε μάλιστα προσδίδοντας μια «παιχνιδιάρικη» διάθεση στην ερμηνεία. 

 Είναι γεγονός ωστόσο ότι, αν και ο εν λόγω ολισθητικός τρόπος βιολιστικής εκφοράς, 

συγκριτικά με τον αντίστοιχο αρθρωτό, συνιστά σε γενικές γραμμές έναν περισσότερο ιδιωματικό 

τρόπο απόδοσης του ποικίλματος –καθώς είναι λιγότερο συνήθης άλλωστε γενικότερα στην τυπική 

βιολιστική τεχνοτροπία–,
594

 παρ’ όλα αυτά συναντάται να χρησιμοποιείται πολύ λιγότερο συχνά 

                                                 
590

 Βλ ενδ. το εύρος, αφενός του ανιόντος (Παρ. 189) και αφετέρου του κατιόντος (Παρ. 190), εν λόγω αλματικού 

διαστήματος. 
591

 Ό. σημ. 583.  
592

 Βλ. σχετικές Περιπτώσεις μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας 6, 12, 18, 24. 
593

 Ό. σημ. 496. 
594

 Για τεχνική ολίσθησης στη βιολιστική ερμηνεία, πρβλ. 2.1.2.2.II (σ. 82) και 3.1.1.6 (σ. 155). 
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από ό,τι ο τελευταίος. Πιο συγκεκριμένα, στις 12 από τις 24 συνολικά Περιπτώσεις του 

ποικίλματος που εξετάστηκαν, η εκφορά αυτού συναντάται να γίνεται ως επί το πλείστον μονάχα 

με αρθρωτό τρόπο (Περιπτώσεις 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21), ενώ μόλις στις υπόλοιπες 

12 συναντάται αντίστοιχα να γίνεται και με ολισθητικό (Περιπτώσεις 2, 3, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 22, 

23, 24) – αν και σε αυτές επίσης η ολισθητική εκφορά εξακολουθεί να συνηθίζεται λιγότερο από 

την αρθρωτή. Αυτό οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στο γεγονός ότι η ολισθητική εκφορά 

αρκετών εκ των εν λόγω περιπτώσεων του συγκεκριμένου ποικίλματος –όπως άλλωστε και των 

περισσότερων ποικιλμάτων γενικότερα–
595

 παρουσιάζει συνήθως μεγαλύτερο βαθμό τεχνικής 

δυσκολίας από ό,τι η αντίστοιχη αρθρωτή.  

 Για παράδειγμα, για την ολισθητική εκφορά –φερειπείν από τη 2
η
 «δακτυλική βάση»– της 

πρώτης περίπτωσης μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας που εξετάζεται εδώ (Περίπτωση 1, σ. 180),
596

 

δηλαδή « », κατά κανόνα απαιτείται στιγμιαία μετακίνηση της παλάμης κατά μισή θέση 

υψηλότερα στην ταστιέρα του οργάνου και επαναφορά αυτής προς τα πίσω στην αρχική της θέση, 

προκειμένου το σχετικό δάκτυλο να εκτελέσει την ανάλογη οριζόντια κίνηση – δηλαδή γλίστρημα 

διαστήματος 2
ου

 βαθμού προς τα εμπρός και στη συνέχεια προς τα πίσω.
 
Για την αρθρωτή εκφορά 

αυτής, από την άλλη μεριά, αντίστοιχα « », απαιτείται η –κατά κανόνα– απλούστερη 

κάθετη κίνηση προς τα κάτω και στη συνέχεια προς τα πάνω –κοινώς χτύπημα και μετά σήκωμα– 

του τρίτου δακτύλου.  

 

Διαδοχικές σειρές μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας  

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι, στην ΕΠΒ ερμηνεία, διάφορες από τις περιπτώσεις του μετάηχου 

ποικίλματος μιας-νότας ενίοτε συναντώνται να ερμηνεύονται συνεχόμενα σχηματίζοντας –άλλοτε 

πιο σύντομες και άλλοτε μακρύτερες– σχετικές διαδοχικές σειρές ποίκιλσης. Είναι γεγονός βέβαια 

ότι τέτοιου είδους σειρές σχηματίζονται συχνότερα μέσω της διαδοχής μιας μοναδικής περίπτωσης 

του ποικίλματος κάθε φορά. Παραδείγματα σειρών του εν λόγω σχηματισμού εξετάστηκαν ήδη 

εκτενώς στις σχετικές ενότητες του κύριου μέρους της παρούσας ανάπτυξης (3.1.2.2.II.α-β). 

Πρόκειται, πιο συγκεκριμένα, για τις σειρές ποίκιλσης εκείνες στις οποίες μια και μόνο εκδοχή του 

ποικίλματος κάθε φορά ποικίλλει ένα πλήθος διαδοχικών, είτε κύριων νοτών (Παρ. 186),
597

 είτε 

δομικών μονάδων ποίκιλσης (Παρ. 187).
598

  

 

 
Παρ. 186. #453, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 120 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Διαδοχική σειρά ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 
Βιολιστής: Ιωάννης Νικολούδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ντούλας» 

(καθιστικό Ανατολικής Μακεδονίας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Μακεδονίας - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 117, 

LP, 1977, αρ. κομματιού: Α-05, σημείο: 2.21΄-2.30΄.  

 

                                                 
595

 Ό. σημ. 594. 
596

 Στην εν λόγω περίπτωση, το ποίκιλμα σχηματίζει ανιόν βηματικό διάστημα 2
ου

 βαθμού με την ποικιλλόμενη κύρια 

νότα, και οι εκατέρωθεν αυτού κύριες νότες σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα 1
ου

 βαθμού. 
597

 Σχετικά, πρβλ. Παρ. 71, Παρ. 102, Παρ. 105, Παρ. 109, Παρ. 136, Παρ. 157, Παρ. 159. Για τέτοιου είδους σειρές 

ποίκιλσης, ειδικότερα με κατιούσα φορά, πρβλ. Παρ. 84 - Παρ. 87, Παρ. 128 - Παρ. 130, και με ανιούσα, αντίστοιχα, 

Παρ. 166. 
598

 Σχετικά, πρβλ. Παρ. 72 - Παρ. 74, Παρ. 113, Παρ. 119, Παρ. 150. 
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Παρ. 187.

599 #18, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Διαδοχικές σειρές ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Οι δομικές 

μονάδες των σειρών αυτών σχηματίζουν μεταξύ τους συνεχή κατιούσα διαδοχή βηματικού διαστήματος 2
ου 

βαθμού. Αρθρωτή βιολιστική εκφορά των ποικιλμάτων, από τέσσερις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές 

βάσεις». 

Βιολιστής: Αδριάς Βαγγέλης (Ναύτης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Στη 

φυλακή με βάλανε» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Μαρίκα Παπαγκίκα - Ηχογραφήσεις 1918-1929, Hellenic 

Records 1011, CD, 1996, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 0.06΄-0.12΄ (1
η
 έκδ. 1928, στο δίσκο 78΄ στροφών Columbia 

Αμερικής CO-56117F).  

 

 

Ενίοτε, παρ’ όλα αυτά, συναντώνται και περιπτώσεις διαδοχικών σειρών ποίκιλσης οι οποίες δεν 

συνίστανται από μια μοναδική περίπτωση του εξεταζόμενου ποικίλματος. Μια αξιοσημείωτη 

τέτοια περίπτωση είναι αυτή στην οποία το τονικό ύψος του ποικίλματος διατηρείται σταθερό, ενώ 

αυτό των σχετικών ποικιλλόμενων κύριων νοτών αλλάζει διαδοχικά. 

 Στο σχετικό καταγραμμένο απόσπασμα της Μαζαράκη που ακολουθεί (Παρ. 188), 

αποτυπώνεται μια σύντομη εκδοχή μιας τέτοιας περίπτωσης. Η καταγραφέας σχετικά αναφέρει: «Η 

έκφραση που δίνει αυτό το στολίδι είναι πολύ παθητική. Γίνεται ακόμα πιο παθητική όταν ο 

κλαριτζής το χρησιμοποιήσει πάνω σε δυο-τρεις νότες συνεχόμενες» (1984: 71). Πρόκειται, πιο 

συγκεκριμένα, για τρεις διαδοχικές περιπτώσεις ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας, η 

πρώτη εκ των οποίων –με τη σειρά που ερμηνεύονται– είναι αλματικού διαστήματος 4
ου

 βαθμού 

(Περίπτωση 8), η δεύτερη αντίστοιχα 3
ου

 (Περίπτωση 8), και η τρίτη βηματικού διαστήματος 2
ου

 

βαθμού (Περίπτωση 1). Οι δε τρεις αντίστοιχες ποικιλλόμενες κύριες νότες σχηματίζουν μεταξύ 

τους ανιούσα διαδοχική βηματικού διαστήματος 2
ου

 βαθμού. 

 

 
Παρ. 188. Σύντομη διαδοχική σειρά συνολικά δυο διαφορετικών περιπτώσεων ανιόντος μετάηχου ποικίλματος 

μιας-νότας, αντίστοιχα –με τη σειρά που ερμηνεύονται–, αλματικού 4
ου

 & 3
ου

, και βηματικού 2
ου 

βαθμού 

(Περιπτώσεις 1, 8). Αρθρωτή εκφορά του. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους κλαρίνου του σκοπού: 

«Καλαματιανό».
600

 Καταγραφή: Μαζαράκη (1984: 71, 21
ο
 μέτρο). 

 

 

Ακολουθούν δυο αντίστοιχα παραδείγματα από το πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ. Το πρώτο 

παράδειγμα (Παρ. 189) αφορά σε μια μακρά διαδοχική σειρά τριών συνολικά, ειδικότερα 

ανιουσών, διαφορετικών μεταξύ τους σχετικών περιπτώσεων του ποικίλματος (Περιπτώσεις 4, 8, 

10), ενώ το δεύτερο (Παρ. 190), αντίστοιχα, σε μια σειρά κατιουσών περιπτώσεων (Περιπτώσεις 

                                                 
599

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 253, Παρ. 275, Παρ. 284. 
600

 Όσον αφορά στον ιδιαίτερο τρόπο συμβολισμού του εν λόγω ποικίλματος, από τη Μαζαράκη, βλ. σ. 176. 

Περίπτωση 8 / Περίπτωση 8 / Περίπτωση 1  
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19, 20, 22).
601

 Η βιολιστική εκφορά του ποικίλματος στο πρώτο παράδειγμα είναι μόνο ολισθητική, 

ενώ στο δεύτερο μόνο αρθρωτή. Το δε εύρος του διαστήματος μεταξύ ποικίλματος και 

ποικιλλόμενης κύριας νότας στο πρώτο παράδειγμα κυμαίνεται από 2
ου

 έως 4
ου

 βαθμού, ενώ στο 

δεύτερο, αντίστοιχα, από 4
ου

 έως 6
ου

. Και στα δυο αυτά παραδείγματα, επίσης, το διάστημα που 

σχηματίζεται μεταξύ κάθε ζεύγους διαδοχικών κύριων νοτών είναι είτε 1
ου

 είτε –ανιόν ή κατιόν– 

2
ου

 βαθμού. Το τονικό ύψος κάθε ποικιλλόμενης κύριας νότας σε σχέση με την αμέσως επόμενή 

της, αντίστοιχα επομένως, είτε παραμένει σταθερό, είτε αυξάνεται ή μειώνεται με βήμα 

διαστήματος 2
ου

 βαθμού. Το δε τονικό ύψος του ποικίλματος παραμένει παντού συνεχώς σταθερό. 

Μπορεί δηλαδή να πει κανείς ότι, στα δυο παρακάτω παραδείγματα, το εν λόγω ποίκιλμα, τόσο 

στην ανιούσα όσο και στην κατιούσα του εκδοχή, αντίστοιχα, παίζει ένα ρόλο «διακοπτόμενου 

ισοκράτη» ως προς τις κύριες νότες τις οποίες ποικίλλει.
602

  

 

 
Παρ. 189.

603
 #479, βθτ: Λα, ~ 135. 

Μακρά διαδοχική σειρά συνολικά τριών διαφορετικών περιπτώσεων ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας 

(Περιπτώσεις 4, 8, 10). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του, από τρεις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές 

βάσεις». 

Βιολιστής: Γιώργης Γιαννακός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Σίρμπα» 

(Λέρου). Από το άλμπουμ: Αντρικά Μουνάτα Β - Γιώργης Μελίκης, ανεξ. παραγωγή του ιδίου, 2CDs, 2000, αρ. 

κομματιού: I-04, σημείο: 2.43΄-2.50΄. 
 

 

 
Παρ. 190. #228, βθτ: Λα, ~ 120. 

Μακρά διαδοχική σειρά συνολικά τριών διαφορετικών περιπτώσεων κατιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-

νότας (Περιπτώσεις 19, 20, 22). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, από τρεις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές 

βάσεις». 

Βιολιστής: Νίκος Οικονομίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Κιμωλιάτικη σούστα». Από το άλμπουμ: Πέρασμα στην Κίμωλο - Νίκος Οικονομίδης, Keros, CD, 2010, αρ. 

κομματιού: 05, σημείο: 0.43΄-0.50΄. 
 

                                                 
601

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 162, Παρ. 167, Παρ. 173, Παρ. 177, Παρ. 179. 
602

 Πρβλ. σημ. 549. 
603

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 128. 

 Περίπτωση 4 / Περίπτωση 10 / Περίπτωση 8 / Περίπτωση 8  
… 

κ.ο.κ… 

Περίπτωση 20 / Περίπτωση 22 / Περίπτωση 20 / Περίπτωση 19  

κ.ο.κ… 
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Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει στην ΕΠΒ ερμηνεία, επίσης, μια ειδικότερη περίπτωση 

διαδοχικής σειράς ποίκιλσης της εν λόγω διάταξης –στην οποία δηλαδή το τονικό ύψος του 

ποικίλματος διατηρείται σταθερό ενώ αυτό των σχετικών ποικιλλόμενων κύριων νοτών αλλάζει 

διαδοχικά–, αρκετά πιο σύντομης ωστόσο από τις δυο προηγούμενες. Πρόκειται για μια σειρά –

στην ουσία για ένα ζεύγος– ποίκιλσης που προκύπτει μέσω της διαδοχής δυο διαφορετικών 

περιπτώσεων του ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας, και δη –με τη σειρά που 

ερμηνεύονται– της βηματικού διαστήματος αυτού Περίπτωσης 4 ( ), και της αλματικού 3
ου

 

βαθμού, αντίστοιχα, Περίπτωσης 8 ( ). Το διάστημα που σχηματίζουν μεταξύ τους οι 

ποικιλλόμενες κύριες νότες του εκάστοτε εν λόγω ζεύγους ποίκιλσης είναι κατιόν βηματικό. Η 

εκφορά του ποικίλματος στο βιολί, επίσης, κατά κανόνα γίνεται με τρόπο αρθρωτό. Ακολουθούν 

τρία σχετικά παραδείγματα (Παρ. 191 - Παρ. 193).
604

 

 

 
Παρ. 191.

605 #205, βθτ: Μι, ~ 140. 

Σύντομη διαδοχική σειρά –ζεύγος– δυο διαφορετικών περιπτώσεων ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας 

(Περιπτώσεις 4 & 8). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 
Βιολιστής: Λευτέρης Ζέρβας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Το τσιφτετέλι 

μου». Από το άλμπουμ: Απολαύστε με - Λευτέρης Ζέρβας, Symban 250, MC, ~1985-90, αρ. κομματιού: Α-06, 

σημείο: 0.04΄-0.08΄. 
 

 

 
Παρ. 192.

606
 #21, βθτ: Ρε, ~ 80. 

Σύντομες διαδοχικές σειρές –ζεύγη– δυο διαφορετικών περιπτώσεων ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας 

(Περιπτώσεις 4 & 8). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Νιαβέντ 

λόνγκα» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή Κυριάκο Γκουβέντα, 

ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 0.51΄-0.54΄. 

 

                                                 
604

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 114 (1
ο
 μέτρο, 3

ος
-4

ος
 χρόνος, και 2

ο
 μέτρο, 1

ος
-2

ος
 χρόνος). 

605
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 521. 

606
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 952. 

Περίπτωση 4 / Περίπτωση 8 
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Παρ. 193. #622, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 170. 
Σύντομες διαδοχικές σειρές –ζεύγη– δυο διαφορετικών περιπτώσεων ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας 

(Περιπτώσεις 4 & 8). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, από τρεις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 
Βιολιστής: Νικόλαος Σαριδάκης (Μαύρος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Χανιώτικος συρτός» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Οι Πρωτομάστορες 1920-1955 - Σ. Καλογερίδης, Ν. Χάρχαλης, 

Γ. Μαύρος, Κ. Ναύτης, ΚΜΕ ΣΑ540, 10CDs, 1996, αρ. κομματιού: X-08, σημείο: 2.52΄-2.58΄ (1
η
 έκδ. 1948, στο 

δίσκο 78΄ στροφών His Master’s Voice Ελλάδος AO-2837).  

 

 

 

Μια ακόμη χαρακτηριστική περίπτωση που συναντάται συχνά στην ΕΠΒ ερμηνεία, επίσης ζεύγους 

ποίκιλσης και παρόμοιας διάταξης με προηγουμένως, είναι αυτή στην οποία το εν λόγω ποίκιλμα 

ποικίλλει –κατά κανόνα εκφερόμενο με αρθρωτό τρόπο– δυο συνεχόμενες κύριες νότες του ίδιου 

μεταξύ τους τονικού ύψους. Πρόκειται, πιο συγκεκριμένα, για το ζεύγος ποίκιλσης που προκύπτει 

μέσω της διαδοχής των, βηματικού διαστήματος, Περιπτώσεων 1 ( ) και 4 ( ) του 

ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας. Στην περίπτωση αυτή, μάλιστα, αρκετά συχνά 

συμβαίνει η ταχύτητα εκφοράς του ποικίλματος να είναι αρκετά μεγάλη, με αποτέλεσμα τα ζεύγη 

αυτά να τείνουν να γίνονται αντιληπτά ως μια αυτοτελής μονάδα, ως ένα ενιαίο δηλαδή μοτίβο 

(Παρ. 194 - Παρ. 196).
607

 Συμπεριφέρονται, με άλλα λόγια, ως ένα νέο σύνθετο ποίκιλμα,
608

 το 

άκουσμα μάλιστα του οποίου –εάν εξαιρέσει κανείς το γεγονός ότι οι κύριες νότες των ζευγών 

αυτών δεν συζευγνύονται μεταξύ τους– δεν διαφέρει ιδιαίτερα από εκείνο μιας γρήγορα 

εκφερόμενης τρίλιας τριών-νοτών, το λεγόμενο tremolleti.
609

 

 

 
Παρ. 194.

610
 #42, βθτ: Λα, ~ 80.  

Σύντομη διαδοχική σειρά –ζεύγος– δυο διαφορετικών περιπτώσεων ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας 

(Περιπτώσεις 1 & 4). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του ποικίλματος, αρκετά γρήγορη.  

Βιολιστής: Ηλίας Καραπατάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τσιφτετέλι 

τσιγγάνικο». Από το δίσκο 45΄ στροφών His Master’s Voice HMV-2797, ~ δεκαετίες 1960-70, σημείο: 2.12΄-2.15΄.  

 

 

                                                 
607

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 119 (2
ο
-5

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 244 (2

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 298 (3

ο
 μέτρο, 2

ος
 

χρόνος, 2
ο
 μισό), Παρ. 364 (1

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 652 (2

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 143 (1

ο
 μέτρο, 2

ος
-3

ος
 χρόνος), 

Παρ. 675 (1
ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος, και 3

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 885 (4

ος
 χρόνος), Παρ. 907 (2

ο
 μέτρο, 1

ος
 & 2

ος
 χρόνος). 

608
 Σχετικά, βλ. 3.1.5.2.I, Περίπτωση 1 (σ. 610). 

609
 Βλ. 3.1.4.3.II.α.i, σ. 540 (Περίπτωση 1). 

610
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 212. 
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Παρ. 195.

611
 #477, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο ψηλότερα), ~ 145.  

Σύντομη διαδοχική σειρά –ζεύγος– δυο διαφορετικών περιπτώσεων ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας 

(Περιπτώσεις 1 & 4). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του ποικίλματος, αρκετά γρήγορη.  

Βιολιστής: Νίκος Κουφάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Πολλές καρδιές» 

(Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τα Βιολιά της Κρήτης Νο1, Panivar 40266, CD, 1994, αρ. κομματιού: 08, σημείο: 

4.09΄-4.16΄. 

 

 

 
Παρ. 196.

612
 #474, βθτ: Μι (ακούγεται 2 τόνους χαμηλότερα), ~ 150. 

Σύντομες διαδοχικές σειρές –ζεύγη– δυο διαφορετικών περιπτώσεων ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας 

(Περιπτώσεις 1 & 4). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του ποικίλματος, αρκετά γρήγορη. 

Βιολιστής: Μάρκος Παπαδάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Συρτός βοριάς» 

(ή «Ο βοριάς του Α. Μαριάνου», Γραμβούσας Κρήτης). Από το άλμπουμ: Παραδοσιακή Μουσική της Κρήτης - 

Μάρκος Παπαδάκης, Cretaphon 1410, CD, 2001, αρ. κομματιού: 14, σημείο: 0.04΄-0.10΄.  

 

 

Διάφορες ακόμα περιπτώσεις διαδοχικών σειρών του μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας 

συναντώνται ενίοτε στην ΕΠΒ ερμηνεία, για τις οποίες, ωστόσο, όσον αφορά στο πλαίσιο της 

παρούσας εργασίας, δεν θεωρήθηκε απαραίτητο να δοθεί περαιτέρω έκταση. Αξίζει να σημειωθεί, 

παρ’ όλα αυτά, ότι ελάχιστες φορές οι σειρές αυτές αποτελούνται από διαδοχικές περιπτώσεις 

ανιόντος με κατιόντα σχηματισμό του ποικίλματος. Οι δυο πιο βασικοί δηλαδή σχηματισμοί του 

μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας, ο ανιών και ο κατιών, δεν συνηθίζεται ιδιαίτερα να 

χρησιμοποιούνται μαζί σε πιο σύνθετες δομές ποίκιλσης.
613

 Το αντίθετο ισχύει βέβαια, όπως 

είδαμε, για τον καθένα από αυτούς χωριστά.  

 Αυτό που είναι αξιόλογο να αναφερθεί σχετικά, επίσης, είναι ότι το εν λόγω ποίκιλμα, 

ειδικότερα μάλιστα η ανιούσα του εκδοχή, συνδέεται ιδιαίτερα συχνά με τις περισσότερες από όλες 

τις άλλες βασικές κατηγορίες ποίκιλσης (3.1), σχηματίζοντας σύνθετες –συνήθως μάλιστα αρκετά 

συμπαγείς– ομάδες ποικιλμάτων. Συγκεκριμένα παραδείγματα τέτοιων ομάδων αναπτύσσονται στη 

συνέχεια, στη σχετική ενότητα των Σύνθετων ποικιλμάτων (3.1.5). 

 

 

                                                 
611

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 126. 
612

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 130. 
613

 Ενδεικτικά, ορισμένες από τις ελάχιστες αυτές περιπτώσεις αποτυπώνονται στα παραδείγματα: Παρ. 158 (2
ος

-3
ος

 

χρόνος σε κάθε μέτρο), Παρ. 167, Παρ. 171 (1
ο
 μέτρο, 3

ος
-4

ος
 χρόνος, και 3

ο
 μέτρο, 1

ος
-2

ος
 χρόνος), Παρ. 172 (2

ο
 μέτρο, 

1
ος

-2
ος

 & 4
ος

 χρόνος), κ.ά. Μια εξαιρετική τέτοια περίπτωση, επίσης, στην οποία δυο διαφορετικά μετάηχα ποικίλματα 

μιας-νότας αντίθετου μεταξύ τους σχηματισμού, ποικίλλουν μάλιστα την ίδια κύρια νότα (π.χ. ), αναπτύσσεται 

πιο αναλυτικά ως σύνθετη περίπτωση ποίκιλσης στη σχετική ενότητα 3.1.5.2.I (Περίπτωση 1, σ. 610). 
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3.1.2.3. Το Πρόηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας  

 

 
 

Το πρόηχο αποτελεί τη δεύτερη από τις τρεις βασικές υποκατηγορίες ποικίλματος μιας-νότας, και 

ορίζεται –όπως αναφέρθηκε ήδη–
614

 ως: το ποίκιλμα μιας-νότας το οποίο προηγείται της κύριας 

νότας με την οποία συζευγνύεται και την οποία επομένως αυτό θεωρητικά ποικίλλει. Αποτελεί, 

επίσης, σύμφωνα μάλιστα με μια μεγάλη μερίδα μελετητών του είδους, την «πραγματική» εκδοχή 

της γνωστής και ήδη συζητημένης περίπτωσης ποικίλματος μιας-νότας, της μικρής 

αποτζιατούρας.
615

 Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που ο τελευταίος αυτός όρος χρησιμοποιείται 

κατεξοχήν στον διεθνή μουσικό χώρο, για το χαρακτηρισμό του εν λόγω ποικίλματος.
616

 Αυτό 

βέβαια οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι ο λειτουργικός ρόλος του πρόηχου ποικίλματος 

μιας-νότας είναι αντίστοιχος με αυτόν της μεγάλης αποτζιατούρας (3.2.2.), με τη βασική διαφορά 

ότι, στην περίπτωση του πρόηχου, ο ρόλος αυτός εκδηλώνεται –κατά γενικό κανόνα– σε αρκετά 

μικρότερη ρυθμική αξία. Ο Schenker (1976: 64) σχετικά αναφέρει: 

«…η μικρή αποτζιατούρα [εννοώντας την πρόηχη εκδοχή της] μερίζεται τις φυσικές αρμονικές και 

μελωδικές λειτουργίες της μεγάλης αποτζιατούρας, με τη διαφορά ότι αυτές εκφέρονται σε ένα 

ελάχιστο μήκος χρόνου. … 

 »Επομένως η [πρόηχη] μικρή αποτζιατούρα αντιστοιχεί σε μια στοιχειώδη καθυστέρηση 

(suspension) της μελωδικής και κατά προέκταση της μοτιβικής εκφοράς.» (ό.π.: 65). 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.3.I. Το Πρόηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας σε Μη-Ελληνικές Μουσικές Παραδόσεις 

Το πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας συναντάται σε αρκετά είδη παραδοσιακής και έντεχνης μουσικής, 

σε παγκόσμια κλίμακα, και η προέλευσή του είναι τόσο οργανικής όσο και φωνητικής φύσεως. Στις 

πρώτες αξιόλογες αναφορές του σε γραπτές πηγές, οι οποίες –όπως και στις περισσότερες άλλωστε 

περιπτώσεις στοιχείων διαποίκιλσης– αφορούν κυρίως στη δυτική μουσική της Μπαρόκ περιόδου, 

το εξεταζόμενο εδώ ποίκιλμα συναντάται με την ιταλική ονομασία accento – ή και λατ.: accentus 

(Παρ. 197α). Κατά τη διάρκεια ωστόσο της εν λόγω χρονολογικής περιόδου, ο όρος αυτός φαίνεται 

ότι αντικαταστάθηκε από τον πιο εξειδικευμένο γερμανικό όρο (kurzer) Vorschlag (Παρ. 197β) – 

κατόπιν σχετικής παρέμβασης των γνωστών γερμανών θεωρητικών της εποχής Quantz, Agricola 

και C.P.E. Bach.
617

 Πρόκειται συγκεκριμένα, δε, για τον όρο από τον οποίο προέκυψε η αντίστοιχη 

ονομασία πρόηχο που χρησιμοποιείται στο παρόν πόνημα.
618

 

 

                                                 
614

 Σχετικά, πρβλ. 2.1.3.1.I και 3.1.2.1.ΙΙ. 
615

 Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η ταύτιση της αποτζιατούρας με το πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας, κυρίως βέβαια στον 

δυτικό μουσικό χώρο, αποτελεί μια γενικότερη επικρατούσα τάση. Για περισσότερα σχετικά, πρβλ. 3.1.2.1.Ι και 

3.1.2.1.ΙΙ. 
616

 Στο παρόν πόνημα, παρ’ όλα αυτά, η περίπτωση του ποικίλματος μιας-νότας που εξετάζεται στην παρούσα ενότητα, 

δηλαδή το πρόηχο, αναφέρεται σχεδόν παντού με τον καθαυτό όρο, ή σε ελάχιστες περιπτώσεις ως πρόηχη μικρή 

αποτζιατούρα, και πάντως ποτέ δεν υποδηλώνεται μέσω σκέτου του όρου μικρή αποτζιατούρα. 
617

 Schulenberg (στο Kreitner et al.: §8vb). 
618

 Σχετικά, πρβλ. σημ. 390. 
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Παρ. 197. Ενδεικτικές αναφορές στο πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας, στο Μπαρόκ: α) προγενέστερα με την 

ονομασία accentus, ανιόν και κατιόν (Walther, 1708 [στο Neumann 1983: 117, ex.15.24a]), και β) μεταγενέστερα, 

αντίστοιχα, Vorschlag (Quantz, 1752 [στο Neumann 1983: 189, ex.18.17]. 

 

 

Η αναφερόμενη καθιέρωση του ειδικότερου όρου Vorschlag στο Μπαρόκ –όπως αντίστοιχα 

άλλωστε και του όρου πρόηχο εδώ– έγινε προφανώς προκειμένου να διαχωριστεί σε ένα βαθμό η 

έννοια του πρόηχου, αφενός μεν, από τη συγγενική της έννοια του μετάηχου, αφετέρου δε, από τη 

γενικότερη έννοια της αποτζιατούρας –μικρής και μεγάλης–, αφού συχνά για την ονομασία και των 

τριών παραπάνω περιπτώσεων χρησιμοποιούνταν –προσαρμοσμένος σε διάφορες γλώσσες– ο ίδιος 

όρος accento.
619

 Ο C.P.E. Bach (1753), μάλιστα, με σκοπό να τονίσει ότι η ρυθμική αξία του εν 

λόγω ποικίλματος είναι ιδιαίτερα μικρή –μάλιστα τόσο μικρή που να μην τίθεται ζήτημα μεταβολής 

αυτής, έτσι ώστε ο διαχωρισμός του ποικίλματος από την αντίστοιχή του περίπτωση μεγάλης 

αποτζιατούρας να καθίσταται ξεκάθαρος–, ενίοτε χρησιμοποιεί επιπλέον τον πιο συγκεκριμένο 

χαρακτηρισμό αμετάβλητα πρόηχο (unveränderlich Vorschlag).
620

 Ο ίδιος σχετικά αναφέρει: «…[το 

πρόηχο (unveränderlich Vorschlag)] πρέπει να παίζεται τόσο γρήγορα έτσι ώστε η νότα που έπεται 

να χάνει αμελητέα ποσότητα από τη χρονική της αξία» (στο Schenker 1976: 65). 

 

 

 
Παρ. 198. Περαιτέρω αναφορές στο πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας, στο Μπαρόκ, με τις ονομασίες: α) passing 

appoggiaturas (Quantz, 1752 [στο Donington 1982: 119, ex.100]), β) glissé (Bacilly, 1668 [στο Neumann 1983: 55, 

ex.9.5b]), και γ) accentuation (Muffat, 1698 [στο Boyden 1990: 287, ex.110b]). 

 

 

Την ίδια περίοδο επίσης στη δυτική μουσική, το πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας συναντάται ενίοτε και 

με διάφορες άλλες ονομασίες, όπως: γερμ.: Einfall, Überwurf, αγγλ.: (short) forestroke, 

accentuation (Παρ. 198γ), suspended note, passing appoggiatura (Παρ. 198α), λατ.: reverberatio, 

τους ιδιαίτερα διαδεδομένους γαλλικούς όρους port de voix και coulé (Παρ. 199) –οι οποίοι 

ωστόσο κατέχουν την ειδικότερη σημασία της ανιούσας και κατιούσας πρόηχης αποτζιατούρας 

αντίστοιχα–, τον ίδιας προέλευσης όρο glissé (Παρ. 198β) –μέσω του οποίου προσδιορίζεται 

επιπλέον η ερμηνεία με γλίστρημα–, κ.ά. Όσον αφορά στην ειδικότερη προαναφερόμενη 

                                                 
619

 Βλ., αντίστοιχα, 3.1.2.2.I (σ. 173) και 3.1.2.1 (Παρ. 51). 
620

 Για περισσότερα όσον αφορά στην έννοια της μεταβλητής και αμετάβλητης αποτζιατούρας, βλ. σημ. 428. 

β) Vorschlag (Quantz 1752) α) accentus (Walther 1708) 

α) passing appoggiaturas (Quantz 1752) 
 

ερμηνεύεται: γ) accentuation (Muffat 1698) 

β) glissé (Bacilly 1668) 

ερμηνεύεται 

 
ανιόν 
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περίπτωση coulé (Παρ. 199α1, β1), ενδεικτικά, ο Montéclair (1736) τη χαρακτηρίζει ως «ποίκιλμα 

που γλυκαίνει τη μελωδία και την εξομαλύνει μέσω της σύνδεσης των ήχων» (Neumann 1983: 63). 

Ο Michel Corrette (1758), αντίστοιχα επίσης –στη σχετική πραγματεία του για το τραγούδι–, τη 

χαρακτηρίζει ως «μικρή διακύμανση της φωνής» (Neumann ό.π.: 83). Διάφορα σύμβολα έχουν 

χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς για τον προσδιορισμό του πρόηχου, όπως: το « », ο σταυρός 

«+», το ανεστραμμένο κόμμα «(» (Παρ. 56), το ευθύ κόμμα «)» (Παρ. 199β1),
621

 η πλάγια γραμμή 

« » ή « » (Παρ. 199β2), η διπλή κάθετος «║» (Παρ. 198γ), το «˄» ή και το « » για την 

ανιούσα εκδοχή coulé (Παρ. 199α1) και το «˅» ή το « », αντίστοιχα, για την κατιούσα port de voix 

(Παρ. 199α2), οι μικρές νότες διαφόρων αξιών όπως οι « » και « » (Παρ. 197), κ.ά.
622

  

 

 
Παρ. 199. Ενδεικτική αναφορά στο κατιόν και ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας, στο Μπαρόκ, με τις ονομασίες, 

αντίστοιχα, coulé (α1, β1) και port de voix (α2, β2), και διάφοροι σχετικοί συμβολισμοί τους: α) Hotteterre (1715 

[στο Neumann 1983: 61, ex.9.18b]), β) Loulié (1696: 68-69 [στο Neumann 1983: 62, ex.9.19b-c]). 

 

 

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα –αμφιλεγόμενη ωστόσο– περίπτωση ποικίλματος μιας-νότας με μορφή 

πρόηχου, η οποία διαδόθηκε ευρέως κυρίως στη μεταγενέστερη περίοδο του Ρομαντισμού, είναι η 

acciaccatura (ατσιακατούρα). Η εν λόγω ονομασία προέκυψε προφανώς από τον τρόπο ερμηνείας 

του «ποικίλματος», το οποίο «πλήσσεται» (ιταλ.: “acciaccare”) στην ελάχιστη δυνατή ρυθμική 

αξία, και συζευγνύεται με την κύρια νότα που έπεται αυτού –όπως δηλαδή ερμηνεύεται το πρόηχο– 

η οποία όμως κατά κανόνα αποτελεί συγχορδία.
623

 Ο Geminiani (1751) σχετικά αναφέρει: «Η 

acciaccatura [‘tatto’] ερμηνεύεται ψαύοντας το πλήκτρο ελαφρά, και αφήνοντάς το τόσο ακαριαία 

σαν να ήταν πυροβολισμός».
624

 Συνήθως δε, γράφεται: , και εκτελείται: 

. Θα μπορούσε δηλαδή να πει
 
κανείς ότι η acciaccatura αποτελεί μια περίπτωση 

πρόηχης μικρής αποτζιατούρας συγχορδίας. Για αρκετούς θεωρητικούς, βέβαια, η acciaccatura δεν 

συγκαταλέγεται στην κατηγορία των ποικιλμάτων, αλλά αποτελεί έναν τρόπο ερμηνείας ενός 

μέρους μιας αναλυμένης συγχορδίας – ο οποίος μάλιστα συχνά αποκαλείται και «σπασμένη» 

συγχορδία (accord brisé).
625

 Ο Kah-Ming Ng σχετικά αναφέρει: «Η απόδοση των συγχορδιών 

μπορεί να είναι πιο εντυπωσιακή εάν κανείς τις ‘σπάει’ και εισάγει acciaccaturas» (στο Kreitner et 

al.: §7iic).
626

 

                                                 
621

 Σχετικά με τα σύμβολα των εν λόγω κομμάτων, πρβλ. Πίν. 2. 
622

 Για περισσότερα όσον αφορά σε όρους και σύμβολα που έχουν χρησιμοποιηθεί ενίοτε για το πρόηχο ποίκιλμα μιας-

νότας στο Μπαρόκ, βλ. Παράρτημα 1.3, Kreitner et al. §11, Neumann (1983: 49-96, και 577-604), Mozart (1985: 166-

185) και σημ. 445. 
623

 Η acciaccatura είναι λέξη ιταλικής προέλευσης με κύρια ρίζα την έννοια της λέξης συντρίβω ή πλήττω 

(acciaccare). Σε άλλες γλώσσες, η acciaccatura (ιταλ.) συναντάται ως: γερμ.: Zusammenschlag, together-stroke, γαλλ.: 

pincé étouffé, ιταλ.: mordente, tatto, αγγλ.: crushed note, simultaneous appoggiatura, crushed appoggiatura. Σχετικά, 

βλ. Seletsky (λήμμα “acciaccatura” στο Grove Music Online), και Donington (1989: 222). 
624

 Seletsky (ό.π.). 
625

 Σχετικά, πρβλ. 3.2.4.1.II (σ. 724). 
626

 Μια πιθανή εξήγηση για τη σύγχυση που επικρατεί σχετικά με την ταύτιση της acciaccatura με την πρόηχη μικρή 

αποτζιατούρα, είναι η εξής: Σύμφωνα με διάφορους μελετητές, μέχρι και τον 18
ο
 αιώνα η acciaccatura αντιστοιχούσε 

σε μια νότα διαφωνίας, πολύ μικρής διάρκειας, η οποία παιζόταν πριν από μια συγχορδία η οποία ερμηνευόταν ως 

α2) port de voix (Hotteterre 1715) 

α1) coulé (Hotteterre 1715) β1) coulé (Loulié 1696) 
 

β2) port de voix (Loulié 1696) 
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Εκτός από την έντεχνη δυτικοευρωπαϊκή μουσική παράδοση, στη σύγχρονη εποχή το πρόηχο 

ποίκιλμα μιας-νότας συναντάται συχνά σε αρκετές εξωκλασικές παραδόσεις –κυρίως υπό τον 

γενικότερο όρο αποτζιατούρα–, όπως στην παραδοσιακή μουσική διαφόρων χωρών και στην Τζαζ. 

Ενδεικτικά, στο παράδειγμα που ακολουθεί (Παρ. 200), επισημαίνονται διάφορες εκδοχές του 

ποικίλματος από τη νορβηγική λαϊκή βιολιστική παράδοση (hardanger fiddle
627

).
628

 

 

 
Παρ. 200. Ενδεικτική αναφορά στο πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας στο πεδίο ερμηνείας του νορβηγικού 

παραδοσιακού βιολιού. Καταγραμμένα αποσπάσματα τριών παρόμοια διαποικιλμένων παραλλαγών μέρους 

βιολιού του σκοπού: “Finnvalsen etter torger iverstugen”, ερμηνευμένων αντίστοιχα από τρεις διαφορετικούς 

βιολιστές. Τα ονόματα των ερμηνευτών αναγράφονται αριστερά στο πλάι της καταγραφής. Καταγραφή: 

Goertzen (1997: 228, παρ.31, 1
ο
 σύστημα).

629
 

 

 

Στα διάφορα εξωκλασικά μουσικά είδη –κατά συνέπεια επομένως και στην ΕΠΜ–, είναι αρκετά 

σύνηθες το φαινόμενο, η ερμηνεία του πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας να πραγματοποιείται με 

γλίστρημα αυτού προς την κύρια νότα με την οποία το ίδιο συζευγνύεται. Η εν λόγω ολισθητική 

πρακτική, βέβαια, καθίσταται δυνατόν να εφαρμόζεται μονάχα όταν οι τεχνικές δυνατότητες του 

εκάστοτε μουσικού οργάνου το επιτρέπουν – όπως για παράδειγμα στο βιολί: .
630

 Συχνό είναι 

μάλιστα το φαινόμενο, το τονικό ύψος του πρόηχου ποικίλματος, από το οποίο ξεκινά το εν λόγω 

γλίστρημα, να μην εκφέρεται, από μέρους του εκάστοτε ερμηνευτή –είτε κατά λάθος είτε επίτηδες–

, με ιδιαίτερη σαφήνεια. Η Lieberman (2005c: 67) –ειδικότερα στη βιολιστική ερμηνεία– σχετικά 

αναφέρει: «Σε στυλ όπως το Μπλουζ, η Τζαζ, το Klezmer και η Ανατολική Ινδική, υπάρχει μια 

                                                                                                                                                                  
αρπέζ. Είχε σε ένα βαθμό επομένως διαφορετική σημασία από αυτή του ποικίλματος της μικρής αποτζιατούρας. Το 

πιθανότερο είναι, σύμφωνα με τον Seletsky (ό.π.), με το πέρασμα στον 19
ο
 αιώνα, η έννοια των μικρών αυτών 

«προπλησσόμενων» νοτών ποίκιλσης της αρμονίας, οι οποίες ερμηνεύονταν κατά κύριο λόγο από πολυφωνικά 

πληκτροφόρα όργανα, να ταυτίστηκε –από τους οργανοπαίκτες μονοφωνικών μουσικών οργάνων και τους 

τραγουδιστές– αντίστοιχα με αυτή της μικρής αποτζιατούρας στη μελωδία. Για περισσότερα σχετικά με την 

acciaccatura, βλ. Seletsky (ό.π.), Lloyd-Watts and Bigler (1995: 45), Donington (1989: 222-225), Neumann (1983: 

479-487), λήμμα “acciaccatura” στο The Oxford Dictionary of Music, Αντωνόπουλος (1999: 225-226), Καμπανάς 

(1992, τ. Β΄: 391). 
627

 Πρβλ. Εικ. 12. 
628

 Για περαιτέρω δείγματα καταγραφής του ποικίλματος σε εξωκλασικές μουσικές παραδόσεις, πρβλ. εδώ: Παρ. 15 

από τη λαϊκή μουσική παράδοση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, Παρ. 16, Παρ. 17, Παρ. 18 και Παρ. 19, αντίστοιχα, από 

τις λαϊκές βιολιστικές παραδόσεις της Σκωτίας, της Νορβηγίας και των νησιών Shetland, και σημ. 193. 
629

 Στο εν λόγω παράδειγμα ο καταγραφέας δεν σημειώνει πουθενά τη σύζευξη μεταξύ πρόηχου και κύριας νότας, 

κυρίως για λόγους αναγνωσιμότητας, όπως ο ίδιος αναφέρει. Είναι εύλογο, παρ’ όλα αυτά, όπως αντίστοιχα ισχύει 

άλλωστε ενίοτε και σε άλλα είδη (βλ. σημ. 391, σημ. 458 και σημ. 1778), ότι αυτή θεωρείται δεδομένη. 
630

 Ενδ. βλ. αντίστοιχο τρόπο σημειογράφησης στις καταγραφές τζαζ βιολιού των Glasser (1980) (π.χ. εδώ Παρ. 20) και 

Abell (1983: 28). 
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αξιοσήμαντη φανφάρα [fanfare] γύρω από το πώς το αριστερό χέρι ξεκινά και απέρχεται από το 

τονικό ύψος [του εκάστοτε ποικίλματος για την εκφορά του εν λόγω γλιστρήματος]». Ο Dietrich 

(1996: 38), σχετικά επίσης –στο ειδικότερο πεδίο της τζαζ βιολιστικής ερμηνείας–, παρατηρεί ότι 

το εν λόγω γλίστρημα συνήθως πραγματοποιείται από τους σχετικούς οργανοπαίκτες, είτε άθελά 

τους στην προσπάθεια κατά την ερμηνεία τους να «κουρδίσουν» ορισμένες κύριες νότες, είτε 

ηθελημένα, ως στοιχείο τεχνοτροπίας, με σκοπό δηλαδή να «χρωματίσουν» την είσοδο σε μια 

κύρια νότα δίνοντάς της έμφαση ή φινέτσα.  

Στον ευρύτερο χώρο των εξωκλασικών παραδόσεων, η ειδικότερη αυτή περίπτωση 

ολισθητικής εκφοράς του πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας, στην οποία το ακριβές σημείο 

εκκίνησης του γλιστρήματος –δηλαδή το τονικό ύψος του ποικίλματος– δεν είναι απόλυτα 

ξεκάθαρο, συνηθίζεται να αποκαλείται –όπως και η αντίστοιχη μετάηχη εκδοχή του άλλωστε–
631

 με 

τον γενικότερο όρο slide.
632

 Συχνά, επίσης, συμβολίζεται με μια πλάγια γραμμή –επίσης κατά 

αναλογία με την αντίστοιχη μετάηχη περίπτωσή του–, το ένα άκρο εκκίνησης της οποίας, ένεκα της 

προαναφερόμενης σχετικής ασάφειας, δεν είναι αυστηρά καθορισμένο, ενώ το άλλο, αντίστοιχα, 

καταλήγει στην ποικιλμένη κύρια νότα. Αντίστοιχα, δηλαδή, για την ανιούσα και την κατιούσα του 

εκδοχή: « » και « ». 

Εκτός από τον όρο slide, βέβαια, η εν λόγω πρακτική ενίοτε συναντάται και με διάφορες 

επιπλέον ονομασίες. Για παράδειγμα, ο βιολιστής της Τζαζ Joe Venuti, την ονομάζει flare 

(Lieberman 1995: 56), η Lieberman (ό.π.), αντίστοιχα, leading tone, ο David Baker, αντίστοιχα 

επίσης, smear (στο Swift 1989: 178), και ο Lowinger (1981: 10), αντίστοιχα για την ανιούσα και 

την κατιούσα εκδοχή της, scooping slide up και scooping slide down.  Αξίζει επίσης να 

σημειωθεί ότι, στο ευρύτερο πεδίο της βιολιστικής ερμηνείας, η εν λόγω πρακτική συχνά συγχέεται 

με συναφείς πρακτικές όπως το shift(ing), το portamento, ή και το glissando, οι οποίες –όπως 

άλλωστε ενδεχομένως προδίδεται από τις ονομασίες τους– παραπέμπουν εξίσου στην ολισθητική 

κίνηση των δακτύλων του αριστερού χεριού (2.1.2.2.II). 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.3.II. Το Πρόηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας στην ΕΠΒ Ερμηνεία 

Ειδικότερα τώρα όσον αφορά στο πεδίο ερμηνείας της ΕΠΜ, η χρήση του πρόηχου ποικίλματος 

μιας-νότας είναι, σε γενικές γραμμές, καθολική και ευρεία σε όλες τις διαφορετικές τεχνοτροπίες 

του είδους. Στο χώρο αυτό, το ποίκιλμα συναντάται συνήθως με την ονομασία αποτζιατούρα ή 

μικρή νότα. Ενδεικτικά, η Μαζαράκη (1984: 67), σχετικά με ορισμένες περιπτώσεις πρόηχου 

ποικίλματος μιας-νότας –οι οποίες συγκεκριμένα αποτυπώνονται στην παρακάτω καταγραφή της 

(Παρ. 201)–, αναφέρει: 

«Αποτζιατούρα συνηθίζει να βάζει σχεδόν πάντα [ο οργανοπαίκτης] όταν έχει δυο νότες με ίδιο 

τονικό ύψος, που πρόκειται να παιχτούν η μια αμέσως μετά την άλλη.» 

Ακολουθούν δυο σχετικά παραδείγματα από τη σχετική βιβλιογραφία. Το πρώτο προέρχεται από το 

πεδίο ερμηνείας του ελληνικού παραδοσιακού κλαρίνου (Παρ. 201), και το δεύτερο από το 

αντίστοιχο του βιολιού (Παρ. 202).
633

 

                                                 
631

 Σχετικά, βλ. 3.1.2.2.I, σ. 175.  
632

 Ό. σημ. 464 & σημ. 465. 
633

 Για περαιτέρω δείγματα καταγραφής του ποικίλματος στο ευρύτερο πεδίο της ΕΠΜ, πρβλ. Παρ. 3, Παρ. 4, Παρ. 6, 

Παρ. 8. 
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Παρ. 201. Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 13). Αρθρωτή εκφορά του. 

Κλαριντζής: Α. Σταμέλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους κλαρίνου του τραγουδιού: «Στα Σάλωνα» 

(Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας). Καταγραφή: Μαζαράκη (1984: 67). 

 

 

 
Παρ. 202. Διάφορες εκδοχές του πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας στο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ. 

Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Του θερισμού» (Κύθνου). Βιολιστής: Κώστας 

Γονιδάκης. Καταγραφή: ΚΕΕΛ-Τσιάνης (1959) (στο Σπυριδάκης και Περιστέρης 1999: 364, 8
ο
 σύστημα). 

 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάπτυξη διαφόρων αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων του πρόηχου 

ποικίλματος μιας-νότας, όπως τούτο συναντάται στο ειδικότερο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ. Για την 

ανάπτυξη της σχετικής περιπτωσιολογίας ακολουθείται –κατά αναλογία– ο τρόπος 

κατηγοριοποίησης που έλαβε χώρα στην περίπτωση του, συγγενικού του, μετάηχου ποικίλματος 

μιας-νότας (3.1.2.2). Πιο συγκεκριμένα, οι διάφορες βασικές εκδοχές του πρόηχου ποικίλματος 

μιας-νότας αναπτύσσονται στη συνέχεια σύμφωνα με τα εξής –με σειρά ιεραρχίας– βασικά 

κριτήρια κατηγοριοποίησης αυτού:
634

  

 

 

Βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας 

 

α) Ο σχηματισμός του ποικίλματος (3.1.1.3). Διακρίνονται δυο βασικές κατηγορίες:  

 i) Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας (  ή ), και  

 ii) Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας (  ή ). 

β) Το είδος του διαστήματος μεταξύ του ποικίλματος και της κύριας νότας την οποία αυτό 

θεωρητικά ποικίλλει (3.1.1.5). Πρόκειται συγκεκριμένα για την κύρια νότα με την οποία αυτό 

συζευγνύεται, η οποία δηλαδή έπεται αυτού. Διακρίνονται τέσσερις βασικές περιπτώσεις του 

εν λόγω διαστήματος:
635

 

 i) Ανιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού ( ), 

 ii) Ανιόν αλματικό ( ), 

 iii) Κατιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού ( ), και 

 iv) Κατιόν αλματικό ( ). 

                                                 
634

 Πρόκειται για μέρος των Πρόσθετων Κριτηρίων Κατηγοριοποίησης Ποικιλμάτων που παρατίθενται στην ενότητα 

3.1.1. 
635

 Είναι εύλογο ότι η περίπτωση ένα πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας να σχηματίζει διάστημα πρώτου βαθμού με την 

κύρια νότα με την οποία αυτό συζευγνύεται, δηλαδή  –η μόνη περίπτωση που από θεωρητική σκοπιά 

παραλείπεται εδώ–, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα στην πράξη. Σχετικά, πρβλ. σημ. 473, αντίστοιχη περίπτωση μετάηχου 

ποικίλματος μιας-νότας . 
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γ) Το είδος του διαστήματος μεταξύ των δυο εκατέρωθεν κύριων νοτών του ποικίλματος 

(3.1.1.5). Διακρίνονται έξι βασικές περιπτώσεις του εν λόγω διαστήματος: 

 i) Βηματικό 1
ου 

βαθμού ( ) –δηλαδή ούτε ανιόν ούτε κατιόν–, 

 ii) Ανιόν βηματικό 2
ου 

βαθμού ( ), 

 iii) Ανιόν αλματικό ( ), 

 iv) Κατιόν βηματικό 2
ου 

βαθμού ( ),  

 v) Κατιόν αλματικό ( ),και 

 vi) Χωρίς κύρια νότα να προηγείται του ποικίλματος (π.χ. ). 

δ) Η βιολιστική εκφορά του ποικίλματος (3.1.1.6). Διακρίνονται δυο βασικές περιπτώσεις: 

 i) Αρθρωτή, και 

 ii) Ολισθητική (αμιγής ή σε συνδυασμό με αρθρωτή). 

ε) Η σύγχρονη ή ασύγχρονη ρυθμική τοποθέτηση του ποικίλματος στο «χρόνο» (3.1.1.4). 

στ) Οι ενδεχόμενες διαβαθμίσεις της ρυθμικής αξίας του ποικίλματος και η ταχύτητα εκφοράς 

του (3.1.1.7). 

 

Όπως στην περίπτωση διερεύνησης του μετάηχου (3.1.2.2), έτσι αντίστοιχα και στου πρόηχου 

ποικίλματος μιας-νότας η οποία εξετάζεται εδώ, μέσω της εφαρμογής των τριών πρώτων 

προαναφερόμενων κριτηρίων αυτού (α, β, γ), προκύπτουν θεωρητικά 24 διαφορετικές –από δομική 

σχηματική σκοπιά– βασικές του περιπτώσεις. Τα στοιχεία της εκάστοτε εν λόγω περίπτωσης 

αναφέρονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα (Πίν. 13). Τα υπόλοιπα τρία προαναφερόμενα 

κριτήρια κατηγοριοποίησης (δ, ε, στ), λαμβάνονται συμπληρωματικά υπόψη κατά περίπτωση. 

 Στη συνέχεια ακολουθεί η περαιτέρω ανάπτυξη των 24 αυτών βασικών περιπτώσεων του 

πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας, μέσα από την παράθεση και το σχολιασμό σχετικών 

παραδειγμάτων από το πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίν. 

13), οι πρώτες 12 από τις περιπτώσεις αυτές (Περιπτώσεις 1-12) αφορούν στον ανιόντα 

σχηματισμό του ποικίλματος (3.1.2.3.II.α), ενώ οι επόμενες 12 (Περιπτώσεις 13-24), αντίστοιχα, 

στον κατιόντα (3.1.2.3.II.β). Ο τρόπος διάταξης των εκατέρωθεν κύριων νοτών του ποικίλματος, 

επίσης, επαναλαμβάνεται ο ίδιος κάθε έξι τέτοιες περιπτώσεις. 
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Πρόηχο 

ποίκιλμα 

μιας-νότας: 

Περίπτωση 

# 

Βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης Δομική 

μονάδα 

ποίκιλσης 
α) Σχηματι- 

σμός 

ποικίλματος 

β) Διάστημα μεταξύ 

ποικίλματος και 

ποικιλλόμενης 

κύριας νότας 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων 

νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 

1 i) Ανιών 
i) Ανιόν βηματικό  

2
ου

 βαθμού 
i) Βηματικό 1

ου
 βαθμού  

2 » » ii) Ανιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού  

3 » » iii) Ανιόν αλματικό 
 

4 » » iv) Κατιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού  
5 » » v) Κατιόν αλματικό  

6 » » 
vi) Χωρίς κύρια νότα να 

προηγείται του ποικίλματος  

7 » ii) Ανιόν αλματικό i) Βηματικό 1
ου

 βαθμού  
8 » » ii) Ανιόν βηματικό 2

ου
 βαθμού  

9 » » iii) Ανιόν αλματικό  
10 » » iv) Κατιόν βηματικό 2

ου
 βαθμού  

11 » » v) Κατιόν αλματικό  

12 » » 
vi) Χωρίς κύρια νότα να 

προηγείται του ποικίλματος  

13 ii) Κατιών 
iii) Κατιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 
i) Βηματικό 1

ου
 βαθμού 

 

14 » » ii) Ανιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού 
 

15 » » iii) Ανιόν αλματικό 
 

16 » » iv) Κατιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού  

17 » » v) Κατιόν αλματικό  

18 » » 
vi) Χωρίς κύρια νότα να 

προηγείται του ποικίλματος  

19 » iv) Κατιόν αλματικό i) Βηματικό 1
ου

 βαθμού 
 

20 » » ii) Ανιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού 
 

21 » » iii) Ανιόν αλματικό 
 

22 » » iv) Κατιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού 
 

23 » » v) Κατιόν αλματικό 
 

24 » » 
vi) Χωρίς κύρια νότα να 

προηγείται του ποικίλματος  

Πίν. 13. Διαχωρισμός του πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας σε 24 περιπτώσεις, με βάση τα τρία πρώτα (α, β, γ) 

βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησής του (σ. 242). 
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3.1.2.3.II.α. Ανιόν Πρόηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας  

 

 ή  

 

Όπως προκύπτει με βάση το δεύτερο (β) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του πρόηχου 

ποικίλματος μιας-νότας –ανάλογα δηλαδή με το εάν το διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ του 

ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι βηματικό ή αλματικό–,
636

 κατά πρώτον, ο 

ανιών σχηματισμός αυτού μπορεί να διακριθεί στις εξής δυο βασικές υποκατηγορίες: 

 i) Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος ( ), 

 ii) Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος ( ). 

Ακολουθεί περαιτέρω ανάπτυξη των δυο αυτών βασικών υποκατηγοριών.
637

 

 

 

3.1.2.3.II.α.i. Ανιόν Πρόηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας Βηματικού Διαστήματος 

 

 
 

Ανάλογα, επίσης, με το είδος του διαστήματος που σχηματίζεται μεταξύ των δυο εκατέρωθεν 

κύριων νοτών του ποικίλματος –δηλαδή με βάση το τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο 

κατηγοριοποίησης του τελευταίου–,
638

 το ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού 

διαστήματος διακρίνεται σε έξι βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 1-6), οι οποίες εξετάζονται πιο 

διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 1 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 
Ανιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Βηματικό  

1
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης  
 

Η παρούσα περίπτωση ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 1) χρησιμοποιείται 

στην ουσία με σκοπό να τονιστεί η επανάληψη μιας κύριας νότας η οποία ερμηνεύεται δυο φορές 

συνεχόμενα (Παρ. 203 - Παρ. 211). Συχνά μάλιστα συναντάται το ενδεχόμενο, η εν λόγω 

ποικιλλόμενη κύρια νότα να αποτελεί καταληκτική νότα μιας μελωδικής φράσης (Παρ. 204, Παρ. 

206).  

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα αρθρωτής (Παρ. 203, Παρ. 204)
639

 και ολισθητικής 

βιολιστικής εκφοράς του ποικίλματος (Παρ. 205, Παρ. 206),
640

 από διάφορες τεχνοτροπίες της 

ΕΠΒ ερμηνείας. 

 

                                                 
636

 Σχετικά, βλ. σ. 242.  
637

 Ό. σημ. 475 & σημ. 477. 
638

 Ό. σημ. 636. 
639

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 325 (2
ο
 & 3

ο
 μέτρο, 6

ος
 χρόνος), Παρ. 326 (1

ο
 μέτρο, 5

ος
 χρόνος). 

640
 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 457 (4

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος). 
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Παρ. 203. #531, Μι (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 135. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Θα σπάσω 

κούπες» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.3 - Σμύρνη, Ιωνία, FM Records 803, CD, 1997, 

αρ. κομματιού: 12, σημείο: 0.34΄-0.41΄. 

 

 
Παρ. 204. #107, βθτ: 50, ~ Ρε. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Επίσης, ποικίλλει την καταληκτική κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Δημήτρης Τηγανούριας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ως και τα 

παραθύρια σου» (Σαμοθράκης). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.2 - Λήμνος, Σαμοθράκη, Ίμβρος, Τένεδος, 

FM Records 802, CD, 1997, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 0.15΄-0.20΄. 

 

 
Παρ. 205.

641 #31, βθτ: Μι, ~ 110. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Δ. (Nick Doneff). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μ’ αγαπάει 

ένας νέος όμορφο παιδί» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Βιργινία Μαγκίδου - Το Ελληνικό Τραγούδι στην Αμερική 

1945-1955, Hellenic Records 1007, CD, 1996, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 0.44΄-0.52΄ (1
η
 έκδ. ~1950, στο δίσκο 78΄ 

στροφών Metropolitan 167).  
 

 
Παρ. 206. #527, βθτ: Μι, ~ 120. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Επίσης, ποικίλλει την καταληκτική κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Ηλίας Βασιλαράκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Τζιβαέρι» (Αργός 

σκοπός Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: 16 Τραγούδια και Σκοποί του Αιγαίου, Fidelity 6483356, LP, 1982, αρ. 

κομματιού: Β-04, σημείο: 0.09΄-0.18΄. 

 

 

Συνήθης είναι, επίσης, η περίπτωση στην οποία η εν λόγω εκδοχή του ποικίλματος ποικίλλει ένα 

πλήθος διαδοχικών κύριων νοτών, συχνά δυο ή τριών, συγκροτώντας, με τον τρόπο αυτό, σχετικές 

ομάδες ποίκιλσης. Η εκφορά του ποικίλματος, στην περίπτωση αυτή, γίνεται κατά κανόνα με 

αρθρωτό τρόπο (Παρ. 207 - Παρ. 209).
642

 

 

                                                 
641

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 1025, Παρ. 1036. 
642

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 324 (1
ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος, και 2

ο
 μέτρο, 1

ος
 & 2

ος
 χρόνος), Παρ. 116 (1

ο
 μέτρο, 1

ος
-3

ος
 

χρόνος). 
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Παρ. 207. #175, βθτ: Σολ, ~ 95. 

Σύντομη διαδοχική σειρά ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Αλέκος Τζούμας ή Περικλής Καβάκος.
643

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Αλεξάνδρα» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Δόρα Στράτου - Ήπειρος, Μακεδονία, Philips 522261, CD, 1994, αρ. 

κομματιού: 01, σημείο: 0.17΄-0.27΄ (1
η
 έκδ. 1975). 

 

 

 
Παρ. 208.

644
 #106, βθτ: Λα, ~ 125. 

Σύντομη διαδοχική σειρά ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Δημήτρης Τηγανούριας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο βασιλκός: 

Καλημέρα θεια» (Σαμοθράκης). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.2 - Λήμνος, Σαμοθράκη, Ίμβρος, Τένεδος, 

FM Records 802, CD, 1997, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 1.41΄-1.45΄. 

 

 

 
Παρ. 209. #530, βθτ: Σι (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 145. 
Σύντομες διαδοχικές σειρές ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Μικές Τσουνιάς (Έννημα). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Σούστα Καλύμνικη» (Καλύμνου). Από το άλμπουμ: Κάλυμνος - Πολύστιχα Τραγούδια, Χοροί, Δίστιχα, Λύκειο 

Ελληνίδων LCGW 106–107, 2CDs, 2001, αρ. κομματιού: I-23, σημείο: 0.55΄-1.04΄ (1
η
 έκδ. 1982). 

 

 

Ενίοτε, βέβαια, η ίδια περίπτωση του ποικίλματος συναντάται να ποικίλλει αρκετά περισσότερες 

διαδοχικές κύριες νότες από ότι προηγουμένως, συνιστώντας, αντίστοιχα, μακρύτερες ομάδες 

ποίκιλσης. Τέτοιου είδους μακρόσυρτες διαδοχικές σειρές ποίκιλσης συναντώνται συχνά να 

ερμηνεύονται, ειδικότερα ως απήχημα, σε διάφορα είδη του αιγαιοπελαγίτικου ρεπερτορίου, όπως 

οι σούστες και οι μπάλλοι (Παρ. 210, Παρ. 211). 

 

                                                 
643

 Ό. σημ. 992. Αντίστοιχα, θεωρώ πιθανότερο ερμηνευτή του εν λόγω κομματιού τον Αλέκο Τζούμα. 
644

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 1038. 
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Παρ. 210. #528, βθτ: Λα (1

ο
-2

ο
 μέτρο) & Ντο (3

ο
-4

ο
 μέτρο) (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 100. 

Διαδοχική σειρά ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. Απηχηματικός ρόλος ποικίλματος στην αλλαγή μελωδικού τρόπου από Λα σε Ντο. 

Βιολιστής: Στέφος Γονίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μπάλος» 

(Κύθνου). Από το άλμπουμ: Δόρα Στράτου 4 - Κρήτη, Κύθνος, Νάξος, Philips 522263, CD, 1994, αρ. κομματιού: 

09, σημείο: 1.20΄-1.30΄ (1
η
 έκδ. 1975). 

 

 

 
Παρ. 211.

645
 #529, βθτ: Σι (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 95.  

Διαδοχική σειρά ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Μιχάλης Κάππας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ίσσος – 

σούστα» (Καλύμνου). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.9 - Πάτμος, Κάλυμνος, Λέρος, Κως, Αστυπάλαια, FM 

Records 824, CD, 1999, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 1.22΄-1.32΄. 

 

 

 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 2 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Ανιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Ανιόν βηματικό  

2
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης  
 

Πρόκειται για αντίστοιχη με την προηγούμενη περίπτωση ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-

νότας (Περίπτωση 1), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 2), οι εκατέρωθεν κύριες νότες του 

ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα ανιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού, αντί αντίστοιχα 

βηματικό 1
ου

.  

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα, κατά πρώτον, αρθρωτής βιολιστικής εκφοράς του 

(Παρ. 212 - Παρ. 216).
646

  

 

                                                 
645

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 874. 
646

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 94 (2
ο
 μέτρο, 1

ος
 & 3

ος
 χρόνος). 
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Παρ. 212.

647
 #42, βθτ: Λα, ~ 80. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Ηλίας Καραπατάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τσιφτετέλι 

τσιγγάνικο». Από το δίσκο 45΄ στροφών His Master’s Voice HMV-2797, ~ δεκεατίες 1960-70, σημείο: 2.12΄-2.15΄.  

 

 
Παρ. 213.

648
 #533, βθτ: Μι, ~ 140. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γεώργιος Αβέρωφ. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ζεϊμπέκικο 

Μπεκρής» (Κύπρου). Από το άλμπουμ: Κυπριακοί Λαϊκοί Χοροί και Τραγούδια - Γεώργιος Αβέρωφ, CBS Records 

(Nicosia) 81900, LP, 1977, αρ. κομματιού: Α-06, σημείο: 0.16΄-0.24΄.  

 

 
Παρ. 214. #108, βθτ: Μι, ~ 100. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Λευτέρης Πουλής. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Συμπεθέρα» 

(Ικαρίας). Από το άλμπουμ: Χορεύουν οι Ικαριώτες - Παραδοσιακή Μουσική από την Ικαρία και Άλλα Νησιά, 

ανεξ. παραγωγή Λ. Τσαντίρης, CD, 1999, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 1.21΄-1.26΄. 

 

 
Παρ. 215. #103, βθτ: Ρε, ~ 70. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Δημήτριος Λιμπουσάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ένα μικρό 

τουρκόπουλο» (τρίπατος, Χίου). Από το άλμπουμ: Μουσική Παράδοση της Χίου - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 20, CD, 

2003, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 0.10΄-0.18΄. 

 

 
Παρ. 216. #532, βθτ: Μι, ~ 95. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Αρθρωτή –πλην της 2
ης

 περίπτωσης– 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Λουκάς Τσαγκαρινός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Νανού» 

(ζερβόδεξος συρτός χορός Σύμης). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Δωδεκανήσων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 5, CD, 

2000, αρ. κομματιού: 13, σημείο: 2.26΄-2.38΄ (1
η
 έκδ. 1975). 

 

                                                 
647

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 194. 
648

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 422. 
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Ακολουθούν, κατά δεύτερον, παραδείγματα ολισθητικής βιολιστικής εκφοράς του ποικίλματος 

(Παρ. 217 - Παρ. 221).
649

 Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό και μέσα από τα παραδείγματα αυτά, ο 

εν λόγω τρόπος εκφοράς εξυπηρετεί έναν πιο συνδετικό σκοπό –από ότι ο αντίστοιχος αρθρωτός– 

μεταξύ των δυο εκατέρωθέν του κύριων νοτών του ποικίλματος. Θα μπορούσε να πει κανείς επίσης 

ότι προσδίδει μια πιο «τσαχπίνικη» γενικότερη διάθεση στην ερμηνεία.  

 Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι, για την εκφορά του ποικίλματος, οι ερμηνευτές του είδους 

τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούν τον ίδιο δακτυλισμό τον οποίο χρησιμοποιούν και για την 

εκφορά της κύριας νότας που προηγείται αυτού (Παρ. 217, Παρ. 218, Παρ. 220, Παρ. 221 [2
ο
 

μέτρο]). Αυτό έχει κατά κανόνα ως αποτέλεσμα, η παλάμη του αριστερού χεριού να χρειάζεται να 

μετακινηθεί κατά μισή ή μια θέση ψηλότερα στην ταστιέρα του οργάνου προκειμένου να 

ερμηνευτεί το ποίκιλμα. Ενίοτε, βέβαια, αντίστοιχα, χρησιμοποιούν διαφορετικό δακτυλισμό, 

αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτόν τη σχετική αλλαγή θέσης (Παρ. 219, Παρ. 221 [1
ο
 μέτρο]). 

 

 
Παρ. 217. #48, βθτ: Σολ, ~ 210. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Χαράλαμπος Τσιμπούκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο ξένος μες 

στη ξενιτιά» (καλαματιανός χορός Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Σκοποί από Διάφορες 

Περιοχές της Ελλάδας Νο.2 - Δόμνα Σαμίου, Fidelity 532851, CD, 1996, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 1.33΄-1.37΄ (1
η
 

έκδ. 1968, στο δίσκο extended play Fidelity 8051). 

 

 

 
Παρ. 218.

650
 #82, βθτ: Ρε, ~ 90. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του, 

σε άρση του χρόνου. 

Βιολιστής: Γιάννης Δραγάτσης (Ογδοντάκης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Νέος 

Κόνιαλης» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Αρχείο: Συνθέτες του Ρεμπέτικου 45 - Γιάννης Δραγάτσης ή 

Ογδοντάκης 2, EMI 854021, CD, 2000, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 2.26΄-2.30΄ (1
η
 έκδ. 1934, στο δίσκο 78΄ 

στροφών His Master’s Voice Ελλάδος AO-2093). 

 

                                                 
649

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 321 (2
ο
, 3

ο 
& 4

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 954 (2

ο
 & 4

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 797 (1

ο
 

μέτρο, 4
ος

 χρόνος, και 2
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος). 

650
 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 296, Παρ. 333, Παρ. 718. 
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Παρ. 219.

651 #534, βθτ: Ρε, ~ 80. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Μιχάλης Κονιτόπουλος (Μωρό). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Σκληρή Καρδιά και Πάψε Πια» (Νάξου). Από το δίσκο 78΄ στροφών: Odeon Ελλάδος GA-7841, 1955, σημείο: 

0.00΄-0.13΄.  

 

 

Αρκετές φορές συναντάται εδώ το ενδεχόμενο, επίσης –αντίστοιχα με την προηγούμενη περίπτωση 

του ποικίλματος (Περίπτωση 1)–,
652

 η σχετική ποικιλλόμενη κύρια νότα να αποτελεί καταληκτική 

νότα μιας μελωδικής φράσης (Παρ. 220, Παρ. 221).  

 

 
Παρ. 220. #505, βθτ: Ντο, ~ 100. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Επίσης, ποικίλλει την καταληκτική κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Κώστας Ισκάς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Το περιόλι» (Νισύρου). 

Από το άλμπουμ: Παραδοσιακές Δημιουργίες για Βιολί και Σαντούρι - Σκοποί Δωδεκανήσου, Panvox 16309, LP, 

1982, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 0.41΄-0.49΄.  

 

 

 
Παρ. 221.

653
 #495, βθτ: Μι, ~ 75. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του, 

διαφορετικού μεταξύ τους δακτυλισμού. Στη δεύτερη περίπτωση, επίσης, το ποίκιλμα ποικίλλει την 

καταληκτική κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Λουκάς Τσαγκαρινός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Κουκουμάς» ή 

«Του Κλήδωνα» (Σύμης). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Δωδεκανήσων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 5, CD, 2000, αρ. 

κομματιού: 15, σημείο: 0.10΄-0.17΄ (1
η
 έκδ. 1975). 

 

 

 

                                                 
651

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 912. 
652

 Σχετικά, βλ. Παρ. 204, Παρ. 206. 
653

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 282. 
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Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 3 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Ανιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Ανιόν αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 3) με 

την αμέσως προηγούμενη (Περίπτωση 2) είναι ότι, εδώ, οι εκατέρωθεν κύριες νότες του 

ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους ανιόν διάστημα αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού, ως επί 

το πλείστον μάλιστα, είτε 3
ου

 (π.χ. Παρ. 222, Παρ. 223) είτε 4
ου

 βαθμού (π.χ. Παρ. 224 - Παρ. 226).  

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα, κατά πρώτον, αρθρωτής βιολιστικής εκφοράς του 

ποικίλματος (Παρ. 222 - Παρ. 226).
654

 
 

 
Παρ. 222.

655
 #535, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 145. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Λαποκωνσταντάκης (Πεδουλαύτης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του 

οργανικού σκοπού: «Πεντοζάλι αργό» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τα Ραδιοφωνικά 1960-70, ΚΜΕ ΣΑ580, 3CDs, 

1996, αρ. κομματιού: III-16, σημείο: 1.23΄-1.30΄.  

 

 

 
Παρ. 223.

656 #536, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα),  ~ 140. 
Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Ευάγγελος Μυρτσίδης (Γκετζέκης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Σεις ψηλές, λιγνές κοπέλες» (Δυτικής Θράκης). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Θράκης - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 

12, CD, 2001, αρ. κομματιού: 12, σημείο: 0.00΄-0.07΄ (1
η
 έκδ. 1973). 

 

 

 
Παρ. 224. #37, βθτ: Σολ,   ~ 80. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Κυριάκος Πετράς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Σεις ψηλές λιγνές 

κοπέλες» (μπαϊντούσκα, Βόρειας Θράκης). Από το άλμπουμ: Η Θράκη των Ελλήνων - Χρόνης Αηδονίδης, ΑΕΜ 

004, 1997, αρ. κομματιού: 10, σημείο: 2.47΄-2.50΄. 

 

                                                 
654

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 325 (2
ο
 & 3

ο
 μέτρο, 5

ος
 χρόνος), Παρ. 326 (1

ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος), Παρ. 443 (2

ο
 μέτρο, 1

ος
 

χρόνος). 
655

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 103. 
656

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 340. 
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Παρ. 225. #538, βθτ: Σι, ~ 210. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Βαγγέλης Αδριάς (Ναύτης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Φέρτε 

πρέζα να πρεζάρω» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Αρχείο: Συνθέτες του Ρεμπέτικου 27 - Παναγιώτης Τούντας 4, 

HMV 852832, CD, 1997, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 0.00΄-0.09΄ (1
η
 έκδ. 1934, στο δίσκο 78΄ στροφών Columbia 

Ελλάδος DG-6051). 
 

 
Παρ. 226. #539, βθτ: Λα, ~ 130. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Στάμος Δημτσιούδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Σ’ τρεις» 

(Ανατολικής Ρωμυλίας). Από το άλμπουμ: Ανατολική Ρωμυλία, Μεγάλο και Μικρό Μοναστήρι - Χοροί από το Νέο 

Μοναστήρι Δομοκού, Λύκειο Ελληνίδων LCGW 117, CD, 1995, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 0.20΄-0.24΄.  

 

Ακολουθούν, κατά δεύτερον, αντίστοιχα παραδείγματα ολισθητικής βιολιστικής εκφοράς του 

ποικίλματος (Παρ. 227 - Παρ. 231).
657

 Είναι γεγονός ότι, στην πράξη, η εν λόγω εκφορά του 

ποικίλματος συνήθως αποτελεί το ξεκίνημα μιας κύριας νότας μεταξύ ενός ημιτονίου και ενός 

τόνου χαμηλότερα από το τονικό της ύψος. Το εν λόγω γλίστρημα συναντάται αρκετά συχνά στις 

περισσότερες τεχνοτροπίες της ΕΠΒ ερμηνείας. Μέσω αυτού, άλλωστε, οι ερμηνευτές του είδους 

επιτυγχάνουν, τόσο να «κουρδίσουν» με μεγαλύτερη ακρίβεια ορισμένες κύριες νότες, όσο και να 

προσδώσουν πιο έντονο ιδιωματικό χαρακτήρα στο παίξιμό τους. 
 

 
Παρ. 227. #541, βθτ: Λα, ~ 95. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Θανάσης Ζαχαρούδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μέσ’ της νύφης 

τα λουλούδια» (Μακεδονίας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Μακεδονίας - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 1, CD, 1993, 

αρ. κομματιού: 15, σημείο: 0.00΄-0.10΄. 
 

 
Παρ. 228. #537, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα). ~ 80. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Κώστας Γονιδάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ήρθεν ο Μάης 

μάτια μου» (Κύθνου). Από το άλμπουμ: Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια Τόμ. Γ΄, Ακαδημία Αθηνών / ΚΕΕΛ, 

2CDs, αρ. κομματιού: II-15, σημείο: 0.00΄-0.12΄ (1
η
 έκδ. 1968, ηχ. 1959).  

                                                 
657

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 219 (2
ο
 & 4

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 221 (1

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 225 (2

ο
 & 3

ο
 μέτρο, 

1
ος

 χρόνος). 
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Αρκετά σύνηθες είναι εδώ επίσης το ενδεχόμενο, όπως αντίστοιχα και στις δυο προηγούμενες 

περιπτώσεις της εν λόγω κατηγορίας ποικίλματος (Περίπτωση 1 & 2),
658

 η σχετική ποικιλλόμενη 

κύρια νότα να αποτελεί καταληκτική νότα μιας μελωδικής φράσης (Παρ. 229 - Παρ. 231). 

 
Παρ. 229. #192, βθτ: Σολ, ~ 290 (με επιβράδυνση στο 3

ο
 μέτρο). 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Επίσης, ποικίλλει την καταληκτική κύρια νότα της φράσης. 
Βιολιστής: Κώστας Τίκος (Νταής). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Φυσούνι» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Ηπείρου - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 17, CD, 2003, αρ. 

κομματιού: 16, σημείο: 2.50΄-2.58΄ (1
η
 έκδ. 1975). 

 

 
Παρ. 230. #540, βθτ: Σι, ~ 100. 
Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Επίσης, ποικίλλει την καταληκτική κύρια νότα της φράσης. 
Βιολιστής: Βασίλης Καραντάνης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Το κάστρο 

της Αστροπαλιάς» (Αστυπάλαιας). Από το άλμπουμ: Δωδεκάνησα - Τραγούδια και Χοροί, ΑΕΜ 12, CD, 2000, αρ. 

κομματιού: 05, σημείο: 3.28΄-3.35΄. 

 

 
Παρ. 231.

659
 #20, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Επίσης, ποικίλλει την καταληκτική κύρια νότα της φράσης. 
Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μεσοπέλαγα αρμενίζω» (Νησιών Αιγαίου πελάγους). Από ανέκδοτη ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας (από τον 

γράφοντα) στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου, 08-2006, σημείο: 0.55΄-1.01΄. 

 

 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η εν λόγω περίπτωση ποικίλματος ενίοτε συναντάται να εκφέρεται 

συνεχόμενα –και κατά κύριο λόγο με αρθρωτό τρόπο–, συγκροτώντας διαδοχικές σειρές, αρκετά 

συχνά μάλιστα διάταξης κύριων νοτών ανιόντος αρπισμού. Οι κύριες νότες του αρπισμού αυτού 

είναι συνήθως η 1
η
, η 3

η
 και η 5

η
 βαθμίδα του σχετικού μελωδικού τρόπου, αυτές δηλαδή που κατά 

κανόνα δηλώνουν τη βάση της αρμονίας του τελευταίου. Η εν λόγω διαδοχική σειρά, συναντάται 

συχνά να ερμηνεύεται ως καταληκτικό μοτίβο σε αυτοσχεδιαστικά βέρσο τσάμικων κομματιών 

(Παρ. 232).
660

 

 

                                                 
658

 Βλ., αντίστοιχα, Παρ. 204 & Παρ. 206, και Παρ. 220 & Παρ. 221. 
659

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 916. 
660

 Πρβλ. αντίστοιχη συγκρότηση διαδοχικής σειράς, της Περίπτωσης 5 του ποικίλματος, διάταξης κατιόντος αρπισμού 

(Παρ. 240, Παρ. 241). 

| → με επιβράδυνση… 
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Παρ. 232.

661
 Διαδοχική σειρά –διάταξης κύριων νοτών ανιόντος αρπισμού– ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-

νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή εκφορά του. 
Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους κλαρίνου του σκοπού: «Ο αϊτός» (Στερεάς Ελλάδας). Καταγραφή: 

Μαζαράκη (1984: 107, βέρσο, 3
ο
 σύστημα). 

 
 

 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 4 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Ανιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του
 

ποικίλματος 
Κατιόν βηματικό  

2
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης  
 

Πρόκειται για αντίστοιχη με τις δυο προηγούμενες περιπτώσεις ανιόντος πρόηχου ποικίλματος 

μιας-νότας (Περιπτώσεις 2 & 3), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 4), οι εκατέρωθεν κύριες 

νότες του ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα κατιόν –και δη βηματικό 2
ου

 βαθμού–, 

αντί ανιόν.  

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα, κατά πρώτον, αρθρωτής βιολιστικής εκφοράς του 

ποικίλματος (Παρ. 233, Παρ. 234).
662

  
 

 
Παρ. 233. #524, βθτ: Ρε, ~ 65. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Κώστας Ισκάς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Της αυγής» 

(Καρπάθου). Από το άλμπουμ: Παραδοσιακές Δημιουργίες για Βιολί και Σαντούρι - Σκοποί Δωδεκανήσου, Panvox 

16309, LP, 1982, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 1.22΄-1.31΄.   

 

 
Παρ. 234. #526, βθτ: Φα, ~ 145. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Στέφανος Λεβέντης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Σούστα» 

(Ρόδου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Δωδεκανήσων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 5, CD, 2000, αρ. κομματιού: 11, 

σημείο: 1.54΄-2.04΄ (1
η
 έκδ. 1975). 

 

                                                 
661

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 329. 
662

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 208 (2
ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 264 (4

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 98 (2

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος). 
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Αντίστοιχα, κατά δεύτερον, παραδείγματα ολισθητικής βιολιστικής εκφοράς (Παρ. 235 - Παρ. 

237).
663

 

 

 
Παρ. 235.

664 #523, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 85. 
Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του.  

Βιολιστής: Αντώνης Κόμης (Μουγάδης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Φασόλης» (Σίφνου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Κυκλάδων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 6, CD, 1997, αρ. κομματιού: 

08, σημείο: 0.07΄-0.13΄ (1
η 

έκδ. 1973). 

 

 
Παρ. 236. #522, βθτ: Λα, ~ 85.  

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του.  

Βιολιστής: Λουκάς Καρμανιόλας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Δεν μου 

κοβότανε το χέρι» (ρεμπέτικο). Από το δίσκο 78΄ στροφών His Master’s Voice ΑΟ-5105, 1953, σημείο: 0.04΄-

0.13΄ (δεν εντοπίστηκε σε πιο πρόσφατη αναδημοσίευση).  
 

 
Παρ. 237. #515, βθτ: Μι, ~ 75. 
Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος 3

ου
 βαθμού (Περίπτωση 4). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Μπιτέλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ήλιος». Από το 

άλμπουμ: Σόλο Βιολί - Νίκος Μπιτέλης, GSF Records 396, CD, 2001, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 2.02΄-2.12΄. 
 

 

 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 5 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Ανιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Κατιόν αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης  
 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 5) με 

την αμέσως προηγούμενη (Περίπτωση 4) είναι ότι, εδώ, οι εκατέρωθεν κύριες νότες του 

ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους κατιόν διάστημα αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού. Ως εκ 

                                                 
663

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 123 (1
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 321 (1

ο
, 2

ο
, 3

ο 
& 4

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος). 

664
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 722. 

| → μέρος βιολιού… 
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τούτου, άλλωστε, η τρέχουσα περίπτωση συναντάται αρκετά λιγότερο συχνά από ό,τι η 

προηγούμενη.
665

 

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα, κατά πρώτον, αρθρωτής (Παρ. 238, Παρ. 240, Παρ. 

241), και, κατά δεύτερον, ολισθητικής βιολιστικής εκφοράς του ποικίλματος (Παρ. 239). 

 

 
Παρ. 238. #520, βθτ: Ντο, ~ 105. 
Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του.  

Βιολιστής: Γιώργος Χατζηνικολάου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Το περιβόλι» 

(Νισύρου). Από το άλμπουμ: Μουσικός Χάρτης του Ελληνισμού - Μουσική από τα Δωδεκάνησα, Βουλή των 

Ελλήνων, 3CDs, 2009, αρ. κομματιού: II-18, σημείο: 2.06΄-2.18΄.  

 

 
Παρ. 239. #521, βθτ: Σολ, ~ 90. 
Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του.  

Βιολιστής: Haydar Tatliyay. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ζεϊμπέκικο της 

Σμύρνης» (Σμύρνης). Από το άλμπουμ: Μουσική της Μικράς Ασίας (Αιγαίο) - Ηχογραφήσεις Τουρκικής 

Μουσικής 1932-52, Hellenic Records 1024, CD, 2005, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 2.32΄-2.44΄. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω περίπτωση ποικίλματος ενίοτε συναντάται να εκφέρεται 

συνεχόμενα –κατά κύριο λόγο με αρθρωτό τρόπο–, συγκροτώντας διαδοχικές σειρές διάταξης 

κύριων νοτών κατιόντος αρπισμού (Παρ. 240, Παρ. 241)· αντίστοιχα, δηλαδή, με την Περίπτωση 3 

του ποικίλματος (Παρ. 232) αλλά με διάταξη αρπισμού αντίθετης φοράς. Οι κύριες νότες του 

αρπισμού αυτού είναι συνήθως, αντίστοιχα επίσης, η 1
η
, η 3

η
 και η 5

η
 βαθμίδα του σχετικού 

μελωδικού τρόπου. Η εν λόγω διαδοχική σειρά συναντάται συχνά στο «τσάκισμα» –όπως το 

αποκαλεί σχετικά η (Μαζαράκη 1984: 93)– του μπάλλου. Συναντάται δηλαδή συχνά να 

ερμηνεύεται, μεταξύ άλλων, ως χαρακτηριστικό μοτίβο κατάληξης στο τελείωμα του εκάστοτε 

μέρους κομματιού αυτού του είδους (Παρ. 240). 

 

Παρ. 240. Διαδοχική σειρά –διάταξης κύριων νοτών κατιόντος αρπισμού– ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-

νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή εκφορά του ποικίλματος. Κλαριντζής: Καρακός. 

Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους κλαρίνου του σκοπού: «Ο Μπάλος». Καταγραφή: Μαζαράκη (1984: 93, 10
ο
 & 

11
ο
 σύστημα).  
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 Ό. σημ. 492. 
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Παρ. 241.

666 #519, βθτ: Σιb, ~ 65. 

Διαδοχική σειρά –διάταξης κύριων νοτών κατιόντος αρπισμού– ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας 

βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Κόρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Σκάρος & 

Λαγιαρνί» (κλέφτικο, Στερεάς Ελλάδας). Από την εκπομπή του Γ΄ προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας: 

Λαϊκοί Πρακτικοί Οργανοπαίκτες, επιμέλεια: Γ. Παπαδάκης, 1982-99, σημείο: 4.19΄-4.28΄.  

 

 

 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 6 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Ανιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Χωρίς κύρια νότα να 

προηγείται του 

ποικίλματος 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Στην εν λόγω περίπτωση ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 6) εξετάζεται το 

ιδιαίτερο ενδεχόμενο να προηγείται παύση ακριβώς πριν από αυτό. Η σχετική ποικιλλόμενη κύρια 

νότα, δηλαδή, να αποτελεί νότα έναρξης μιας φράσης. Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα 

αρθρωτής (Παρ. 242) και ολισθητικής εκφοράς του ποικίλματος (Παρ. 243).
667

 

 

 
Παρ. 242. #518, βθτ: Ρε, ~ 80. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Μιχάλης Στάης (Καράβολας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Χουζάμ» (συρτός χορός Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: 16 Αθάνατα Βιολιά, Nitro Music 2710922, CD, 2004, αρ. 

κομματιού: 06, σημείο: 1.50΄-1.57΄. 
 

 
Παρ. 243. #517, βθτ: Ντο, ~ 135. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Στέλιος Λαζάρου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Κάτσε στον καναπέ 

μου» (λαϊκό). Από το άλμπουμ: Από τις 78 Στροφές - Καίτη Γκρέυ, EMI 386848, 2CDs, 2007, αρ. κομματιού: I-18, 

σημείο: 1.43΄-1.50΄ (1
η
 έκδ. 1958, στο δίσκο 78΄ στροφών His Master’s Voice Ελλάδος AO-5545).  

 

                                                 
666

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 330. 
667

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 547 (1
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος). 
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3.1.2.3.IΙ.α.ii Ανιόν Πρόηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας Αλματικού Διαστήματος 
 

 
 

Ανάλογα, επίσης, με το είδος του διαστήματος που σχηματίζεται μεταξύ των δυο εκατέρωθεν 

κύριων νοτών του ποικίλματος –δηλαδή με βάση το τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο 

κατηγοριοποίησης του τελευταίου–,
668

 το ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού 

διαστήματος διακρίνεται σε έξι βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 7-12), οι οποίες εξετάζονται πιο 

διεξοδικά στη συνέχεια.  

 

 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 7 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 
Ανιόν αλματικό 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Βηματικό  

1
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης  
 

Η παρούσα περίπτωση ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 7) αποτελεί, στην 

ουσία, κοντινή παραλλαγή της Περίπτωσης 1 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ). Η μεταξύ 

τους διαφορά είναι ότι, εδώ, το ποίκιλμα σχηματίζει ανιόν διάστημα αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 

βαθμού, με την κύρια νότα την οποία ποικίλλει. Αυτός είναι ο βασικός λόγος, μάλιστα, εξαιτίας του 

οποίου η τρέχουσα περίπτωση συναντάται αρκετά λιγότερο συχνά από ό,τι η ετέρα 

προαναφερθείσα.
669

  Ακολουθεί σχετικό παράδειγμα ολισθητικής εκφοράς του ποικίλματος (Παρ. 

244).  

 
Παρ. 244. #503, βθτ: Ντο, ~ 80 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 7). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Βασίλης Γιαννίσης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ας ξεκινήσουμε 

μαζί» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Αύρα Θαλασσινή - Καίτη Κουλιά, FM Records 340, CD, 1996, αρ. 

κομματιού: 01, σημείο: 3.04΄-3.10΄. 
 

 

 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 8 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Ανιόν αλματικό 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Ανιόν βηματικό  

2
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
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 Ό. σημ. 636. 
669

 Ό. σημ. 492.  
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Πρόκειται για αντίστοιχη με την προηγούμενη περίπτωση ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-

νότας (Περίπτωση 7), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 8), οι εκατέρωθεν κύριες νότες του 

ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα ανιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού, αντί αντίστοιχα 

βηματικό 1
ου

. Το δε αλματικό διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης 

κύριας νότας ως επί το πλείστον συναντάται να είναι 3
ου

 βαθμού.  

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα, κατά πρώτον, αρθρωτής βιολιστικής εκφοράς του 

ποικίλματος (Παρ. 245 - Παρ. 247).  

 

 
Παρ. 245. #507, βθτ: Μι, ~ 145. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 8). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Γεώργιος Αβέρωφ. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Αϊβαλιώτικο» (εκδοχή Κύπρου). Από το άλμπουμ: Κυπριακοί Λαϊκοί Χοροί και Τραγούδια Vol.2 - Γεώργιος 

Αβέρωφ, CBS Records (Nicosia) 54694, LP, 1985, αρ. κομματιού: Α-03, σημείο: 1.07΄-1.15΄. 

 

 
Παρ. 246.

670 #508, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 90.  

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 8). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιάννης Κουλιανός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Πηδηχτός» 

(Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Δημοτική Μουσική από Διάφορα Μέρη της Ελλάδας, Λύκειο Ελληνίδων 8, LP, 

1985, αρ. κομματιού: 20, σημείο: 0.00΄-0.11΄.  
 

 
Παρ. 247. Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 5

ου
 βαθμού (Περίπτωση 8). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Αλέξης Κατσούρας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Λεμονιά» 

(Ηπείρου). Καταγραφή: Κατσούρας (2001: Παράρτημα χ.σ., «Λεμονιά», μέτρο 45-47). 

 

Κατά δεύτερον, αντίστοιχα, παραδείγματα ολισθητικής βιολιστικής εκφοράς του ποικίλματος (Παρ. 

248 - Παρ. 250).
671

 Αξίζει να σημειωθεί ότι συχνά στην περίπτωση αυτή το ποίκιλμα αυτό καθαυτό 

δεν αποτελεί εξαρχής βασικό ζητούμενο, παρά εκφέρεται σχεδόν ακούσια –άλλοτε μάλιστα 

λιγότερο και άλλοτε περισσότερο διακριτικά– ένεκα της ολίσθησης κάποιου δακτύλου στη χορδή 

                                                 
670

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 915. 
671

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 914 (7
ος

 χρόνος), Παρ. 321 (1
ο
 & 3

ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος), Παρ. 401 (3

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος). 
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κατά την αλλαγή θέσης της παλάμης του αριστερού χεριού στην ταστιέρα του οργάνου (π.χ. Παρ. 

250). 

 

 
Παρ. 248.

672
 #91, βθτ: Ρε, ~ 70. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 8). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Καλαϊτζής (Μπινταγιάλας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Χαρμανταλής» (Λέσβου). Από το άλμπουμ: Βιολί - The Greek Folk Instruments Vol.5, FM Records 682, CD, 

1995, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 0.25΄-0.33΄. 

 

 
Παρ. 249.

673 #41, βθτ: Λα, ~ 105. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 8). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Δημήτρης Μπαρούσης (ή Λορέντζος).
674

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Γεια σου Λόλα μερακλού» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Αρχείο: Τραγουδιστές του Ρεμπέτικου 14 - Κώστας 

Ρούκουνας 2, EMI 852849, CD, 1998, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 1.23΄-1.28΄ (1
η
 έκδ. 1934, στο δίσκο 78΄ 

στροφών Columbia Ελλάδος DG-6107).  

 

 
Παρ. 250. #105, βθτ: Σολ (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 90. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 8). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Δημήτρης Μαρινάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Πάλιν εβγήκαν 

στο χορό» (συρτό και μπάλλος, Ρεϊς-Ντερέ Ιωνίας Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Μυτιλήνης και 

Μικράς Ασίας - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 19, CD, 2003, αρ. κομματιού: 16, σημείο: 1.59΄-2.05΄ (1
η
 έκδ. 1989). 

 

 

 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 9 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Ανιόν αλματικό 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Ανιόν αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

                                                 
672

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 408. 
673

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 319. 
674

 Αναφέρεται μονάχα ως συνθέτης του κομματιού, ό. σημ. 510. 
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Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 9) με 

την αμέσως προηγούμενη (Περίπτωση 8) είναι ότι, εδώ, οι εκατέρωθεν κύριες νότες του 

ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους ανιόν διάστημα αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού. 

Πρόκειται για μια περίπτωση του ποικίλματος η οποία συναντάται αρκετά συχνά, ιδιαίτερα 

μάλιστα όταν αυτό εκφέρεται με ολισθητικό τρόπο. Το άκουσμα αυτής, δε, είναι αρκετά ξεχωριστό, 

ένεκα κυρίως του αλματικού διαστήματος που σχηματίζεται μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης 

κύριας νότας.  

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα, κατά πρώτον, αρθρωτής βιολιστικής εκφοράς του 

ποικίλματος (Παρ. 251 - Παρ. 254).  

 

 
Παρ. 251. #193, βθτ: Ντο (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 90. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 9). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Κώστας Μπενάτσης (Κατσαγγέλας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο 

Καλατζής» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Γιαννιώτικα του 1930 με την Κομπανία του Νίκου Τζάρα, ΜΛΑ 3, CD, 

2008, αρ. κομματιού: 11, σημείο: 1.40΄-1.51΄ (1
η
 έκδ. 1996, ηχ. 1930). 

 

 

 
Παρ. 252. #343, βθτ: Λα, ~ 100. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 4
ου

 βαθμού (Περίπτωση 9). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Γεώργιος Αβέρωφ. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Συρτός 

Σκαλιώτικος» (Κύπρου). Από το άλμπουμ: Κυπριακοί Λαϊκοί Χοροί και Τραγούδια - Γεώργιος Αβέρωφ, CBS 

Records (Nicosia) 81900, LP, 1977, αρ. κομματιού: Α-05, σημείο: 0.33΄-0.38΄. 

 

 

 
Παρ. 253.

675
 #18, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 4
ου

 βαθμού (Περίπτωση 9). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Αδριάς Βαγγέλης (Ναύτης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Στη 

φυλακή με βάλανε» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Μαρίκα Παπαγκίκα - Ηχογραφήσεις 1918-1929, Hellenic 

Records 1011, CD, 1996, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 0.06΄-0.12΄ (1
η
 έκδ. 1928, στο δίσκο 78΄ στροφών Columbia 

Αμερικής CO-56117F).  

 

                                                 
675

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 187, Παρ. 275, Παρ. 284. 
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Παρ. 254.

676
 #265, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 80. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 5
ου

 βαθμού (Περίπτωση 9). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Μπιτέλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τ’ αρμέξανε τα 

πρόβατα» (Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Σόλο Βιολί - Νίκος Μπιτέλης, GSF Records 396, CD, 2001, αρ. 

κομματιού: 06, σημείο: 2.54΄-3.00΄. 

 

Κατά δεύτερον, αντίστοιχα, παραδείγματα ολισθητικής βιολιστικής εκφοράς του ποικίλματος (Παρ. 

258 - Παρ. 262). Όπως και στην προηγούμενη –συγγενική της παρούσας– περίπτωση ποικίλματος 

(Περίπτωση 8), έτσι και εδώ, η σκοπιμότητα της εν λόγω εκφοράς φαίνεται να είναι πρωτίστως η 

αλλαγή θέσης της παλάμης του αριστερού χεριού στην ταστιέρα του οργάνου, παρά αυτό καθαυτό 

το σχετικό γλίστρημα που προκύπτει εξαιτίας της αλλαγής αυτής. Το δε αλματικό διάστημα που 

σχηματίζεται μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας νότας συναντάται συχνότερα να είναι 

3
ου

 βαθμού (Παρ. 255 - Παρ. 260).
677

  

 

 
Παρ. 255.

678
 #190, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 85. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 9). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Γεροδήμος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Όλα τα πουλάκια» 

(Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Η Μουσική Παράδοση του Συρράκου, Symban 687-8, 2MCs, 1990-5 (;), αρ. 

κομματιού: II-Β-4, σημείο: 0.11΄-0.19΄.  
 

 
Παρ. 256.

679
 #240, βθτ: Μι, ~ 130. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 9). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιάννης Αλεξίου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Το βιολί του 

Αλεξίου» (τσιφτετέλι). Από το άλμπουμ: Τσιφτετέλια με Κλαρίνα και Βιολιά, Polyphone 6038, CD, 1996, αρ. 

κομματιού: 02, σημείο: 1.04΄-1.16΄ (1
η
 έκδ. ~ δεκαετία ’60–’70, σε δίσκο 45΄ στροφών Polyphone).  

                                                 
676

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 575. 
677

 Η σειρά των παρακάτω παραδειγμάτων είναι με βάση τη «δακτυλική βάση» από την οποία ερμηνεύεται το ποίκιλμα 

στο καθένα από αυτά. Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 227 (2
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 122 (3

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 242 

(1
ο
 & 2

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 180 (3

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 150 (2

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 356 (1

ο
 & 3

ο
 μέτρο, 

1
ος

 χρόνος). 
678

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 581. 
679

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 523, Παρ. 1012. 
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Παρ. 257. #55, βθτ: Λα, ~ 135. 
Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3

ου
 βαθμού (Περίπτωση 9). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Στάθης Κουκουλάρης (Βάρκας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Χασάπικο Πολίτικο» (Κωνσταντινούπολης). Από το άλμπουμ: Ιστορία της Ελληνικής Μουσικής, Παπαδάς / 

Άνοδος PME135, CD, 1995, αρ. κομματιού: 11, σημείο: 0.15΄-0.30΄. 
 

 

 
Παρ. 258.

680
 #62, βθτ: Ντο, ~ 80. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 9). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του, από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Νίκος Οικονομίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Πολίτικος» 

(συρτός χορός Κωνσταντινούπολης, εκδοχή Αμοργού). Από το άλμπουμ: Πέρασμα στην Αμοργό - Νίκος 

Οικονομίδης, Keros 101, CD, 2001, αρ. κομματιού: 13, σημείο: 2.39΄-2.45΄.  

 

 
Παρ. 259. #511, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 85. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 9). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Μιχάλης Φελουζής. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Σαμιώτικο 

νυφιάτικος» (Σάμου). Από το άλμπουμ: Η Σάμος στις 78 Στροφές - Ιστορικές Ηχογραφήσεις 1918-1958, ΠΕΚ 19, 

2CDs, 2009, αρ. κομματιού: Ι-05, σημείο: 0.40΄-0.47΄. 

 

 

 
Παρ. 260. #542, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 300. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 9). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Δημήτρης Μπάγιας (Λαβίδας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μια 

κόρη μια διαβάτισσα» (Θράκης). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Χοροί της Θράκης Νο.8 - Καρυοφύλλης 

Δοϊτσίδης, Panvox 16283, LP, 1980, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 3.09΄-3.13΄. 

                                                 
680

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 353, Παρ. 920. 
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Ενίοτε, βέβαια, το εν λόγω αλματικό διάστημα συναντάται να είναι και μεγαλύτερο από 3
ου

 βαθμού 

(Παρ. 261, Παρ. 262),
681

 σε εξαιρετικές περιπτώσεις μάλιστα έως και οκτάβα (Παρ. 262).
682

 

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η περίπτωση –όπως φαίνεται και στα παραδείγματα που ακολουθούν– 

στην οποία, το τονικό ύψος στο οποίο καταλήγει το ποίκιλμα αποτελεί σημείο της χορδής τέτοιο 

ώστε αυτό να μπορεί να εκφερθεί ως αρμονικός της.
683

 Πρόκειται για μια πρακτική για την οποία 

έγινε λόγος και νωρίτερα στην Περίπτωση 12 του μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας (Παρ. 135). 

 

 
Παρ. 261. #512, βθτ: Μι (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 130. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 4
ου

 βαθμού (Περίπτωση 9). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Στέλιος Λαζάρου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Άναψε το τσιγάρο» 

(λαϊκό). Από το άλμπουμ: Από τις 78 Στροφές - Καίτη Γκρέυ, EMI 386848, 2CDs, 2007, αρ. κομματιού: I-19, 

σημείο: 2.54΄-3.01΄ (1
η
 έκδ. 1958, στο δίσκο 78΄ στροφών Columbia Ελλάδος DG-7412).  

 

 

 
Παρ. 262. #510, βθτ: Λα, ~ 125. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 8
ου

 βαθμού (Περίπτωση 9). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Arach Yacoubian. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: “A La Turka” 

(τσιφτετέλι). Από το άλμπουμ: Συναντήσεις στη Νέα Υόρκη 1960-1965, Hellenic Records 1013, CD, 1996, αρ. 

κομματιού: 01, σημεία: 1.14΄-1.22΄ (1
η
 έκδ. 1964 στο LP: Arach Yacoubian Plays Modern Greek Horas, MGM 

SE4199).  
 

 

 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 10 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Ανιόν αλματικό 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Κατιόν βηματικό  

2
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης  
 

Πρόκειται για αντίστοιχη με τις δυο προηγούμενες περιπτώσεις ανιόντος πρόηχου ποικίλματος 

μιας-νότας (Περιπτώσεις 8 & 9), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 10), οι εκατέρωθεν κύριες 

νότες του ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα κατιόν –και δη βηματικό 2
ου

 βαθμού–, 

αντί ανιόν. Ο λειτουργικός ρόλος του ποικίλματος δε, εδώ, ελάχιστα διαφέρει από αυτόν στην 

ιδιαίτερα συγγενική του Περίπτωση 4 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ) – στην οποία 

                                                 
681

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 174 (2
ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), και ό. σημ. 682 και σημ. 683. 

682
 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 424 (3

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος). 

683
 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 566 (4

ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος). 
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δηλαδή το τελευταίο σχηματίζει ανιόν βηματικό αντί αλματικό διάστημα με την κύρια νότα την 

οποία ποικίλλει. 

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα, αρθρωτής (Παρ. 263) και ολισθητικής βιολιστικής 

εκφοράς του ποικίλματος (Παρ. 264).
684

 

 

 
Παρ. 263. #514, βθτ: Μι, ~ 145.  

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 10). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Κώστας Παπαχαραλάμπους. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Σάλφος» (ζεϊμπέκικο Κύπρου). Από το άλμπουμ: Δημοτική Μουσική, Χοροί και Τραγούδια - Λεμεσός Κύπρου, 

Λύκειο Ελληνίδων LCGW 101B, CD, 2000, αρ. κομματιού: 20, σημείο: 0.08΄-0.15΄. 
 

 

 
Παρ. 264. #516, βθτ: Ρε, ~ 130. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 4
ου

 βαθμού (Περίπτωση 10). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Στέλιος Λαζάρου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Άναψε το τσιγάρο» 

(λαϊκό). Από το άλμπουμ: Από τις 78 Στροφές - Καίτη Γκρέυ, EMI 386848, 2CDs, 2007, αρ. κομματιού: I-19, 

σημείο: 0.04΄-0.11΄ (1
η
 έκδ. 1958, στο δίσκο 78΄ στροφών Columbia Ελλάδος DG-7412). 

 

 

 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 11 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Ανιόν αλματικό 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Κατιόν Αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης  
 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 11) με 

την αμέσως προηγούμενη (Περίπτωση 10) είναι ότι, εδώ, οι εκατέρωθεν κύριες νότες του 

ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους ανιόν διάστημα αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού. Το 

κάθε διάστημα που σχηματίζεται, επομένως, μεταξύ όλων των νοτών της εκάστοτε δομικής 

μονάδας του ποικίλματος είναι αλματικό. Ως εκ τούτου, άλλωστε, η περίπτωση αυτή δεν 

συναντάται ιδιαίτερα στο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ.
685

 Ακολουθεί το μοναδικό σχετικό παράδειγμα 

που εντοπίστηκε, η εκφορά του ποικίλματος στο οποίο γίνεται, αρχικά με ολισθητικό και στη 

συνέχεια με αρθρωτό τρόπο (Παρ. 265). 

 

                                                 
684

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 321 (1
ο
, 2

ο
, 3

ο 
& 4

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος).  

685
 Ό. σημ. 492.  
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Παρ. 265. #513, βθτ: Λα, ~ 270. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 11). Ολισθητική και 

αρθρωτή βιολιστική εκφορά του – αντίστοιχα με τη σειρά που ερμηνεύονται. 

Βιολιστής: Δημήτρης Νταλής. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Συληβριανός 

καρσιλαμάς» (Αν. Θράκης). Από το άλμπουμ: Καλαμαριά 1915-1925 - Γιώργης Μελίκης, ανεξ. παραγωγή του 

ιδίου (Μελίκης 157), LP, 1990, αρ. κομματιού: 10, σημείο: 1.59΄-2.09΄. 
 

 

 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 12 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Ανιόν αλματικό 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Χωρίς κύρια νότα να 

προηγείται του 

ποικίλματος 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η παρούσα περίπτωση ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 12) είναι αντίστοιχη 

με την Περίπτωση 6 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ). Η μεταξύ τους διαφορά είναι ότι, 

εδώ, το ποίκιλμα σχηματίζει ανιόν διάστημα αλματικό, αντί βηματικό, με την κύρια νότα την οποία 

ποικίλλει. Το δε εν λόγω αλματικό διάστημα συνήθως δεν είναι μεγαλύτερο από 4
ου

 βαθμού (Παρ. 

266 - Παρ. 269). Η εκφορά του ποικίλματος στο βιολί γίνεται ως επί το πλείστον με ολισθητικό 

τρόπο, ενίοτε μάλιστα χωρίς να προσδιορίζεται με μεγάλη ακρίβεια το τονικό ύψος εκκίνησης του 

ποικίλματος. Πρόκειται δηλαδή συνήθως, με άλλα λόγια, για ένα ανιόν πρόηχο slide ( ).
686

 

 

 
Παρ. 266. Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3

ου
 βαθμού (Περίπτωση 12). Αρθρωτή (;) –

σύμφωνα με τη σχετική σημειογράφηση– βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Ιάκωβος Ηλίας. Απόσπασμα καταγραφής οργανικού μέρους βιολιού από το τραγούδι «Έρως 

χριστιανού και εβραιοπούλας» (Μεγάρων Αττικής). Καταγραφή: ΚΕΕΛ - Σπ. Σπυριδάκης (1962) (στο 

Σπυριδάκης και Περιστέρης 1999: 151, 7
ο
 σύστημα). 

 

 

                                                 
686

 Σχετικά με το slide στην πρόηχη εκδοχή του, πρβλ. σ. 241 και σημ. 632.  
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Παρ. 267.

687
 #293, βθτ: Ρε, ~ 80. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 12). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Μιχάλης Στάης (Καράβολας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Χουζάμ» (Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: 16 Αθάνατα Βιολιά, Nitro Music 2710922, CD, 2004, αρ. κομματιού: 06, 

σημείο: 0.00΄-0.07΄. 

 

 

 
Παρ. 268.

688
 #66, βθτ: Ρε, ~ 70. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 12). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Δημήτρης Σέμσης (Σαλονικιός). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Αμάν 

Αννίτσα» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Αρχείο: Τραγουδιστές του Ρεμπέτικου 1 - Ρίτα Αμπατζή 1, EMI 480409, 

CD, 1994, αρ. κομματιού: 07, σημείο: 1.21΄-1.30΄ (1
η
 έκδ. 1933, στο δίσκο 78΄ στροφών His Master’s Voice 

Ελλάδος AO-2070). 

 

 

 
Παρ. 269.

689
 #302, βθτ: Ρε, ~ 250. 

Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 4
ου

 βαθμού (Περίπτωση 12). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Θεοδόσης Τριανταφύλλου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Στου 

Μαυριανού τ’ αλώνι» (Μακεδονίας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Μακεδονίας - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 1, CD, 

1993, αρ. κομματιού: 20, σημείο: 3.04΄-3.12΄ (1
η
 έκδ. 1977). 

 

 

                                                 
687

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 608. 
688

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 971. 
689

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 387, Παρ. 604. 
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3.1.2.3.II.β. Κατιόν Πρόηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας  

 

 ή  

 

Όπως προκύπτει επίσης με βάση το δεύτερο (β) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του 

πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας –ανάλογα δηλαδή με το εάν το διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ 

του ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι βηματικό ή αλματικό–,
690

 κατά 

δεύτερον, ο κατιών σχηματισμός αυτού μπορεί να διακριθεί στις εξής δυο βασικές υποκατηγορίες: 

 i) Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος ( ), 

 ii) Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος ( ). 

Ακολουθεί περαιτέρω ανάπτυξη των δυο αυτών βασικών υποκατηγοριών. 

 

 

3.1.2.3.II.β.i. Κατιόν Πρόηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας Βηματικού Διαστήματος  

 

 
 

Ανάλογα, επίσης, με το είδος του διαστήματος που σχηματίζεται μεταξύ των δυο εκατέρωθεν 

κύριων νοτών του ποικίλματος –δηλαδή με βάση το τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο 

κατηγοριοποίησης του τελευταίου–,
691

 το κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού 

διαστήματος διακρίνεται σε έξι βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 13-18), οι οποίες εξετάζονται 

πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 13 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 
Κατιόν βηματικό  

2
ου

 βαθμού 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Βηματικό  

1
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η παρούσα περίπτωση κατιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 13) αποτελεί, στην 

ουσία, παραλλαγή της Περίπτωσης 1 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ). Η μεταξύ τους 

διαφορά είναι ότι, στην τρέχουσα περίπτωση, το ποίκιλμα σχηματίζει βηματικό διάστημα κατιόν, 

αντί ανιόν, με την κύρια νότα την οποία ποικίλλει. Ο λειτουργικός του ρόλος επομένως, εδώ, είναι 

παρόμοιος με την προαναφερόμενη ανιούσα του εκδοχή, δηλαδή, κατά κύριο λόγο να τονίσει την 

εκάστοτε ποικιλλόμενη κύρια νότα. 

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα αρθρωτής (Παρ. 270, Παρ. 271, Παρ. 273, Παρ. 274) 

και ολισθητικής εκφοράς (Παρ. 272) της εν λόγω περίπτωσης ποικίλματος.
692

  

 

                                                 
690

 Ό. σημ. 636. 
691

 Ό. σημ. 636. 
692

 Για αντίστοιχη περίπτωση του ποικίλματος στο πεδίο ερμηνείας του ελληνικού παραδοσιακού κλαρίνου, πρβλ. Παρ. 

201. 
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Παρ. 270.

693
 #487, βθτ: Ντο, ~ 85. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 13). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Βαγγέλης Αδριάς (Ναύτης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Αυθεντικός μπάλλος Σερίφου» (Σερίφου). Από το άλμπουμ: 16 Αθάνατα Βιολιά, Nitro Music 2710922, CD, 2004, 

αρ. κομματιού: 15, σημείο: 2.03΄-2.08΄. 

 

 

 
Παρ. 271. #321, βθτ: Ντο, ~ 100. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 13). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, 

από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Διονύσης Πόγγης (Νιόνιος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μπρος πίσω» (Λημνέικος συρτός χορός). Από το άλμπουμ: Ελληνικοί Χοροί - Ηχογραφήσεις στις ΗΠΑ 1920-

1940, Hellenic Records 859, CD, 2005, αρ. κομματιού: 12, σημείο: 0.32΄-0.42΄ (1
η
 έκδ. 1927, στο δίσκο 78΄ 

στροφών Columbia Αμερικής CO-56064F). 
 

 

 
Παρ. 272. #16, βθτ: Ντο, ~ 320. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 13). Ολισθητική βιολιστική εκφορά 

του. 

Βιολιστής: Αθανάσιος Μπουρλιάσκος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Κούνα 

κούνα το κορμί σου» (λαϊκό). Από το άλμπουμ: Χρονικό του Λαϊκού Τραγουδιού 1951 Α, Hellenic Records 1046, 

CD, 2003, αρ. κομματιού: 16, σημείο: 0.20΄-0.25΄ (1
η
 έκδ. 1955, στο δίσκο 78΄ στροφών His Master’s Voice 

Ελλάδος AO-5358). 

 

 

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η εν λόγω περίπτωση ποικίλματος συναντάται ενίοτε –ως επί το 

πλείστον εκφερόμενη με αρθρωτό τρόπο– να ποικίλλει μια κύρια νότα η οποία ποικίλλεται 

επιπλέον με κατιόν μορντάν (Παρ. 273, Παρ. 274).
694

 Συχνά, μάλιστα, η σύνθετη αυτή περίπτωση 

ποίκιλσης ερμηνεύεται συνεχόμενα σχηματίζοντας διαδοχικές σειρές. 

 

                                                 
693

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 278. 
694

 Για περισσότερα σχετικά, πρβλ. 3.1.5.2.II, Περίπτωση 14 (σ. 625). 
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Παρ. 273.

695
 #181, βθτ: Λα, ~ 110. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 13). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Εμπεριέχεται σε σύνθετο ποίκιλμα που σχηματίζει διαδοχική σειρά. 

Βιολιστής: Κώστας Καψάλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Σέλφω ή τ’ 

αηδόνι» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Το Γλέντι του Μάνθου - Τακούτσια, ΣΝΑΖ, 2CDs, 1999, αρ. κομματιού: II-

06, σημείο: 1.18΄-1.27΄ (ιστορική ηχογράφηση από ιδιωτικό γλέντι στα Δολιανά Ιωαννίνων, τον Μάιο του 1965). 
 

 
Παρ. 274.

696
 #486, βθτ: Ρε, ~ 100. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 13). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Εμπεριέχεται σε σύνθετο ποίκιλμα που σχηματίζει διαδοχική σειρά. 

Βιολιστής: Γιάννης Κουλιανός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Χορός 

Ίσιος» (Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Νησιώτες Πρωτομάστορες - Μουσικές του Νησιώτικου Πριν το ’60, 

περ. Pop Eleven, τχ. 3, PO432, CD, 2006, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 1.03΄-1.11΄ (1
η
 έκδ. σε δίσκο 45΄ στροφών). 

 

 

 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 14 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Κατιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Ανιόν βηματικό  

2
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Πρόκειται για αντίστοιχη με την προηγούμενη περίπτωση κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-

νότας (Περίπτωση 13), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 14), οι εκατέρωθεν κύριες νότες του 

ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα ανιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού, αντί αντίστοιχα 

βηματικό 1
ου

. Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα αρθρωτής (Παρ. 275 - Παρ. 279, Παρ. 281)
697

 

και ολισθητικής βιολιστικής εκφοράς (Παρ. 280)
698

 της εν λόγω περίπτωσης ποικίλματος.  

                                                 
695

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 945. 
696

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 946. 
697

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 286 (1
ο
 μέτρο, 3

ος 
χρόνος). 

698
 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 283 (2

ο
 & 4

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος). 
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Παρ. 275.

699
 #18, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 14). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Αδριάς Βαγγέλης (Ναύτης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Στη 

φυλακή με βάλανε» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Μαρίκα Παπαγκίκα - Ηχογραφήσεις 1918-1929, Hellenic 

Records 1011, CD, 1996, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 0.06΄-0.12΄ (1
η
 έκδ. 1928, στο δίσκο 78΄ στροφών Columbia 

Αμερικής CO-56117F). 

 

 

 
Παρ. 276.

700
 #488, βθτ: Λα, ~ 135. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 14). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Παναγιώτης Σαρίκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Η μοντέρνα 

χήρα» (λαϊκό τσιφτετέλι). Από το άλμπουμ: Greek Town - USA, Alector ALP5004, LP, 1961, αρ. κομματιού: Β-

03, σημείο: 0.28΄-0.35΄. 
 

 

 
Παρ. 277. #490, βθτ: Ρε, ~ 65. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 14). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Αντώνης Τσακίρης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Στον πεύκο τον 

καλυβωτό» (Ρόδου). Από το άλμπουμ: Δωδεκάνησα - Σκοποί και Τραγούδια, ΟΠΑΔ, 2CDs, 2006, αρ. κομματιού: 
I-02, σημείο: 5.46΄-5.57΄. 

 

 

 
Παρ. 278.

701
 #487, βθτ: Ντο, ~ 85. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 14). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Βαγγέλης Αδριάς (Ναύτης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Αυθεντικός μπάλλος Σερίφου» (Σερίφου). Από το άλμπουμ: 16 Αθάνατα Βιολιά, Nitro Music 2710922, CD, 2004, 

αρ. κομματιού: 15, σημείο: 2.03΄-2.08΄. 

 

                                                 
699

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 187, Παρ. 253, Παρ. 284. 
700

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 431 (α), Παρ. 908. 
701

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 270. 
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Παρ. 279. #491, βθτ: Ρε (ακούγεται 2 τόνους χαμηλότερα), ~ 90. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 14). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Θεόδωρος Σεργιάδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Εγώ κουρσάρος 

ήμουνα» (Οινόης Πόντου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια από Παράλιες Πόλεις Μικράς Ασίας και του Πόντου, 

ΜΛΑ 14, CD, 2005, αρ. κομματιού: 08, σημείο: 0.00-0.05΄ (ηχ. 1930-31, Αθήνα). 
 

 

Αντίστοιχο παράδειγμα ολισθητικής εκφοράς (Παρ. 280).
702

 

 

 
Παρ. 280.

703
 #492, βθτ: Λα, ~ 85. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 14). Ολισθητική βιολιστική εκφορά 

του. 

Βιολιστής: Ζαμπίκος Φουτούλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Του γάμου ‘Το 

Ρηνάκι’» (Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Musika Popolare del Dodecaneso, Albatros VPA 8295, LP, 1976, αρ. 

κομματιού: Β-03, σημείο: 0.31΄-0.43΄. 
 

 

Ορισμένες φορές, μάλιστα, η εν λόγω περίπτωση ποικίλματος ενδέχεται να ποικίλλει ένα πλήθος 

συνεχόμενων κύριων νοτών –όπως άλλωστε διαπιστώνεται και μέσα από το απόσπασμα που 

ακολουθεί από τις σχετικές καταγραφές της Μαζαράκη (Παρ. 281)–, συγκροτώντας έτσι σχετικές 

διαδοχικές σειρές ποίκιλσης, συγκεκριμένα ανιούσας βηματικής διάταξης. Η εκφορά του 

ποικίλματος, στην περίπτωση αυτή, γίνεται κατά κανόνα με αρθρωτό τρόπο. 
 

 
Παρ. 281.

704
 Διαδοχική σειρά –ανιούσας βηματικής διάταξης– κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας 

βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 14). Αρθρωτή εκφορά του ποικίλματος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους 

κλαρίνου του σκοπού: «Ο Μπάλος» (Κυκλάδων). Καταγραφή: Μαζαράκη (1984: 92, IV, 1
ο
 & 2

ο
 σύστημα). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
702

 Ό. σημ. 698. 
703

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 148. 
704

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 327. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

274 

 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 15 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Κατιόν βηματικό  

2
ου

 βαθμού 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Ανιόν αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 15) με 

την αμέσως προηγούμενη (Περίπτωση 14) είναι ότι, εδώ, οι εκατέρωθεν κύριες νότες του 

ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους ανιόν διάστημα αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού. Για το 

λόγο αυτό, άλλωστε, η τρέχουσα περίπτωση συναντάται αρκετά λιγότερο συχνά από ό,τι η 

προηγούμενη.
705

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα αρθρωτής (Παρ. 282)
706

 και ολισθητικής 

βιολιστικής εκφοράς του ποικίλματος (Παρ. 283). 

 

 
Παρ. 282.

707
 #495, βθτ: Μι, ~ 75. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 15). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Λουκάς Τσαγκαρινός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Κουκουμάς» ή 

«Του Κλήδωνα» (Σύμης). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Δωδεκανήσων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 5, CD, 2000, αρ. 

κομματιού: 15, σημείο: 0.10΄-0.17΄ (1
η
 έκδ. 1975). 

 

 

 
Παρ. 283.

708
 #110, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 120. 

Διαδοχική σειρά κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 15). 

Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Μανώλης Ποριάζος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Πάτ’μα» 

(Λήμνου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 7, CD, 1997, αρ. 

κομματιού: 04, σημείο: 0.38΄-0.51΄ (1
η
 έκδ. 1974). 

 

 

 

 

                                                 
705

 Ό. σημ. 492. 
706

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 303 (2
ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος). 

707
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 221. 

708
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 322. 
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Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 16 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Κατιόν βηματικό  

2
ου

 βαθμού 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Κατιόν βηματικό  

2
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Πρόκειται για αντίστοιχη με τις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις κατιόντος μετάηχου ποικίλματος 

μιας-νότας (Περιπτώσεις 13, 14, 15), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 16), οι εκατέρωθεν κύριες 

νότες του ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα κατιόν –και δη βηματικό 2
ου

 βαθμού–, 

αντί ανιόν ή βηματικό 1
ου

 βαθμού. Αξιοσημείωτο είναι από ερμηνευτική άποψη, στην εν λόγω 

περίπτωση, το γεγονός ότι το τονικό ύψος του ποικίλματος είναι το ίδιο με αυτό της κύριας νότας 

που προηγείται αυτού.  

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα, κατά πρώτον, αρθρωτής βιολιστικής εκφοράς του 

ποικίλματος (Παρ. 284 - Παρ. 288).  

 

 
Παρ. 284.

709
 #18, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 16). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Αδριάς Βαγγέλης (Ναύτης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Στη 

φυλακή με βάλανε» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Μαρίκα Παπαγκίκα - Ηχογραφήσεις 1918-1929, Hellenic 

Records 1011, CD, 1996, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 0.06΄-0.12΄ (1
η
 έκδ. 1928, στο δίσκο 78΄ στροφών Columbia 

Αμερικής CO-56117F). 

 

 

 
Παρ. 285. #38, βθτ: Λα, ~ 95. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 16). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Ιωάννης Οικονόμου & Παναγιώτης Ζαφείρης.
710

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του 

τραγουδιού: “Tsamikos ‘Protomaia’” (τσάμικο «Πρωτομαγιά», Στερεάς Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Folk Music 

of Greece, Topic records TS 907, CD, 1994, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 0.00; -0.05΄ (1
η
 έκδ. 1974, ηχ. 1966-69). 

 

                                                 
709

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 187, Παρ. 253, Παρ. 275. 
710

 Στο ένθετο του σχετικού άλμπουμ αναφέρονται ως ερμηνευτές του συγκεκριμένου κομματιού και οι δυο εν λόγω 

βιολιστές, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ποιος από τους δυο παίζει την κύρια μελωδία – η οποία καταγράφεται εδώ.  
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Παρ. 286. #493, βθτ: Φα, ~ 75. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 16). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, 

από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Β. Ανδρουτσόπουλος (Ψαρέως). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Τα βάσανα» (εκδοχή Σάμου). Από το άλμπουμ: Η Σάμος στις 78 Στροφές - Ιστορικές Ηχογραφήσεις 1918-1958, 

ΠΕΚ 19, 2CDs, 2009, αρ. κομματιού: II-16, σημείο: 1.03΄-1.09΄ (1
η
 έκδ. δεκαετία 1950, στο δίσκο 78΄ στροφών 

Oliver OL-1013). 
 

 
Παρ. 287.

711 #548, βθτ: Ντο, ~ 90. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 16). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, 

από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Νικόλας Βίλλας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ποταμός» 

(Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Η Μουσική μας Παράδοση - Ταξίδι στα Νησιά Μας, Sakkaris 250, CD, 1997, 

αρ. κομματιού: 03, σημείο: 1.31΄-1.42΄. 
 

Ορισμένες φορές, μάλιστα, η εν λόγω περίπτωση ποικίλματος ενδέχεται να ποικίλλει ένα πλήθος 

συνεχόμενων κύριων νοτών –όπως άλλωστε διαπιστώνεται και μέσα από το απόσπασμα που 

ακολουθεί από τις σχετικές καταγραφές του Pernot (Παρ. 288)–, συγκροτώντας έτσι σχετικές 

διαδοχικές σειρές ποίκιλσης, συγκεκριμένα κατιούσας βηματικής διάταξης. Η εκφορά του 

ποικίλματος, στην περίπτωση αυτή, γίνεται κατά κανόνα με αρθρωτό τρόπο. 

 

 
Παρ. 288.

712
 Διαδοχική σειρά –κατιούσας βηματικής διάταξης– κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας 

βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 16). Αρθρωτή –σύμφωνα με τη σχετική σημειογράφηση– βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: άγνωστος γηγενής χωριού της Χίου. «Χασάπικο» (Χίου). Απόσπασμα μιας από τις πρώτες, 

ενδεχομένως, επιβεβαιωμένες συστηματικές καταγραφές της διαποίκιλσης στην ΕΠΒ ερμηνεία. Καταγραφή: 

Pernot (1903) (στο Pernot 1990: 13, 1
ο
 κομμάτι, 11

ο
 σύστημα). 

 

 

Ακολουθούν, κατά δεύτερον, αντίστοιχα παραδείγματα ολισθητικής βιολιστικής εκφοράς του 

ποικίλματος (Παρ. 289 - Παρ. 293).
713

 Όπως φαίνεται ειδικότερα στα τρία πρώτα παραδείγματα 

που ακολουθούν (Παρ. 289 - Παρ. 291), η εν λόγω εκφορά του ποικίλματος συχνά 

                                                 
711

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 352. 
712

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 3. 
713

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 332 (2
ο
 μέτρο, 2

ο
 μισό 2

ου
 χρόνου). 
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πραγματοποιείται με μετακίνηση της παλάμης του αριστερού χεριού κατά μισή θέση χαμηλότερα 

στην ταστιέρα του οργάνου, και συγκεκριμένα από τη μιάμιση (Iμ) στην πρώτη θέση (I). Είναι 

εμφανές επίσης ότι, στις τρεις αυτές περιπτώσεις, η παλάμη του αριστερού χεριού έχει μετακινηθεί 

αμέσως μόλις πριν την ερμηνεία του ποικίλματος στη μιάμιση (Iμ) θέση της ταστιέρας, 

προκειμένου να ερμηνευτεί η κύρια νότα που προηγείται του τελευταίου.  

 

 
Παρ. 289. #109, βθτ: Ρε, ~ 140. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 16). Ολισθητική βιολιστική εκφορά 

του. 

Βιολιστής: Παύλος Παρτεβιάν. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Καράβι του 

Μπουρνόβα» (Λέσβου). Από το άλμπουμ: Λέσβος Αιολίς - Τραγούδια και Χοροί της Λέσβου, ΠΕΚ 9-10, 2CDs, 

1997, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 0.08΄-0.12΄. 
 

 
Παρ. 290.

714
 #100, βθτ: 120, ~ Ρε. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 16). Ολισθητική βιολιστική εκφορά 

του. 

Βιολιστής: Αναστάσιος Κουλούρης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μεσοτοπίτικος καρσιλαμάς» (Λέσβου). Από το άλμπουμ: Μουσικά Σταυροδρόμια στο Αιγαίο - Λέσβος 19
ος

-20
ός

 

Αιώνας, Εξάντας, 5CDs, 2000, αρ. κομματιού: IV-04, σημείο: 2.47΄-2.54΄. 
 

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η εν λόγω ολισθητική εκφορά του ποικίλματος αποτελεί μια συνήθη 

ιδιωματική πρακτική, μεταξύ άλλων, του –σε αρκετά στοιχεία κοινού– ιδιαίτερου μουσικού ύφους 

των γειτονικών μεταξύ τους περιοχών, της Κεντρικής Θεσσαλίας (Παρ. 291), της Βόρειας Ηπείρου 

(Παρ. 292) και της Νοτιοδυτικής Μακεδονίας (Παρ. 293). 

 

 
Παρ. 291.

715
 #496, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 290. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 16). Ολισθητική βιολιστική εκφορά 

του. 

Βιολιστής: Νίκος Γκέκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού από τη σειρά τραγουδιών: «Μπαίνω μέσ’ 

τ’ αμπέλι, Γιατί μαρή, Τασιά, Μαχαίρι μαυρομάνικο» (Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Τ’ Αρχοντόπουλο - Γιάννης 

Γκουζιώτης, Ηχογέννηση 696, MC, 1998 (;), αρ. κομματιού: 01, σημείο: 2.35΄-2.41΄. 

 

                                                 
714

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 395, Παρ. 693. 
715

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 306, Παρ. 314. 
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Παρ. 292. #172, βθτ: Σολ (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 110. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 16). Ολισθητική βιολιστική εκφορά 

του. 

Βιολιστής: Στογ(ιάννος;) Κίτκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μεργιολόι» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Μουσική της Ηπείρου vol.2, 1926-1937, FM Records 959, CD, 1999, 

αρ. κομματιού: 16, σημείο: 2.47΄-3.01΄ (1
η
 έκδ. 1936, στο δίσκο 78΄ στροφών Columbia Ελλάδος DG-6161).  

 

 

 
Παρ. 293. #494, βθτ: Λα, ~ 85. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 16). Ολισθητική βιολιστική εκφορά 

του. 

Βιολιστής: Σπύρος Γκιουλέκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Ξεχωριστός» ή «Ξεκοπάδικος» (Γρεβενών). Από την εκπομπή του Γ΄ προγράμματος της ελληνικής 

ραδιοφωνίας: Λαϊκοί Πρακτικοί Οργανοπαίκτες, επιμέλεια: Γ. Παπαδάκης, 1982-99, σημείο: 1.17΄-1.28΄.  
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Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 17 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Κατιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Κατιόν Αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 17) 

με την αμέσως προηγούμενη (Περίπτωση 16) είναι ότι, εδώ, οι εκατέρωθεν κύριες νότες του 

ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους κατιόν διάστημα αλματικό –ως επί το πλείστον μάλιστα 3
ου

 

βαθμού–, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού. 

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα, κατά πρώτον, αρθρωτής βιολιστικής εκφοράς του 

ποικίλματος (Παρ. 294, Παρ. 295). 

 

 
Παρ. 294.

716 #578, βθτ: Ρε (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 170. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 17). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Παύλος Τσιούγκος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ήθελα να ’ρθω μαζί 

σου» (σαρακατσάνικο συρτό). Από το άλμπουμ: Ένας Λεβέντης Ροβολά - Μαλιαχόβα Τασούλα, Ηχογέννηση 754, 

MC, 2002, αρ. κομματιού: 14, σημείο: 1.19΄-1.26΄. 
 

 
Παρ. 295. #245, βθτ: Σολ, ~ 150. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 17). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Ευάγγελος Σιδεράς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Βαγγελιώ 

μακρυμαλλούσα» (Θράκης). Από το άλμπουμ: Θρακιώτικοι Χοροί και Τραγούδια, Vasipap 279, LP, 1980, αρ. 

κομματιού: Α-02, σημείο: 0.29΄-0.32΄. 
 

Ακολουθούν, κατά δεύτερον, αντίστοιχα παραδείγματα ολισθητικής βιολιστικής εκφοράς του 

ποικίλματος (Παρ. 296 - Παρ. 299).
717

 Αξίζει να σημειωθεί ότι, για την εκφορά του ποικίλματος 

εδώ, εκτός από το σχετικό δάκτυλο που αναπόφευκτα ολισθαίνει συνήθως κατά μισή θέση 

χαμηλότερα στην ταστιέρα του οργάνου, ενίοτε μετακινείται αντίστοιχα μαζί του και ολόκληρη η 

παλάμη του αριστερού χεριού. Στο πρώτο παράδειγμα που ακολουθεί φερειπείν (Παρ. 296), είναι 

αρκετά εύλογο –από καθαρά βιολιστική τεχνική σκοπιά– ότι για την ερμηνεία του ποικίλματος η 

παλάμη μετακινείται από τη μιάμιση (Ιμ) θέση της ταστιέρας –στην οποία μάλιστα μόλις επίσης 
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 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 331. 
717

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 910 (2
ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος). 
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έχει μετακινηθεί εξαιτίας της εκφοράς του προηγούμενου πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας– στην 

πρώτη (Ι), αντίστοιχα.  

 
Παρ. 296.

718
 #82, βθτ: Ρε, ~ 90. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 17). Ολισθητική βιολιστική εκφορά 

του. 

Βιολιστής: Γιάννης Δραγάτσης (Ογδοντάκης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Νέος 

Κόνιαλης» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Αρχείο: Συνθέτες του Ρεμπέτικου 45 - Γιάννης Δραγάτσης ή 

Ογδοντάκης 2, EMI 854021, CD, 2000, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 2.26΄-2.30΄ (1
η
 έκδ. 1934, στο δίσκο 78΄ 

στροφών His Master’s Voice Ελλάδος AO-2093). 

 

 
Παρ. 297. #40, βθτ: Λα, ~ 105. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 17). Ολισθητική βιολιστική εκφορά 

του. 

Βιολιστής: Δημήτρης Μπαρούσης (ή Λορέντζος).
719

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Γεια σου Λόλα μερακλού» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Αρχείο: Τραγουδιστές του Ρεμπέτικου 14 - Κώστας 

Ρούκουνας 2, EMI 852849, CD, 1998, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 1.13΄-1.18΄ (1
η
 έκδ. 1934, στο δίσκο 78΄ 

στροφών Columbia Ελλάδος DG-6107). 

 

 
Παρ. 298.

720
 #497, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 75. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 17). Ολισθητική βιολιστική εκφορά 

του. 

Βιολιστής: Νίκος Γκιουλέκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του σκοπού: «Γκάιντα» (Γρεβενών). 

Από το άλμπουμ: Ο Δημητράκης - Συγκρότημα Αδερφών Νίκου Γκουλέκα, Ηχογέννηση 443, MC, 1986-90 (;), αρ. 

κομματιού: 09, σημείο: 2.41΄-2.48΄. 
 

 
Παρ. 299. #201, βθτ: Λα, ~ 80 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 17). Ολισθητική βιολιστική εκφορά 

του, από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Ευάγγελος Νάσης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μαργιόλα» 

(Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Ηπείρου - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 17, CD, 2003, αρ. κομματιού: 11, 

σημείο: 1.34΄-1.42΄ (1
η
 έκδ. 1975). 
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 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 218, Παρ. 333, Παρ. 718. 
719

 Αναφέρεται μονάχα ως συνθέτης του κομματιού, ό. σημ. 510. 
720

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 913. 

ή

 

ή 
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Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 18 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Κατιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Χωρίς κύρια νότα να 

προηγείται του 

ποικίλματος 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η παρούσα περίπτωση πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 18) είναι αντίστοιχη με την 

Περίπτωση 6 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ). Η μεταξύ τους διαφορά είναι ότι, εδώ, το 

ποίκιλμα σχηματίζει βηματικό διάστημα κατιόν, αντί ανιόν, με την κύρια νότα την οποία ποικίλλει. 

Χρησιμοποιείται, αντίστοιχα επομένως, στην ποίκιλση της αρχικής κύριας νότας μιας φράσης, 

προκειμένου να τονιστεί η είσοδος της τελευταίας. Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα (Παρ. 300, 

Παρ. 301).
721

 

 

 
Παρ. 300. #484, βθτ: Μι, ~ 75. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 18). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Μακρυγιάννης (Νισύριος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Αϊβαλιώτικο Ζεϊμπέκικο» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Πριν από το Μάρκο, περ. Λαϊκό τραγούδι, 

τχ. 11, CD, 2005, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 1.11΄-1.20΄ (1
η
 έκδ. 1918, στο δίσκο 78΄ στροφών Victor Αμερικής 

VI-72702). 

 

 

 
Παρ. 301. #485, βθτ: Λα, ~ 95. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 18). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Αντώνης Γιαλλούρης (Λώρης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Εσκούνταρι» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Βιργινία Μαγκίδου - Το Ελληνικό Τραγούδι στην Αμερική 1945-

1955, Hellenic Records 1007, CD, 1996, αρ. κομματιού: 08, σημείο: 1.52΄-2.03΄ (1
η
 έκδ. 1951, στο δίσκο 78΄ 

στροφών Metropolitan 93).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
721

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 297 (5
ος

 χρόνος). 

    …μέρος φωνής (τραγούδι) ← | → μέρος βιολιού (αυτοσχεδιασμός)… 

.. 
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3.1.2.3.II.β.ii. Κατιόν Πρόηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας Αλματικού Διαστήματος  
 

 
 

Ανάλογα, επίσης, με το είδος του διαστήματος που σχηματίζεται μεταξύ των δυο εκατέρωθεν 

κύριων νοτών του ποικίλματος –δηλαδή με βάση το τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο 

κατηγοριοποίησης του τελευταίου–,
722

 το κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού 

διαστήματος διακρίνεται σε έξι βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 19-24), οι οποίες εξετάζονται 

πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 19 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 
Κατιόν αλματικό 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Βηματικό  

1
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η παρούσα περίπτωση κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 19) αποτελεί, στην 

ουσία, κοντινή παραλλαγή της Περίπτωσης 13 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ). Η 

μεταξύ τους διαφορά είναι ότι, εδώ, το ποίκιλμα σχηματίζει ανιόν διάστημα αλματικό, αντί 

βηματικό 2
ου

 βαθμού, με την κύρια νότα την οποία ποικίλλει. Το δε εν λόγω αλματικό διάστημα 

συνήθως δεν συναντάται να είναι μεγαλύτερο από 3
ου

 (Παρ. 302, Παρ. 303) ή, το πολύ, 4
ου

 βαθμού 

(Παρ. 304). Η παρούσα περίπτωση ποικίλματος δεν συναντάται ιδιαίτερα στην ΕΠΒ ερμηνεία –

ένεκα μεταξύ άλλων και του προαναφερόμενου αλματικού διαστήματος–,
723

 και για το λόγο αυτό, 

ενδεχομένως, το άκουσμα αυτής είναι αρκετά ξεχωριστό. 

 Ακολουθούν δυο σχετικά παραδείγματα αρθρωτής βιολιστικής εκφοράς του ποικίλματος 

(Παρ. 302, Παρ. 303), η οποία άλλωστε είναι και ο συνηθέστερος τρόπος εκφοράς του, καθώς και 

ένα αντίστοιχο ακόμη από το ιδιαίτερο πεδίο ερμηνείας της θρακικής γκάιντας (Παρ. 304). Η 

ερμηνεία της συγκεκριμένης περίπτωσης του ποικίλματος –στο τελευταίο παράδειγμα–, από 

γκάιντα, ένα γηγενές μουσικό όργανο αρκετά προγενέστερο του βιολιού, μπορεί ενδεχομένως να 

δηλώνει κάποια περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την προέλευσή της. 

 

 
Παρ. 302.

724
 #195, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 85. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 19). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Πέτρος Χαλιγιάννης (Πετρέφ). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Δριμινίτσα» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Ηπειρώτικη Παράδοσις Νο1 - Οργανικόν, Ήπειρος 3, MC, δεκαετία ~ 

’70 (;), αρ. κομματιού: Β-10, σημείο: 2.34΄-2.46΄. 
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 Ό. σημ. 636.  
723

 Ό. σημ. 492. 
724

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 531, Παρ. 974. 
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Παρ. 303.

725
 #498, βθτ: Σολ, ~ 105. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 19). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Σωκράτης Κρομμύδας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Κλειστός 

Αργιθέας» (Αργιθέας Καρδίτσας). Από το άλμπουμ: Σωκράτης Κρομμύδας, ανεξ. παραγωγή του ιδίου, MC, 

δεκαετία ~ ’70-’80, αρ. κομματιού: 07, σημείο: 2.18΄-2.24΄. 
 

 
Παρ. 304. Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 4

ου
 βαθμού (Περίπτωση 19). Αρθρωτή 

εκφορά του, σε γκάιντα. 

Γκαϊντατζής: Σ. Βλάχος. Καταγραμμένο απόσπασμα του σκοπού: «Καρσιλαμάς» (Έβρου). Αναφέρεται στο 

Λιάβας (1999: 292). 

 

 

 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 20 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Κατιόν αλματικό 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Ανιόν βηματικό  

2
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Πρόκειται για αντίστοιχη με την προηγούμενη περίπτωση κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-

νότας (Περίπτωση 19), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 20), οι εκατέρωθεν κύριες νότες του 

ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα ανιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού, αντί αντίστοιχα 

βηματικό 1
ου

. Το δε αλματικό διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης 

κύριας νότας ως επί το πλείστον συναντάται να είναι 3
ου

 βαθμού. 

 Ακολουθούν δυο σχετικά παραδείγματα αρθρωτής βιολιστικής εκφοράς του ποικίλματος 

(Παρ. 306, Παρ. 307), καθώς και ένα ακόμη το οποίο προέρχεται από το ιδιαίτερα συγγενές πεδίο 

ερμηνείας του ελληνικού παραδοσιακού κλαρίνου (Παρ. 305). 

 

 
Παρ. 305. Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3

ου
 βαθμού (Περίπτωση 20). Αρθρωτή 

εκφορά του. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους κλαρίνου του σκοπού: «Ο Σηλυβριανός» (Αν. Θράκης). 

Καταγραφή: Μαζαράκη (1984: 89, 1
ο
 & 2

ο
 σύστημα) 
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 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 426. 
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Παρ. 306.

726
 #496, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 290. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 20). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Γκέκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού από τη σειρά τραγουδιών: «Μπαίνω μέσ’ 

τ’ αμπέλι, Γιατί μαρή, Τασιά, Μαχαίρι μαυρομάνικο» (Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Τ’ Αρχοντόπουλο - Γιάννης 

Γκουζιώτης, Ηχογέννηση 696, MC, 1998 (;), αρ. κομματιού: 01, σημείο: 2.35΄-2.41΄. 
 

Στο παρακάτω παράδειγμα, η εν λόγω περίπτωση ποικίλματος ποικίλλει μια κύρια νότα η οποία 

ποικίλλεται επιπλέον με τρίλια. Χρησιμοποιείται δηλαδή, στην ουσία, ως νότα εκκίνησης της 

τελευταίας. 

 

 
Παρ. 307.

727
 #499, βθτ: Σι (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 95. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 20). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Μιχάλης Κάππας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ίσσος - 

Σούστα» (Καλύμνου). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.9 - Πάτμος, Κάλυμνος, Λέρος, Κως, Αστυπάλαια, FM 

Records 824, CD, 1999, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 0.11΄-0.22΄. 

 

 

 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 21 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Κατιόν αλματικό 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Ανιόν αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

 
 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 21) 

με την αμέσως προηγούμενη (Περίπτωση 20) είναι ότι, εδώ, οι εκατέρωθεν κύριες νότες του 

ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους ανιόν διάστημα αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού. Όπως 

και στην αντίστοιχη Περίπτωση 11 του μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας ( ),
728

 επομένως, το 

κάθε διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ όλων των νοτών της εκάστοτε δομικής μονάδας του 

ποικίλματος είναι αλματικό. Ως εκ τούτου, άλλωστε, η περίπτωση αυτή δεν συναντάται ιδιαίτερα 
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 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 291, Παρ. 314. 
727

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 967. 
728

 Βλ. σ. 206. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

285 

συχνά στο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ.
729

 Ακολουθούν δυο από τα λιγοστά σχετικά παραδείγματα 

που εντοπίστηκαν αρθρωτής μονάχα εκφοράς του ποικίλματος (Παρ. 308, Παρ. 309). 

 

 
Παρ. 308.

730
 #500, βθτ: Λα, ~ 85. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 21). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Σπύρος Γκιουλέκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Ξεχωριστός» ή «Ξεκοπάδικος» (Γρεβενών). Από την εκπομπή του Γ΄ προγράμματος της ελληνικής 

ραδιοφωνίας: Λαϊκοί Πρακτικοί Οργανοπαίκτες, επιμέλεια: Γ. Παπαδάκης, 1982-99, σημείο: 4.23΄-4.28΄.  

 

 

 
Παρ. 309.

731
 #127, βθτ: Λα, ~ 220. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 21). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Τιμολέων Τσακνής. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Καλαμιά» 

(Ίμβρου). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.2 - Λήμνος, Σαμοθράκη, Ίμβρος, Τένεδος, FM Records 802, CD, 

1997, αρ. κομματιού: 15, σημείο: 0.39΄-0.46΄. 

 

 

 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 22 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Κατιόν αλματικό 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Κατιόν βηματικό  

2
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Πρόκειται για αντίστοιχη με τις δυο προηγούμενες περιπτώσεις κατιόντος πρόηχου ποικίλματος 

μιας-νότας (Περιπτώσεις 20 & 21), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 22), οι εκατέρωθεν κύριες 

νότες του ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα κατιόν –και δη βηματικό 2
ου

 βαθμού–, 

αντί ανιόν. Το δε αλματικό διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης 

κύριας νότας ως επί το πλείστον συναντάται να είναι 3
ου

 βαθμού. 

 Ακολουθεί σχετικό παράδειγμα, στο οποίο η εν λόγω περίπτωση ποικίλματος εκφέρεται 

συνεχόμενα αλλά εναλλάξ, μια με αρθρωτό και μια με ολισθητικό τρόπο (Παρ. 310). 

 

                                                 
729

 Ό. σημ. 492. 
730

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 313. 
731

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 855. 
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Παρ. 310.

732
 #111, βθτ: Ρε, ~ 80. 

Σύντομη διαδοχική σειρά κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού 

(Περίπτωση 22). Αρθρωτή και ολισθητική βιολιστική εκφορά του, αντίστοιχα, από δυο συνολικά διαφορετικές 

«δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Χαρίλαος Ρόδανος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Αζιζιές ή 

Τένεδος» (εκδοχή Λέσβου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Μυτιλήνης και Μικράς Ασίας - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 19, 

CD, 2003, αρ. κομματιού: 02, σημείο: 0.12΄-0.19΄ (1
η
 έκδ. 1989). 

 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί από ένα ακόμη σχετικό παράδειγμα αρθρωτής (Παρ. 311)
733

 και 

αντίστοιχα ολισθητικής εκφοράς του ποικίλματος (Παρ. 312). 

 

 
Παρ. 311.

734
 #501, βθτ: Ρε, ~ 65. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 22). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Αλέκος Κοτζιάς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Πατινάδα 

Ύδρας» (Ύδρας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Σκοποί από Διάφορες Περιοχές της Ελλάδας Νο.3 - Δόμνα 

Σαμίου, Fidelity 532852, CD, 1996, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 0.48΄-0.57΄ (1
η
 έκδ. 1968, στο δίσκο extended play 

Fidelity 8054). 
 

 

 
Παρ. 312.

735
 #137, βθτ: Ρε, ~ 90. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 22). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Κωσταντίνος Μαλάνος (Κώτσος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Πατινάδα του γάμου» (εκδοχή Κυθήρων). Από το άλμπουμ: Κυθηραϊκοί Χοροί και Τραγούδια, ΚΕΕΛ / ΚΣΑ, 

CD, 1999, αρ. κομματιού: 11, σημείο: 3.49΄-3.57΄. 

 

 

 

                                                 
732

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 328. 
733

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 118 (3
ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος). 

734
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 412. 

735
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 400. 

βιολιστική εκφορά: αρθρωτή / ολισθητική / αρθρωτή  
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Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 23 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Κατιόν αλματικό 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Κατιόν Αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 23) 

με την αμέσως προηγούμενη (Περίπτωση 22) είναι ότι, εδώ, οι εκατέρωθεν κύριες νότες του 

ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους κατιόν διάστημα αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού.  

 Ακολουθεί σχετικό παράδειγμα, κατά πρώτον, αρθρωτής βιολιστικής εκφοράς του 

ποικίλματος (Παρ. 313).
736

 

 

 
Παρ. 313.

737
 #500, βθτ: Λα, ~ 85. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 23). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Σπύρος Γκιουλέκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Ξεχωριστός» ή «Ξεκοπάδικος» (Γρεβενών). Από την εκπομπή του Γ΄ προγράμματος της ελληνικής 

ραδιοφωνίας: Λαϊκοί Πρακτικοί Οργανοπαίκτες, επιμέλεια: Γ. Παπαδάκης, 1982-99, σημείο: 4.23΄-4.28΄. 

 

 

Είναι γεγονός βέβαια ότι η εκφορά της εν λόγω περίπτωσης του ποικίλματος στο βιολί, γίνεται 

κατά κύριο λόγο με ολισθητικό τρόπο. Η δε σκοπιμότητα μιας τέτοιας εκφοράς του ποικίλματος 

είναι άλλοτε περισσότερο στυλιστική, επιδιώκεται δηλαδή πρωτίστως να ακουστεί το σχετικό 

γλίστρημα, και άλλοτε περισσότερο το να διευκολυνθεί η ολίσθηση κάποιου δακτύλου κατά την 

αλλαγή θέσης της παλάμης του αριστερού χεριού στην ταστιέρα του οργάνου. Η πρώτη 

προαναφερόμενη σκοπιμότητα γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στα σχετικά παραδείγματα Παρ. 317 και 

Παρ. 320 που ακολουθούν. Και στα δυο αυτά παραδείγματα, οι σχετικοί ερμηνευτές εκφέρουν την 

κύρια νότα που προηγείται του ποικίλματος επίσης με ολισθητικό τρόπο, αναγκαζόμενοι μάλιστα 

να αλλάξουν θέση στην ταστιέρα –ενώ θα μπορούσαν να την εκφέρουν απλούστερα με αρθρωτό 

αντίστοιχα χωρίς να αλλάξουν θέση–, μόνο και μόνο προκειμένου να προετοιμαστούν για το 

γλίστρημα του ποικίλματος που έπεται στη συνέχεια. 

 Το εν λόγω γλίστρημα συναντάται γενικότερα αρκετά συχνά και στις περισσότερες 

τεχνοτροπίες της ΕΠΒ ερμηνείας. Συνήθως, επίσης, εκφέρεται με τον ίδιο δακτυλισμό με τον οποίο 

εκφέρεται και η κύρια νότα που προηγείται του ποικίλματος (Παρ. 314 - Παρ. 320, εκτός Παρ. 

318). Ενίοτε, βέβαια, συναντώνται και περιπτώσεις στις οποίες εκφέρεται, αντίστοιχα, με 

διαφορετικό (Παρ. 318). Το δε αλματικό διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ ποικίλματος και 

ποικιλλόμενης κύριας νότας, όπως γίνεται αντιληπτό και από την πλειοψηφία των σχετικών 

παραδειγμάτων που ακολουθούν, πιο συχνά συναντάται να είναι 3
ου

 βαθμού (Παρ. 314 - Παρ. 318), 

αλλά ενίοτε και 4
ου

 (Παρ. 319, Παρ. 320).  

  

                                                 
736

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 98 (2
ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος). 

737
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 308. 
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Παρ. 314.

738
 #496, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 290. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 23). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Γκέκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού από τη σειρά τραγουδιών: «Μπαίνω μέσ’ 

τ’ αμπέλι, Γιατί μαρή, Τασιά, Μαχαίρι μαυρομάνικο» (Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Τ’ Αρχοντόπουλο - Γιάννης 

Γκουζιώτης, Ηχογέννηση 696, MC, 1998 (;), αρ. κομματιού: 01, σημείο: 2.35΄-2.41΄. 
 

 

 
Παρ. 315. #80, βθτ: Ρε, ~ 90.  

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 23). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιάννης Δραγάτσης (Ογδοντάκης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Νέος 

Κόνιαλης» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Αρχείο: Συνθέτες του Ρεμπέτικου 45 - Γιάννης Δραγάτσης ή 

Ογδοντάκης 2, EMI 854021, CD, 2000, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 0.43΄-0.48΄ (1
η
 έκδ. 1934, στο δίσκο 78΄ 

στροφών His Master’s Voice Ελλάδος AO-2093).  

 

 

 
Παρ. 316.

739
 #142, βθτ: Λα, ~ 125. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 23). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Θωμάς Γκισδάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Κάτω στο Σιδάρι» 

(Κέρκυρας). Από το άλμπουμ: Αυθεντικά Τραγούδια της Κέρκυρας, MBI 10625, CD, 1995, αρ. κομματιού: 02, 

σημείο: 1.13΄-1.21΄.  
 

 

 
Παρ. 317.

740
 #207, βθτ: Μι, ~ 140. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 23). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Λευτέρης Ζέρβας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Το τσιφτετέλι 

μου» (τσιφτετέλι). Από το άλμπουμ: Απολαύστε με - Λευτέρης Ζέρβας, Symban 250, MC, ~1985-90, αρ. 

κομματιού: Α-06, σημείο: 0.46΄-0.52΄. 

 

                                                 
738

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 291, Παρ. 306. 
739

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 1039. 
740

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 926. 
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Παρ. 318.

741
 #13, βθτ: Μι, ~ 95. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 23). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Νιαβέντ 

λόνγκα» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή Κυριάκο Γκουβέντα, 

ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 2.01΄-2.07΄. 

 

 

 
Παρ. 319.

742 #41, βθτ: Λα, ~ 105. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 4
ου

 βαθμού (Περίπτωση 23). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Δημήτρης Μπαρούσης (ή Λορέντζος).
743

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Γεια σου Λόλα μερακλού» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Αρχείο: Τραγουδιστές του Ρεμπέτικου 14 - Κώστας 

Ρούκουνας 2, EMI 852849, CD, 1998, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 1.23΄-1.28΄ (1
η
 έκδ. 1934, στο δίσκο 78΄ 

στροφών Columbia Ελλάδος DG-6107).  
 

 

 
Παρ. 320. #502, βθτ: Μι, ~ 100. 

Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 4
ου

 βαθμού (Περίπτωση 23). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιάννης Κουλιανός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Χορός 

Ίσιος» (Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Νησιώτες Πρωτομάστορες - Μουσικές του Νησιώτικου Πριν το ’60, 

περ. Pop Eleven, τχ. 3, PO432, CD, 2006, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 1.47΄-1.57΄ (1
η
 έκδ. σε δίσκο 45΄ στροφών). 

 

 

 

                                                 
741

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 392, Παρ. 1065, Παρ. 1104, Παρ. 1121. 
742

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 249. 
743

 Αναφέρεται μονάχα ως συνθέτης του κομματιού, ό. σημ. 510. 
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Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 24 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

Κατιόν αλματικό 

γ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Χωρίς κύρια νότα να 

προηγείται του 

ποικίλματος 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η παρούσα περίπτωση πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας (Περίπτωση 24) είναι αντίστοιχη με την 

Περίπτωση 12 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ). Η μεταξύ τους διαφορά είναι ότι, εδώ, 

το ποίκιλμα σχηματίζει αλματικό διάστημα κατιόν, αντί ανιόν, με την κύρια νότα την οποία 

ποικίλλει. Πρόκειται δηλαδή, με άλλα λόγια, για ένα κατιόν πρόηχο slide ( ).
744

 Στο πλαίσιο της 

παρούσας έρευνας, ωστόσο, δεν συναντήθηκε κάποια τέτοια περίπτωση. 

 

 

                                                 
744

 Ό. σημ. 686. 
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3.1.2.3.II.γ. Γενικές Παρατηρήσεις για το Πρόηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας 

Στις περισσότερες εκφάνσεις του, στην ΕΠΒ ερμηνεία, το πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας ακούγεται 

ως ένας μικρός ήχος αρθρωμένος όσο το δυνατόν γρηγορότερα ακριβώς πριν το άκουσμα της 

κύριας νότας την οποία θεωρητικά ποικίλλει, η οποία δηλαδή έπεται αυτού. Αντίστοιχα επομένως 

με το μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας, η ρυθμική του αξία τείνει θεωρητικά στην ελάχιστη δυνατή της 

τιμή, και, κατά συνέπεια, η εκάστοτε σχετική ποικιλλόμενη κύρια νότα τείνει να διατηρήσει στο 

μέγιστο τη ρυθμική της αξία. Από μελωδική άποψη, αντίστοιχα επίσης με το μετάηχο, ως επί το 

πλείστον ερμηνεύεται σε διατονική βαθμίδα του μελωδικού τρόπου του κομματιού στο οποίο αυτό 

εμπεριέχεται. 

 Από ρυθμική σκοπιά, βέβαια, το πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αποτελεί πιο περίπλοκη 

περίπτωση από αυτή του αντίστοιχου μετάηχου, αφού ενίοτε η ερμηνεία του συντελεί στη 

μετατόπιση του χρονικού σημείου εκκίνησης της κύριας νότας με την οποία αυτό συζευγνύεται. Ως 

εκ τούτου, η διάκριση μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης εκφοράς του δεν είναι πάντα ιδιαίτερα 

προφανής.
745

 Στο πλαίσιο του παρόντος πονήματος, ωστόσο, σύμφωνα με τις σχετικές 

σημειογραφικές συμβάσεις που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενες ενότητες,
746

 κάθε ποικιλτικής 

φύσεως πρόηχη νότα θεωρείται εδώ ως Ποίκιλμα –και επομένως σημειογραφείται και εξετάζεται 

αναλόγως, δηλαδή με μικρά φθογγόσημα–, μονάχα στην περίπτωση που αυτή ερμηνεύεται ως 

πρόχρονη ( ). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, π.χ. όταν ερμηνεύεται αντίστοιχα ως σύγχρονη 

( ), θεωρείται ως κύρια νότα –συνήθως βέβαια αρκετά μικρής ρυθμικής αξίας–, με αποτέλεσμα 

να σημειογραφείται με πλήρη φθογγόσημα (π.χ. | ), και κατά συνέπεια να μην εξετάζεται ως 

ποίκιλμα. 

 Από στυλιστική άποψη, επίσης, το πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας διαφέρει σε σημαντικό 

βαθμό από το αντίστοιχο μετάηχο, αφού –σε αντίθεση με το τελευταίο– χρησιμοποιείται πριν από 

μια κύρια νότα με συνήθη σκοπό, κυρίως να τονίσει την ερμηνεία της νότας αυτής παρά να 

εξυπηρετήσει τη σύνδεσή της με την κύρια νότα που προηγείται. Είναι γεγονός μάλιστα ότι, συχνά 

κατά την ερμηνεία του, ο εν λόγω τονισμός ακούγεται σαν ο ίδιος να επιδίδεται στο ποίκιλμα, παρά 

στην ποικιλλόμενη κύρια νότα. Στη περίπτωση αυτή συνήθως ισχύει το φαινόμενο της 

«προσωπικής εξαπάτησης» που αναφέρει ο Flesch (3.1.1.2). Εξαιτίας, δηλαδή, της ιδιαίτερα 

κοντινής θέσης –από ρυθμική σκοπιά– του ποικίλματος με τον παλμό της σχετικής κύριας νότας, 

κατά την εκφορά αυτών των δυο ακούγεται συχνά σαν να ερμηνεύεται τονισμένο το ίδιο το 

ποίκιλμα. Ένας ερμηνευτής, ωστόσο, κατά κανόνα τοποθετεί ένα πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας με 

σκοπό να τονίσει την κύρια νότα που έπεται αυτού και όχι το ποίκιλμα αυτό καθαυτό. Σχετική 

είναι, στο πλαίσιο αυτό, η τοποθέτηση του L. Mozart (1985: 171): «…ο τονισμός δεν πέφτει στο 

πρόηχο αλλά στην κύρια νότα. Το πρόηχο παίζεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και ψαύεται όχι 

έντονα αλλά πολύ μαλακά». 

 Διακρίνονται δυο βασικές κατηγορίες του ποικίλματος, ανάλογα με τον ανιόντα ή κατιόντα 

σχηματισμό του:  

 α) το ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας (3.1.2.3.II.α), και  

 β) το κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας (3.1.2.3.II.β). 

Σε αντίθεση με το μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας,
747

 και οι δυο αυτοί βασικοί σχηματισμοί του 

πρόηχου ποικίλματος συναντώνται εξίσου, αρκετά συχνά, και στις περισσότερες τεχνοτροπίες της 

ΕΠΒ ερμηνείας. Η μόνη ειδικότερη περίπτωση πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας η οποία 

συναντάται ελαφρώς λιγότερο συχνά από όλες τις άλλες αυτού, είναι εκείνη στην οποία το 

ποίκιλμα είναι ανιόν και οι εκατέρωθέν του κύριες νότες σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα κατιόν 
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 Για περισσότερα όσον αφορά στη σύγχρονη και ασύγχρονη ερμηνεία των ποικιλμάτων, βλ. 3.1.1.4 (σ. 151). 
746

 Βλ. 2.1.4.2 (σ. 103), και 3.1.2.1.IV (σ. 171). 
747

 Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα (3.1.2.2.II.γ) στην ΕΠΒ ερμηνεία συναντάται αρκετά πιο συχνά το ανιόν παρά το 

κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας.  
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(Περιπτώσεις 4, 5, 10, 11) –παρομοίως δηλαδή σε γενικές γραμμές με αυτό που ισχύει στην 

αντίστοιχη περίπτωση και στη δυτική μουσική.
748

 

 Το πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας –τόσο το ανιόν όσο και το κατιόν–, επίσης, συναντάται 

αρκετά περισσότερο συχνά να σχηματίζει βηματικά διαστήματα 2
ου

 βαθμού με την κύρια νότα που 

ποικίλλει, παρά αλματικά. Αλματικά διαστήματα συναντάται να σχηματίζει ευρέως, κατά κύριο 

λόγο, μονάχα στην ειδικότερη περίπτωση που, αφενός, αυτό εκφέρεται με ολισθητικό τρόπο και, 

αφετέρου, οι εκατέρωθεν κύριες νότες του σχηματίζουν μεταξύ τους επίσης αλματικό διάστημα και 

μάλιστα ίδιου σχηματισμού καθώς και μεγαλύτερου ή ίσου βαθμού με το ίδιο· δηλαδή στην εξ 

ολοκλήρου ανιόντων αλματικών διαστημάτων Περίπτωση 9 ( ) και, αντίστοιχα, κατιόντων 

Περίπτωση 23 ( ). Το δε αλματικό διάστημα, στις περιπτώσεις αυτές, συνήθως είναι 3
ου

 ή 4
ου

 

βαθμού, τόσο δηλαδή όσο η χρήση της συνήθους ερμηνευτικής τεχνικής του οργάνου του επιτρέπει 

να είναι. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, βέβαια, μπορεί να είναι και αρκετά μεγαλύτερο, π.χ. έως και 

οκτάβα (Παρ. 262). 

 Όσον αφορά στην ερμηνεία του στο βιολί, το πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας –σε αντίθεση 

μάλιστα με το μετάηχο– εκφέρεται εξίσου συχνά, τόσο με αρθρωτό όσο και με ολισθητικό τρόπο.
749

 

Αν και ο βασικός λειτουργικός ρόλος του ποικίλματος είναι σε γενικές γραμμές ο ίδιος και στα δυο 

αυτά είδη εκφοράς του, κατά κανόνα δηλαδή το να τονιστεί η κύρια νότα που έπεται αυτού, ενίοτε 

παρατηρούνται μεταξύ τους ορισμένες στυλιστικές διαφορές, άλλοτε μικρότερες και άλλοτε 

μεγαλύτερες. Πιο συγκεκριμένα, όταν αυτό εκφέρεται με αρθρωτό τρόπο, το άκουσμά του τις 

περισσότερες φορές είναι αρκετά διακριτό και δωρικό, καθώς επίσης ο ρόλος του καθαρά 

εμφατικός ως προς την ποικιλλόμενη κύρια νότα και κατά συνέπεια όχι ιδιαίτερα εξομαλυντικός ως 

προς τη σύνδεση αυτής με την ετέρα από τις εκατέρωθέν του κύριες νότες – αυτή δηλαδή που 

προηγείται του ίδιου. Από την άλλη μεριά, όταν αυτό εκφέρεται με ολισθητικό τρόπο, το άκουσμά 

του έχει έναν λιγότερο διακριτό, ενδεχομένως πιο «ρευστό», θα μπορούσε να πει κανείς, 

χαρακτήρα, ο οποίος ενίοτε –σε σύγκριση με την προηγούμενη περίπτωση–, αφενός εξυπηρετεί 

έναν πιο συνδετικό σκοπό μεταξύ των δυο εκατέρωθέν του κύριων νοτών, αφετέρου προσδίδει μια 

περισσότερο «σκανδαλιάρικη» διάθεση στην ερμηνεία. Αξίζει επίσης να σημειωθεί σχετικά ότι η 

εν λόγω εκφορά του ποικίλματος πραγματοποιείται, άλλοτε περισσότερο για λόγους στυλιστικούς –

επιδιώκεται δηλαδή να ακουστεί το σχετικό γλίστρημα αυτό καθαυτό–, άλλοτε περισσότερο για 

λόγους τεχνικής διευκόλυνσης –αφού μέσω του γλιστρήματος αυτού οι ερμηνευτές του είδους 

συνήθως επιτυγχάνουν να «κουρδίσουν» με μεγαλύτερη ακρίβεια ορισμένες κύριες νότες–, και 

άλλοτε εκ παραδρομής – εξαιτίας δηλαδή της ενίοτε ακούσιας ολίσθησης κάποιου δακτύλου κατά 

την αλλαγής θέσης της παλάμης του αριστερού χεριού στην ταστιέρα του οργάνου.  

 

Διαδοχικές σειρές πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας 

Αντίστοιχα επίσης με το μετάηχο, το πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας συναντάται ενίοτε να ποικίλλει, 

άλλοτε με λιγότερο και άλλοτε με περισσότερο συστηματικό τρόπο, μια μικρότερη ή μεγαλύτερη 

διαδοχή κύριων νοτών.
750

 Στα δυο παραδείγματα που ακολουθούν (Παρ. 321 & Παρ. 322) 

παρατίθενται δυο σχετικές διαδοχές διαφορετικών περιπτώσεων, στο μεν πρώτο ανιόντος 

(Περιπτώσεις 2, 4, 8, 10) και στο δε δεύτερο κατιόντος (Περιπτώσεις 14, 15) πρόηχου ποικίλματος 

μιας-νότας βηματικού διαστήματος. Και στα δυο αυτά παραδείγματα, οι ποικιλλόμενες κύριες 

νότες, αφενός ερμηνεύονται –από ρυθμική σκοπιά– σε θέση του χρόνου, αφετέρου διαδέχονται η 

μια την άλλη, αντίστοιχα σε κάθε παράδειγμα, ανά τρεις και ανά δυο κύριες νότες. Το δε ποίκιλμα, 

επίσης, αφενός σε κάθε διαδοχική σειρά συναντάται με τον έναν μόνο από τους δυο βασικούς 

                                                 
748

 Βλ. 3.1.2.1.ΙΙΙ, σ. 167. 
749

 Ό. σημ. 594. 
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 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 226, Παρ. 262, Παρ. 273, Παρ. 303. 
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σχηματισμούς του, είτε τον ανιόντα είτε τον κατιόντα, αφετέρου εκφέρεται παντού με ολισθητικό 

τρόπο. 

 

 
Παρ. 321. #141, βθτ: Λα, ~ 90. 

Διαδοχή περιπτώσεων –ανά τρεις κύριες νότες– ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας βηματικού 

διαστήματος (Περιπτώσεις 2, 4, 8, 10). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Θωμάς Γκισδάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Σπαρτιλιώτικο» (Κέρκυρας). Από το άλμπουμ: Αυθεντικά Τραγούδια της Κέρκυρας, MBI 10625, CD, 1995, αρ. 

κομματιού: 06, σημείο: 0.11΄-0.22΄. 

 

 

 
Παρ. 322.

751
 #110, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 120. 

Διαδοχή περιπτώσεων –ανά δυο κύριες νότες– κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας βηματικού 

διαστήματος (Περιπτώσεις 14, 15). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Μανώλης Ποριάζος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Πάτ’μα» 

(Λήμνου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 7, CD, 1997, αρ. 

κομματιού: 04, σημείο: 0.38΄-0.51΄ (1
η
 έκδ. 1974). 

 

 

Ενίοτε, μάλιστα, το ποίκιλμα συναντάται σε ακόμη πυκνότερη συγκέντρωση από τις δυο 

προηγούμενες περιπτώσεις, να ποικίλλει δηλαδή ένα πλήθος συνεχόμενων κύριων νοτών, 

συγκροτώντας, με τον τρόπο αυτό, σχετικές διαδοχικές σειρές ποίκιλσης. Η εκφορά του 

ποικίλματος, στην περίπτωση αυτή, γίνεται κατά κανόνα με αρθρωτό τρόπο. Ακολουθούν 

παραδείγματα, μακρύτερης (Παρ. 323) και βραχύτερης εκδοχής (Παρ. 324) των εν λόγω 

διαδοχικών σειρών, στις οποίες οι ποικιλλόμενες κύριες νότες σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα 

ειδικότερα βηματικό 1
ου

 βαθμού.
752

 Τέτοιου είδους σειρές συναντώνται περισσότερο συχνά σε 

διάφορα είδη του αιγαιοπελαγίτικου ρεπερτορίου, όπως οι σούστες και οι μπάλλοι. 
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 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 283. 
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 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 208, Παρ. 210, Παρ. 211, Παρ. 274, Παρ. 302. 
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Παρ. 323. #646, βθτ: Ντο, ~ 145. 

Διαδοχική σειρά ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 
Βιολιστής: Βασίλης Καραντάνης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μπαλαριστός» (Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: 16 Αθάνατα Βιολιά, Nitro Music 2710922, CD, 2004, αρ. 

κομματιού: 05, σημείο: 0.00΄-0.07΄. 

 

 

 
Παρ. 324.

753
 #95, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Διαδοχική σειρά ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Χαρίλαος Ρόδανος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τα ξύλα» ή 

«Κιούρτικο» (Λέσβου). Από το άλμπουμ: Λέσβος Αιολίς - Τραγούδια και Χοροί της Λέσβου, ΠΕΚ 9-10, 2CDs, 

1997, αρ. κομματιού: I-11, σημείο: 0.46΄-0.54΄. 

 

 

Στην ακόμα ειδικότερη δε περίπτωση, στην οποία το εν λόγω είδος διαδοχικής σειράς ποίκιλσης, 

αφενός αποτελείται από μονάχα δυο διαδοχικές περιπτώσεις του ποικίλματος, αφετέρου η ταχύτητα 

εκφοράς αυτού είναι σχετικά μεγάλη, το ίδιο τείνει να γίνει αντιληπτό ως μια ενιαία αυτοτελής 

μονάδα, να συγκροτήσει δηλαδή ένα νέο σύνθετο ζεύγος ποίκιλσης (Παρ. 325, Παρ. 326).
754

 

 

 
Παρ. 325.

755
 #29, βθτ: Ρε, ~ 230.  

Σύντομη διαδοχική σειρά –ζεύγος– δυο διαφορετικών περιπτώσεων ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας 

(Περιπτώσεις 3 & 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του ποικίλματος, αρκετά γρήγορη.  

Βιολιστής: Νίκος Δ. (Nick Doneff). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ελενάκι 

Ελενάκι» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Βιργινία Μαγκίδου - Το Ελληνικό Τραγούδι στην Αμερική 1945-1955, 

Hellenic Records 1007, CD, 1996, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 0.10΄-0.20΄ (1
η
 έκδ. ~1950, στο δίσκο 78΄ στροφών 

Virginia VR-7). 
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 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 554. 
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 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 207, Παρ. 209. Σχετικά, βλ. επίσης 3.1.5.2.I, Περίπτωση 4, Παρ. 919. 
755

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 1004. 
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Παρ. 326.

756
 #56, βθτ: Σι, ~ 190. 

Σύντομη διαδοχική σειρά –ζεύγος– δυο διαφορετικών περιπτώσεων ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας 

(Περιπτώσεις 3 & 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του ποικίλματος, αρκετά γρήγορη.  

Βιολιστής: Παύλος Τσιούγκος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Εσείς πουλιά 

πετούμενα» (Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ (πιθανά): Δω στο Νιο το Πανηγύρι - Τασούλα Μαλιαχόβα, Ηχογέννηση 

775, CD, 2004, αρ. κομματιού: 02, σημείο: 0.11΄-0.15΄. 
 

 

Σποραδικά, βέβαια, συναντώνται και διαδοχικές σειρές του προαναφερόμενου είδους στις οποίες οι 

σχετικές ποικιλλόμενες κύριες νότες σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα μεγαλύτερο από 1
ου

 

βαθμού. Από αυτές, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι σειρές εκείνες οι οποίες έχουν μια 

μοναδική διάταξη κάθε φορά, είτε ανιούσα είτε κατιούσα. Όπως γίνεται αντιληπτό και από τα 

παραδείγματα που ακολουθούν, στην ειδικότερη τέτοια περίπτωση στην οποία το προαναφερόμενο 

διάστημα είναι συγκεκριμένα βηματικό 2
ου

 βαθμού, σχηματίζονται σχετικές σειρές με διάταξη 

κλίμακας, είτε ανιούσες (Παρ. 327) είτε κατιούσες (Παρ. 328).
757

 

 

 
Παρ. 327.

758
 Διαδοχική σειρά, ανιούσας βηματικής διάταξης, κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας 

βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 14). Αρθρωτή εκφορά του ποικίλματος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους 

κλαρίνου του σκοπού: «Ο Μπάλος» (Κυκλάδων). Καταγραφή: Μαζαράκη (1984: 92, IV, 1
ο
 & 2

ο
 σύστημα). 

 

 

 
Παρ. 328.

759
 #111, βθτ: Ρε, ~ 80. 

Σύντομη διαδοχική σειρά, κατιούσας βηματικής διάταξης, κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας 

αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 22). Αρθρωτή και ολισθητική βιολιστική εκφορά του, 

αντίστοιχα, από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Χαρίλαος Ρόδανος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Αζιζιές ή 

Τένεδος» (εκδοχή Λέσβου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Μυτιλήνης και Μικράς Ασίας - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 19, 

CD, 2003, αρ. κομματιού: 02, σημείο: 0.12΄-0.19΄ (1
η
 έκδ. 1989). 

 

 

Στη δε περίπτωση που το ίδιο διάστημα είναι αλματικό, και δη 3
ου

 βαθμού, σχηματίζονται σειρές 

κύριων νοτών με διάταξη αρπισμού, επίσης είτε ανιούσες (Παρ. 329) είτε κατιούσες (Παρ. 330, 

                                                 
756

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 919, Παρ. 922. 
757

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 288. 
758

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 281. 
759

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 310. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

296 

Παρ. 331).
760

 Οι κύριες νότες του αρπισμού αυτού είναι συνήθως η 1
η
, η 3

η
 και η 5

η
 βαθμίδα του 

σχετικού μελωδικού τρόπου, εκείνες δηλαδή που κατά κανόνα δηλώνουν τη βάση της αρμονίας του 

τελευταίου. Σειρές του είδους, στις οποίες το εν λόγω διάστημα είναι μεγαλύτερο από 3
ου

 βαθμού 

σπάνια συναντώνται στην πράξη. 

 

 
Παρ. 329.

761
 Διαδοχική σειρά, σε διάταξη κύριων νοτών ανιόντος αρπισμού, ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-

νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή εκφορά του ποικίλματος. Καταγραμμένο απόσπασμα 

μέρους κλαρίνου του σκοπού: «Ο αϊτός» (Στερεάς Ελλάδας). Καταγραφή: Μαζαράκη (1984: 107, βέρσο, 3
ο
 

σύστημα).  
 

 

 
Παρ. 330.

762 #519, βθτ: Σιb, ~ 65. 

Διαδοχική σειρά, σε διάταξη κύριων νοτών κατιόντος αρπισμού, ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας 

βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Κόρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Σκάρος & 

Λαγιαρνί» (κλέφτικο, Στερεάς Ελλάδας). Από την εκπομπή του Γ΄ προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας: 

Λαϊκοί Πρακτικοί Οργανοπαίκτες, επιμέλεια: Γ. Παπαδάκης, 1982-99, σημείο: 4.19΄-4.28΄.  
 

 

 
Παρ. 331.

763 #578, βθτ: Ρε (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 170. 

Διαδοχική σειρά, σε διάταξη κύριων νοτών κατιόντος αρπισμού, κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας 

βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 17). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Παύλος Τσιούγκος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ήθελα να ’ρθω μαζί 

σου» (σαρακατσάνικο συρτό). Από το άλμπουμ: Ένας Λεβέντης Ροβολά - Μαλιαχόβα Τασούλα, Ηχογέννηση 754, 

MC, 2002, αρ. κομματιού: 14, σημείο: 1.19΄-1.26΄. 
 

 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, ενίοτε, συναντώνται και συναφείς διαδοχικές σειρές του 

εξεταζόμενου ποικίλματος, στην εκάστοτε εκ των οποίων ερμηνεύονται διαδοχικά και οι δυο 

βασικοί σχηματισμοί του, δηλαδή και ο ανιών και ο κατιών (Παρ. 332, Παρ. 333). 
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 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 240. 
761

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 232. 
762

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 241. 
763

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 294. 
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Παρ. 332. #123, βθτ: Ντο, ~ 80. 

Διαδοχική σειρά ανιόντος και κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περιπτώσεις 

2 & 17). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Χαρίλαος Ρόδανος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μωρό μου» 

(Λέσβου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Μυτιλήνης και Μικράς Ασίας - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 19, CD, 2003, αρ. 

κομματιού: 01, σημείο: 1.55΄-2.02΄ (1
η
 έκδ. 1989).  

 

 

 
Παρ. 333.

764
 #82, βθτ: Ρε, ~ 90. 

Διαδοχική σειρά ανιόντος και κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περιπτώσεις 

–κατά σειρά– 2, 17, 2). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιάννης Δραγάτσης (Ογδοντάκης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Νέος 

Κόνιαλης» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Αρχείο: Συνθέτες του Ρεμπέτικου 45 - Γιάννης Δραγάτσης ή 

Ογδοντάκης 2, EMI 854021, CD, 2000, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 2.26΄-2.30΄ (1
η
 έκδ. 1934, στο δίσκο 78΄ 

στροφών His Master’s Voice Ελλάδος AO-2093). 

 

 

Το πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας συνδέεται αρκετά συχνά με αρκετές από όλες τις άλλες βασικές 

κατηγορίες ποικιλμάτων (3.1), σχηματίζοντας σύνθετες ομάδες ποίκιλσης. Τέτοιες περιπτώσεις 

εξετάζονται περαιτέρω στη σχετική ενότητα των Σύνθετων ποικιλμάτων (3.1.5). 

 

 

                                                 
764

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 218, Παρ. 296, Παρ. 718. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

298 

3.1.2.4. Το Διάηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας  

 

 
 

Το διάηχο αποτελεί την τρίτη και τελευταία βασική υποκατηγορία ποικίλματος μιας-νότας. Ο 

σχηματισμός του, σε αρκετά γενικές γραμμές, μπορεί να πει κανείς ότι συνιστά συγκερασμό των 

δυο προαναφερόμενων βασικών κατηγοριών ποίκιλσης μιας-νότας, του μετάηχου (3.1.2.2) και του 

πρόηχου (3.1.2.3), αφού άλλωστε αυτό συζευγνύεται εξίσου και με τις δυο εκατέρωθέν του κύριες 

νότες. Αντίστοιχα, δηλαδή: 

 

 +   →   +   →   .
765

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.4.I. Το Διάηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας σε Μη-Ελληνικές Μουσικές Παραδόσεις 

Οι πρώτες αξιόλογες αναφορές στη ερμηνεία του διάηχου ποικίλματος μιας-νότας εντοπίζονται σε 

γραπτές πηγές που αφορούν στη δυτική μουσική της Μπαρόκ περιόδου. Σε αυτές, το εν λόγω 

ποίκιλμα ενίοτε αναφέρεται με τον γερμανικό όρο Zwischenschlag, από τον οποίο άλλωστε 

προέκυψε και ο αντίστοιχος ελληνικός όρος διάηχο που χρησιμοποιείται εδώ.
766

 Την ίδια περίοδο, 

το ίδιο συναντάται επίσης και με διάφορους άλλους όρους καθώς και συμβολισμούς, κατά κύριο 

λόγο, ωστόσο, λιγότερο εξειδικευμένους. Οι περισσότεροι από αυτούς, μάλιστα, ενίοτε 

χρησιμοποιούνται εξίσου για την ονομασία του αντίστοιχου ποικίλματος στη μετάηχη ή πρόηχη 

εκδοχή του. Τέτοιοι είναι, π.χ. ο όρος springer, τα σύμβολα «˄» και «˅» –αντίστοιχα για την 

ανιούσα και την κατιούσα εκδοχή του–, οι μικρές νότες διαφόρων αξιών « » και « », κ.ά. (Παρ. 

334 - Παρ. 336).
767

 

 

                                                 
765

 Είναι εύλογο ότι εξαίρεση στην εν λόγω παρατήρηση αποτελεί η περίπτωση διάηχου ποικίλματος μιας-νότας του 

οποίου το τονικό ύψος ταυτίζεται με αυτό τουλάχιστον μιας εκ των δυο εκατέρωθέν του κύριων νοτών, δηλαδή  

ή . Στην περίπτωση αυτή, η εκάστοτε σχετική δομική μονάδα ποίκιλσης, αν και μπορεί να υφίσταται όταν το εν 

λόγω ποίκιλμα είναι π.χ. μετάηχο  ή και πρόηχο , δεν έχει ιδιαίτερο νόημα στην πράξη όταν το ίδιο 

ποίκιλμα είναι διάηχο, αντίστοιχα π.χ.  και . Σχετικά, πρβλ. αντίστοιχες περιπτώσεις –χωρίς δηλαδή 

ιδιαίτερο νόημα στην πράξη– μετάηχου  (σημ. 473), και πρόηχου  (σημ. 635) ποικίλματος μιας-νότας, τα 

οποία ουσιαστικά σχηματίζουν ταυτοφωνία με την κύρια νότα με την οποία συζευγνύονται. 
766

 Σχετικά, πρβλ. σημ. 390. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο L. Mozart χρησιμοποιεί τον εν λόγω όρο Zwischenschlag 

με λίγο διαφορετική σημασία από αυτή του διάηχου εδώ, και συγκεκριμένα με σκοπό να εννοήσει ένα διάχρονο 

ποίκιλμα δυο-νοτών το οποίο παρεμβάλλεται –επιτελώντας συνδετικό σκοπό– μεταξύ μιας ανιούσας μεγάλης 

αποτζιατούρας και μιας μελισμένης –από αυτήν– κύριας νότας. Για περισσότερα σχετικά, βλ. L. Mozart (1985: 178-

179).  

Σύμφωνα, επίσης, με το σχετικό λήμμα του Grove: “Zwischenschlag”, ο αναφερόμενος όρος αρχικά 

χρησιμοποιήθηκε από τον F.W. Marpurg (1755) για να εννοηθεί η πρακτική της acciaccatura. Για acciaccatura, βλ. 

εδώ: 3.1.2.3, σ. 239.  
767

 Ό. σημ. 622. 
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Παρ. 334. Ενδεικτική αναφορά στο διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας, στο Μπαρόκ, με την ονομασία springer, καθώς 

και σε διάφορους σχετικούς συμβολισμούς για τον ανιόντα και κατιόντα σχηματισμό του. Στο πάνω 

πεντάγραμμο αποτυπώνονται δυο απλοί τρόποι σημειογράφησης του ποικίλματος και στο κάτω, αντίστοιχα, 

υποδεικνύονται οι τρόποι ερμηνείας τους. F.W.Marpurg (1756), Principes, Tab.IV (στο Donington 1989: 270, 

ex.135).  

 

 

Στα δυο σχετικά αποσπάσματα που ακολουθούν, αντίστοιχα από πραγματείες του πρώιμου (Παρ. 

335) και του ύστερου Μπαρόκ (Παρ. 336), υποδεικνύονται διάφοροι τρόποι ερμηνείας του διάηχου 

ποικίλματος μιας-νότας (Zwischenschlag). Και στα δυο αυτά παραδείγματα το ποίκιλμα ποικίλλει 

μια ανιούσα και μια κατιούσα βηματική σειρά κύριων νοτών, σχηματίζοντας έτσι σχετικές 

διαδοχικές σειρές ποίκιλσης. Όσον αφορά ειδικότερα στην κατιούσα διάταξη του ποικίλματος, οι 

θεωρητικοί της εποχής Bérard (1755) και Blanchet (1756) περιγράφουν την ερμηνεία της ως: 

«μικρή και πολύ ανάλαφρη διακύμανση της φωνής» (Neumann ό.π.: 86). Σχετικά επίσης, ο Le 

Menu de Saint Philbert (1768: 87) αναφέρει:  

«[όταν το διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας] τοποθετείται μεταξύ δυο κυρίων νοτών [κατιόντος μεταξύ 

τους διαστήματος], κανείς πρέπει να το ψαύει πολύ απαλά, …αφού άλλωστε ο σκοπός του είναι 

μόνο να κατεβαίνει όσο το δυνατόν πιο χαριτωμένα στη βαρύτερη νότα.» (Neumann ό.π.: 87). 

 

 
Παρ. 335. Διαδοχικές σειρές διάηχου ποικίλματος μιας-νότας (Zwischenschlag), σε ανιούσα και κατιούσα 

διάταξη, στο πρώιμο δυτικό Μπαρόκ. Εδώ το ποίκιλμα σημειογραφείται ως παρεστιγμένο δέκατο-έκτο (2
ο
 & 4

ο
 

μέτρο). R. Rogniono (1592: 22 [στο Neumann 1983: 97, ex.14.1.d]).
768

  

 

 
Παρ. 336. Διαδοχικές σειρές διάηχου ποικίλματος μιας-νότας (Zwischenschlag), σε ανιούσα και κατιούσα 

διάταξη, στο ύστερο δυτικό Μπαρόκ. Συνήθης τρόπος σημειογράφησης του ποικίλματος (πάνω πεντάγραμμο) 

και υπόδειξη ερμηνείας του (κάτω πεντάγραμμο). Quantz (1752 [στο Neumann 1983: 191, ex.18.21]). 
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 Ό. σημ. 458. 

springer (Marpurg 1756) 

Zwischenschlag (Quantz 1752) 

Zwischenschlag (R. Rogniono (1592) 
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Αντίστοιχα επίσης με το μετάηχο και το πρόηχο –ως συνδυασμός άλλωστε αυτών –, το διάηχο 

ποίκιλμα μιας-νότας αποτελεί σύνηθες στοιχείο τεχνοτροπίας αρκετών εξωκλασικών παραδόσεων. 

Ακολουθεί σχετικό παράδειγμα από το πεδίο της τουρκικής παραδοσιακής μουσικής (Παρ. 337).
769

 

 

 

Παρ. 337. Σύντομη διαδοχική σειρά διάηχου ποικίλματος μιας-νότας (συμβολίζεται με « »), σε κατιούσα 

διάταξη. Καταγραμμένο απόσπασμα τουρκικού τραγουδιού. Καταγραφή: Bartók (1976: 104, παρ.21α, 8
ο
 

σύστημα). 

 

 

 

3.1.2.4.II. Το Διάηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας στην ΕΠΒ Ερμηνεία 

Στο ειδικότερο πεδίο της ΕΠΜ και δη της βιολιστικής ερμηνείας αυτής, ένεκα εξάλλου της 

τεχνικής δυνατότητας του σχετικού οργάνου να εκφέρεται σε αυτό, με αρκετή ευκολία, σχετικά 

μεγάλο πλήθος συζευγμένων μεταξύ τους κύριων και ποικιλτικών νοτών, το διάηχο ποίκιλμα μιας-

νότας συναντάται αρκετά συχνά. Το πλήθος, δε, των διαφορετικών εκδοχών αυτού που μπορεί να 

προκύψει, τόσο εξαιτίας της πληθώρας δυνατών σχηματισμών του, όσο και της ποικιλότητας 

τρόπων εκφοράς των σχηματισμών αυτών ειδικότερα στο βιολί, είναι αρκετά μεγάλο. Ακολουθούν 

παραδείγματα του ποικίλματος από τη σχετική βιβλιογραφία, αφενός από το ευρύτερο πεδίο της 

ΕΠΜ (Παρ. 338),
770

 και αφετέρου από το ειδικότερο πεδίο της ΕΠΒ ερμηνείας (Παρ. 339). 

 

 
Παρ. 338. Δυο σχετικά απλές εκδοχές διάηχου ποικίλματος μιας-νότας. Απόσπασμα από τη συλλογή καταγραφών 

ΕΠΜ του L.A. Bourgault-Ducoudray (1876: 83, 1
ο
 σύστημα), μιας από τις πρώτες σημαντικές συλλογές του 

είδους. 

 

 

 
Παρ. 339. Ενδεικτική αναφορά καταγραφής διάηχου ποικίλματος μιας-νότας ειδικότερα στην ΕΠΒ ερμηνεία. 

Βιολιστής: Κώτσος Μαλάνος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού «Έλα να σε χαρώ, 

ξενιτεμένο μου πουλί» (από το Λιβάδι Κυθήρων). Καταγραφή: ΚΕΕΛ-Ι. Κασιμάτης (1956) (στο Σπυριδάκης και 

Περιστέρης 1999: 332, 1
ο
 σύστημα). 
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 Για περαιτέρω δείγματα καταγραφής του ποικίλματος σε εξωκλασικές μουσικές παραδόσεις, πρβλ. εδώ Παρ. 14, 

από την ινδική παράδοση, Παρ. 16 και Παρ. 19, αντίστοιχα, από τη λαϊκή βιολιστική παράδοση της Σκωτίας και των 

νησιών Shetland. 
770

 Για περαιτέρω δείγματα καταγραφής του ποικίλματος στο ευρύτερο πεδίο της ΕΠΜ, πρβλ. Παρ. 4 και Παρ. 7. 
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Όσον αφορά σε μια ειδικότερη εκδοχή του ποικίλματος, όπως αυτή η οποία απεικονίζεται στο 

πρώτο από τα δυο παραπάνω παραδείγματα (Παρ. 338), η Μαζαράκη (1984: 67) αναφέρει: 

«Αυτή η συνήθεια πρέπει να είναι παρμένη από το παίξιμο της φλογέρας και της τσαμπούνας. Τόσο 

στη μια, όσο και στην άλλη, παίζονται όλες οι νότες δεμένες (legato). Γι’ αυτό, όταν ο παίχτης θέλει 

να ξεχωρίσει δυο νότες με ίδιο τονικό ύψος, που παίζονται η μια αμέσως μετά την άλλη, παίζει σαν 

αποτζιατούρα ανάμεσα στις δυο τους την αμέσως ψηλότερη νότα. Έτσι, τονίζοντας τη δεύτερη νότα, 

την ξεχωρίζει από την προηγούμενη. Αλλιώς θα ακουγόταν σα μια νότα.» 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σχετικά (3.1.1.2), κάθε διάηχο ποίκιλμα γενικότερα, αν και βρίσκεται σε 

σύζευξη και με τις δυο εκατέρωθέν του κύριες νότες, συνήθως εκφέρεται προσδίδοντας μεγαλύτερη 

βαρύτητα κυρίως σε μια από τις δυο αρθρώσεις του με αυτές. Ο ερμηνευτικός χαρακτήρας ενός 

διάηχου ποικίλματος, δηλαδή, συνήθως συσχετίζεται –έστω και ελάχιστα– περισσότερο είτε με το 

χαρακτήρα του σχετικού του μετάηχου ποικίλματος είτε με αυτόν του σχετικού του πρόηχου. 

Αντίστοιχα, επομένως, όσον αφορά ειδικότερα στο διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας το οποίο εξετάζεται 

εδώ ( ), ανάλογα με το αν δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην εκφορά της άρθρωσής του με την 

κύρια νότα που προηγείται ή που έπεται του ιδίου, αυτό ενδέχεται να έχει περισσότερο είτε μετάηχο 

 (~ ) είτε πρόηχο χαρακτήρα  (~ ).  

 Στο πλαίσιο του παρόντος πονήματος, η προαναφερόμενη διάκριση του διάηχου 

ποικίλματος ειδικότερα μιας-νότας, ανάλογα με τον μετάηχο ή τον πρόηχο χαρακτήρα του, έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο για την περαιτέρω διάκρισή του σε ανιόν ή κατιόν.
771

 Αυτή ήταν, άλλωστε, η 

βασική σκοπιμότητα της επινόησης και της εφαρμογής της. Το εν λόγω ποίκιλμα, εδώ λοιπόν, στη 

συνέχεια, χαρακτηρίζεται ως ανιόν ή κατιόν ανάλογα με το αν είναι ανιών ή κατιών, αντίστοιχα, ο 

επικρατέστερος μεταξύ πρόηχου και μετάηχου χαρακτήρας αυτού. Για παράδειγμα, όταν αυτό έχει, 

αφενός οξύτερο τονικό ύψος από την κύρια νότα που προηγείται του ίδιου, και αφετέρου μετάηχο 

χαρακτήρα, π.χ. , χαρακτηρίζεται ως ανιόν. Αντίστοιχα, το ίδιο διάηχο ποίκιλμα, με πρόηχο 

όμως χαρακτήρα, π.χ. , χαρακτηρίζεται ως κατιόν. 

 Αξίζει να σημειωθεί βέβαια, επίσης, ότι η προαναφερόμενη διάκριση του διάηχου 

ποικίλματος σε μετάηχου και πρόηχου χαρακτήρα αποτελεί έναν καθαρά υποκειμενικής υφής 

διαχωρισμό. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, να συνταχθούν απόλυτοι και αντικειμενικοί κανόνες 

σχετικά με την εφαρμογή της. Πραγματοποιείται, στην ουσία, σύμφωνα με την προσωπική κρίση 

του εκάστοτε σχετικού μελετητή, μέσω της αξιολόγησης από τον ίδιο –πιο συγκεκριμένα– του κατά 

πόσο η εκφορά του εκάστοτε διάηχου ποικίλματος  τείνει περισσότερο προς αυτή του 

αντίστοιχού του μετάηχου  ή πρόηχου ποικίλματος . Βασική προϋπόθεση, ασφαλώς, 

για την ορθή αναγνώριση των εν λόγω χαρακτήρων ποίκιλσης είναι η ακρόαση του σχετικού 

μουσικού υλικού, αφού άλλωστε αυτοί δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν μέσω μονάχα της 

γνωστής καθιερωμένης καταγραμμένης μορφής του ποικίλματος ( ). 

 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάπτυξη διαφόρων αντιπροσωπευτικών υποπεριπτώσεων του διάηχου 

ποικίλματος μιας-νότας, όπως τούτο συναντάται στο ειδικότερο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ. Για την 

ανάπτυξη της σχετικής περιπτωσιολογίας ακολουθείται –κατά αναλογία– ο τρόπος 

κατηγοριοποίησης που έλαβε χώρα στις έτερες βασικές κατηγορίες ποικιλμάτων μιας-νότας, του 

μετάηχου (3.1.2.2) και του πρόηχου (3.1.2.3). Εδώ, ωστόσο, λαμβάνεται επιπλέον και μάλιστα 
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 Σχετικά, πρβλ. 3.1.1.3. 
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πρωτίστως υπόψη ο μετάηχος ή πρόηχος χαρακτήρας του εκάστοτε εξεταζόμενου ποικίλματος, που 

μόλις προαναφέρθηκε. Με αυτόν τον τρόπο, άλλωστε, καθίσταται δυνατόν να προσδιοριστεί στη 

συνέχεια ο ανιών ή κατιών σχηματισμός του. Ως εκ τούτου, οι διάφορες βασικές εκδοχές του 

διάηχου ποικίλματος μιας-νότας αναπτύσσονται στη συνέχεια σύμφωνα με τα εξής –με σειρά 

ιεραρχίας– βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης αυτού:
772

 

 

 

Βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης διάηχου ποικίλματος μιας-νότας 

 

α) Ο χαρακτήρας του ποικίλματος (3.1.1.2). Διακρίνονται δυο βασικές κατηγορίες: 

 i) Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα ( ), και  

 ii) Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα ( ). 

β) Ο σχηματισμός του ποικίλματος (3.1.1.3). Διακρίνονται δυο βασικές κατηγορίες: 

 i) Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας –μετάηχου (π.χ. ) και πρόηχου χαρακτήρα (π.χ. 

)–, και  

 ii) Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας –μετάηχου (π.χ. ) και πρόηχου χαρακτήρα (π.χ. 

). 

γ) Το είδος του διαστήματος μεταξύ του ποικίλματος και της κύριας νότας εκείνης –εκ των δυο 

εκατέρωθέν του– την οποία αυτό ποικίλλει θεωρητικά με μεγαλύτερη έμφαση (3.1.1.5). 

Πρόκειται για την κύρια νότα εκείνη η οποία, εδώ, υποδεικνύεται μέσω της ειδικότερης 

επιπλέον σύζευξης που δηλώνει τον μετάηχο ή πρόηχο χαρακτήρα του ποικίλματος (3.1.1.2). 

Πιο συγκεκριμένα, όταν το ποίκιλμα έχει μετάηχο χαρακτήρα, η εν λόγω κύρια νότα είναι 

αυτή που προηγείται αυτού, ενώ όταν έχει πρόηχο χαρακτήρα, αντίστοιχα, αυτή που έπεται. 

Διακρίνονται τέσσερις βασικές περιπτώσεις του εν λόγω διαστήματος:
773

 

 i) Ανιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού –μετάηχου ( ) και πρόηχου χαρακτήρα ( )–, 

 ii) Ανιόν αλματικό –μετάηχου  και πρόηχου χαρακτήρα ( )–, 

 iii) Κατιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού –μετάηχου ( ) και πρόηχου χαρακτήρα ( )–, και 

 iv) Κατιόν αλματικό – μετάηχου ( ) και πρόηχου χαρακτήρα ( ). 

δ) Το είδος του διαστήματος μεταξύ των δυο εκατέρωθεν κύριων νοτών του ποικίλματος 

(3.1.1.5). Διακρίνονται τρεις βασικές περιπτώσεις του εν λόγω διαστήματος: 

 i) Βηματικό 1
ου 

βαθμού ( ) –δηλαδή ούτε ανιόν ούτε κατιόν–, 

 ii) Ανιόν –βηματικό 2
ου 

βαθμού ( ) ή αλματικό ( )–, και 

 iii) Κατιόν – βηματικό 2
ου 

βαθμού ( ) ή αλματικό ( ). 

ε) Η βιολιστική εκφορά του ποικίλματος (3.1.1.6). Διακρίνονται δυο βασικές περιπτώσεις: 

 i) Αρθρωτή, και 

 ii) Ολισθητική (αμιγής ή σε συνδυασμό με αρθρωτή). 

στ) Η σύγχρονη ή ασύγχρονη ρυθμική τοποθέτησή του στο «χρόνο» (3.1.1.4). 

ζ) Οι ενδεχόμενες διαβαθμίσεις της ρυθμικής του αξίας και η ταχύτητα εκφοράς του (3.1.1.7). 
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 Πρόκειται για μέρος των Πρόσθετων Κριτηρίων Κατηγοριοποίησης Ποικιλμάτων που παρατίθενται στην ενότητα 

3.1.1. 
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 Πρβλ. σημ. 765.  
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Όπως στην περίπτωση διερεύνησης των δυο άλλων βασικών κατηγοριών ποίκιλσης μιας-νότας –

του μετάηχου (3.1.2.2) και του πρόηχου (3.1.2.3)–, έτσι αντίστοιχα και στου διάηχου που εξετάζεται 

εδώ, μέσω της εφαρμογής των τεσσάρων πρώτων προαναφερόμενων κριτηρίων (α, β, γ, δ) αυτού, 

προκύπτουν θεωρητικά 24 διαφορετικές –από δομική σχηματική σκοπιά– βασικές του περιπτώσεις. 

Τα στοιχεία της εκάστοτε εν λόγω περίπτωσης αναφέρονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα 

(Πίν. 12). Τα υπόλοιπα τρία προαναφερόμενα κριτήρια κατηγοριοποίησης (ε, στ, ζ), λαμβάνονται 

συμπληρωματικά υπόψη κατά περίπτωση. 

 Ακολουθεί η περαιτέρω ανάπτυξη των 24 αυτών βασικών περιπτώσεων του διάηχου 

ποικίλματος μιας-νότας, μέσα από την παράθεση και το σχολιασμό σχετικών παραδειγμάτων από 

το πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίν. 12), οι πρώτες 12 

από τις περιπτώσεις αυτές (Περιπτώσεις 1-12) αφορούν στον μετάηχο χαρακτήρα του ποικίλματος 

(3.1.2.4.II.α), ενώ οι επόμενες 12 (Περιπτώσεις 13-24), αντίστοιχα, στον πρόηχο (3.1.2.4.II.β). Και 

για τους δυο αυτούς χαρακτήρες, επίσης, εξετάζονται 6 ανιόντες και 6 κατιόντες σχηματισμοί του 

ποικίλματος. Ο τρόπος διάταξης των εκατέρωθεν κύριων νοτών του ποικίλματος, ακόμη, 

επαναλαμβάνεται ο ίδιος κάθε τρεις τέτοιες περιπτώσεις. 
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Διάηχο 

ποίκιλμα 

μιας-νότας: 

Περίπτωση 

# 

Βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης Δομική 

μονάδα 

ποίκιλσης 
α) Χαρα-

κτήρας 

ποικίλματος 

β) Σχηματι-

σμός 

ποικίλματος 

γ) Διάστημα μεταξύ 

ποικίλματος και 

ποικιλλόμενης –με 

μεγαλύτερη 

έμφαση– κύριας 

νότας 

δ) Διάστημα 

μεταξύ κύριων 

νοτών 

εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 

1 i) Μετάηχος i) Ανιών 
i) Ανιόν βηματικό 

2
ου 

βαθμού  

i) Βηματικό  

1
ου 

βαθμού  

2 » » » 

ii) Ανιόν  

(βηματικό ή 

αλματικό) 

 ή 

 

3 » » » 

iii) Κατιόν 

(βηματικό ή 

αλματικό) 

 ή 

 

4 » » ii) Ανιόν αλματικό 
i) Βηματικό  

1
ου 

βαθμού  

5 » » » 

ii) Ανιόν 

(βηματικό ή 

αλματικό) 

 ή 

 

6 » » » 

iii) Κατιόν 

(βηματικό ή 

αλματικό) 

 ή 

 

7 » ii) Κατιών 
iii) Κατιόν βηματικό  

2
ου 

βαθμού 

i) Βηματικό  

1
ου 

βαθμού  

8 » » » 

ii) Ανιόν 

(βηματικό ή 

αλματικό) 

 ή 

 

9 » » » 

iii) Κατιόν 

(βηματικό ή 

αλματικό) 

 ή 

 

10 » » iv) Κατιόν αλματικό 
i) Βηματικό  

1
ου 

βαθμού  

11 » » » 

ii) Ανιόν 

(βηματικό ή 

αλματικό) 

 ή 

 

12 » » » 

iii) Κατιόν 

(βηματικό ή 

αλματικό) 

 ή 

 
 

…συνέχεια → 
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Διάηχο 

ποίκιλμα 

μιας-νότας: 

Περίπτωση 

# 

(συνέχεια) 

Βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης Δομική 

μονάδα 

ποίκιλσης 
α) Χαρα-

κτήρας 

ποικίλματος 

β) Σχηματι-

σμός 

ποικίλματος 

γ) Διάστημα μεταξύ 

ποικίλματος και 

ποικιλλόμενης –με 

μεγαλύτερη 

έμφαση– κύριας 

νότας 

δ) Διάστημα 

μεταξύ κύριων 

νοτών 

εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 

13 ii) Πρόηχος i) Ανιών 
i) Ανιόν βηματικό 

2
ου 

βαθμού  

i) Βηματικό  

1
ου 

βαθμού  

14 » » » 

ii) Ανιόν 

(βηματικό ή 

αλματικό) 

 ή 

 

15 » » » 

iii) Κατιόν 

(βηματικό ή 

αλματικό) 

 ή 

 

16 » » ii) Ανιόν αλματικό 
i) Βηματικό  

1
ου 

βαθμού  

17 » » » 

ii) Ανιόν 

(βηματικό ή 

αλματικό) 

 ή 

 

18 » » » 

iii) Κατιόν 

(βηματικό ή 

αλματικό) 

 ή 

 

19 » ii) Κατιών 
iii) Κατιόν βηματικό 

2
ου 

βαθμού 

i) Βηματικό  

1
ου 

βαθμού  

20 » » » 

ii) Ανιόν 

(βηματικό ή 

αλματικό) 

 ή 

 

21 » » » 

iii) Κατιόν 

(βηματικό ή 

αλματικό) 

 ή 

 

22 » » iv) Κατιόν αλματικό 
i) Βηματικό  

1
ου 

βαθμού  

23 » » » 

ii) Ανιόν 

(βηματικό ή 

αλματικό) 

 ή 

 

24 » » » 

iii) Κατιόν 

(βηματικό ή 

αλματικό) 

 ή 

 
Πίν. 14. Διαχωρισμός του διάηχου ποικίλματος μιας-νότας σε 24 περιπτώσεις, με βάση τα τέσσερα πρώτα (α, β, γ, 

δ) βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησής του (σ. 302). 
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3.1.2.4.II.α. Διάηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας με Μετάηχο Χαρακτήρα  

 

 
 

Όπως προκύπτει με βάση το δεύτερο (β) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του διάηχου 

ποικίλματος μιας-νότας –ανάλογα δηλαδή με το εάν ο σχηματισμός του είναι ανιών ή κατιών–,
774

 

κατά πρώτον, το διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα μπορεί να διακριθεί στις εξής 

δυο βασικές υποκατηγορίες: 

 i) Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα (π.χ. ), 

 ii) Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα (π.χ. ). 

Ακολουθεί περαιτέρω ανάπτυξη των δυο αυτών βασικών υποκατηγοριών.
775

 

 
 

3.1.2.4.II.α.i. Ανιόν Διάηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας με Μετάηχο Χαρακτήρα  
 

 ή  
 

Όπως προκύπτει, επίσης, με βάση το τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του 

εξεταζόμενου ποικίλματος –ανάλογα δηλαδή με το εάν το διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ του 

τελευταίου και της ποικιλλόμενης με μεγαλύτερη έμφαση κύριας νότας, αυτής δηλαδή που εδώ 

προηγείται του ποικίλματος, είναι βηματικό ή αλματικό–,
776

 το ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

με μετάηχο χαρακτήρα μπορεί να διακριθεί στις εξής δυο περαιτέρω βασικές υποκατηγορίες: 

 1) Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος 

 ( ), 

 2) Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 

 ( ). 

Ακολουθεί περαιτέρω ανάπτυξη των δυο αυτών βασικών υποκατηγοριών. 

 

 

3.1.2.4.II.α.i.1. Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος 

 

 
 

Ανάλογα, επίσης, με το είδος του διαστήματος που σχηματίζεται μεταξύ των δυο εκατέρωθεν 

κύριων νοτών του ποικίλματος –δηλαδή με βάση το τέταρτο (δ) προαναφερόμενο κριτήριο 

κατηγοριοποίησης του τελευταίου–,
777

 το ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα 

βηματικού διαστήματος διακρίνεται σε τρεις βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 1-3), οι οποίες 

εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 
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 Βλ. σ. 302. 
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 Ό. σημ. 475 & σημ. 477. 
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 Ό. σημ. 774. 
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 Ό. σημ. 774.  
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Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 1 

α) Χαρακτήρας ποικίλματος Μετάηχος 

β) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

γ) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης –με 

μεγαλύτερη έμφαση– κύριας νότας 
Ανιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

δ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Βηματικό  

1
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η παρούσα περίπτωση ανιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα 

(Περίπτωση 1), παρομοίως με την «ασύζευκτη» αντίστοιχή της Περίπτωση 1 του μετάηχου 

ποικίλματος μιας-νότας ( ), συναντάται αρκετά συχνά στην ΕΠΒ ερμηνεία. Παρομοίως, 

επίσης, όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό και μέσα από τα παραδείγματα που ακολουθούν (Παρ. 340 

- Παρ. 345),
778

 ο λειτουργικός ρόλος του ποικίλματος, εδώ, είναι να καθιστά τη μετάβαση μεταξύ 

των δυο εκατέρωθέν του κύριων νοτών πιο διακριτή και πιο περίτεχνη. 

 Ακολουθούν δυο σχετικά παραδείγματα, κατά πρώτον, αρθρωτής βιολιστικής εκφοράς του 

ποικίλματος (Παρ. 340, Παρ. 341).
779

 

 

 
Παρ. 340.

780 #536, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα),  ~ 140. 
Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Ευάγγελος Μυρτσίδης (Γκετζέκης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Σεις ψηλές, λιγνές κοπέλες» (Δυτικής Θράκης). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Θράκης - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 

12, CD, 2001, αρ. κομματιού: 12, σημείο: 0.00΄-0.07΄ (1
η
 έκδ. 1973). 

 

 

 
Παρ. 341. #544, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 90. 
Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του, από τρεις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Αντώνης Χατζόγλου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού της σειράς οργανικών σκοπών: 

«Συλιβριανός συρτός, Μπάλλοι, Χασάπικο» (εκδοχές Άνδρου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Κυκλάδων - Σίμων 

Καράς, ΣΔΕΜ 6, CD, 1997, αρ. κομματιού: 18, σημείο: 2.51΄-3.01΄ (1
η 

έκδ. 1973). 

 

 

                                                 
778

 Ό. σημ. 779 & 781. 
779

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 390 (1
ο
 μέτρο, 8

ος
 χρόνος, και 2

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 231 (3

ο
 μέτρο, 1

ος
-2

ος
 χρόνος). 

780
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 223. 
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Ακολουθούν, αντίστοιχα, κατά δεύτερον, δυο παραδείγματα ολισθητικής εκφοράς του ποικίλματος 

(Παρ. 342, Παρ. 343).
781

 
 

 
Παρ. 342.

782 #546, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Χατζηπέτρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Πάρε Φραντζή 

τη λύρα σου» (Νισύρου). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.11 - Ρόδος, Σύμη, Χάλκη, Τήλος, Νίσυρος, FM 

Records 826, CD, 1998, αρ. κομματιού: 15, σημείο: 0.28΄-0.39΄. 

 

 
Παρ. 343.

783 #11, βθτ: Ρε, ~ 80. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του, από τρεις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Ταταυλιανό συρτό» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή Κυριάκο 

Γκουβέντα, ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 2.03΄-2.10΄. 

 

Συχνά επίσης το εν λόγω ποίκιλμα –παρομοίως με την αντίστοιχή του Περίπτωση 1 του μετάηχου 

ποικίλματος μιας-νότας–
784

 συναντάται να εκφέρεται σε διαδοχικές δομικές μονάδες ποίκιλσης –να 

ποικίλλει δηλαδή εναλλάξ μία παρά μία κύρια νότα–, οι οποίες σχηματίζουν μεταξύ τους κατιούσα 

σειρά διαστήματος 2
ου

 βαθμού. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι, όταν η ταχύτητα εκφοράς της εν 

λόγω δομικής μονάδας του ποικίλματος είναι αρκετά μεγάλη, όπως στα παραδείγματα που 

ακολουθούν (Παρ. 344, Παρ. 345), το άκουσμα αυτής δεν διαφέρει ιδιαίτερα από εκείνο ενός 

ανιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος ( ).
785

 
 

 
Παρ. 344.

786 #545, βθτ: Λα, ~ 120. 

Διαδοχική σειρά ανιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα βηματικού διαστήματος 

(Περίπτωση 1). Οι δομικές μονάδες ποίκιλσης αυτού σχηματίζουν μεταξύ τους συνεχή κατιούσα σειρά βηματικού 

διαστήματος 2
ου 

βαθμού. Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του ποικίλματος, από τρεις συνολικά διαφορετικές 

«δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Νικόλας Χατζόπουλος (Μπόμπος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Τα τσαλίμια του Νικόλα» (Κυκλαδίτικου ύφους). Από το άλμπουμ: Μια Θάλασσα Τραγούδια - Νικόλας 

Χατζόπουλος, Friends, CD, 2009, αρ. κομματιού: 26, σημείο: 0.46΄-0.50΄. 
                                                 
781

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 424 (2
ο
 μέτρο, 3

ος
-4

ος
 χρόνος). 

782
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 797. 

783
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 427. 

784
 Βλ. σ. 183. 

785
 Σχετικά, βλ. 3.1.3.3.II.α.i (σ. 425), Περιπτώσεις 1 & 2. 

786
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 429. 
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Παρ. 345. #543, βθτ: Ντο, ~ 90 

Διαδοχική σειρά ανιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα βηματικού διαστήματος 

(Περίπτωση 1). Οι δομικές μονάδες ποίκιλσης αυτού σχηματίζουν μεταξύ τους συνεχή κατιούσα σειρά βηματικού 

διαστήματος 2
ου 

βαθμού. Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του ποικίλματος, από τέσσερις συνολικά διαφορετικές 

«δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Βασίλης Κλουβάτος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μπάλος και 

τσαμπούνα» (Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: Aiolos - Vasilis Klouvatos, Alpha Records 8491-2, 2CDs, 2004, αρ. 

κομματιού: I-02, σημεία: 0.52΄-0.59΄. 

 

 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 2 

α) Χαρακτήρας ποικίλματος Μετάηχος 

β) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

γ) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης –με 

μεγαλύτερη έμφαση– κύριας νότας 

Ανιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

δ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Ανιόν  

(βηματικό ή αλματικό) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

 ή  

 

Πρόκειται για αντίστοιχη με την προηγούμενη περίπτωση ανιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας 

με μετάηχο χαρακτήρα (Περίπτωση 1), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 2), οι εκατέρωθεν 

κύριες νότες του ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα ανιόν –είτε βηματικό 2
ου

 βαθμού, 

είτε αλματικό–, αντί αντίστοιχα βηματικό 1
ου

. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε όλα τα σχετικά 

παραδείγματα που ακολουθούν (Παρ. 346 - Παρ. 352), οι εκατέρωθεν κύριες νότες του ποικίλματος 

εκφέρονται –με τη σειρά που ερμηνεύονται–, η μεν πρώτη στη θέση και η δε δεύτερη στην άρση 

του χρόνου. Το δε ποίκιλμα αποτελεί κάτι σαν ανιόν «διαστηματικό σκαλοπάτι» ανάμεσά τους, 

εξομαλύνοντας κατά συνέπεια τη μεταξύ τους σύνδεση. Το τονικό ύψος του τελευταίου, επίσης, 

είναι ως επί το πλείστον πιο κοντά σε εκείνο της κύριας νότας που προηγείται του ίδιου, παρά 

αυτής που έπεται.  

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα, κατά πρώτον, αρθρωτής βιολιστικής εκφοράς του 

ποικίλματος (Παρ. 346 - Παρ. 349).
787

 
 

 
Παρ. 346. #547, βθτ: Λα, ~ 150.  

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Χατζημιχάλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Γκάιδα» 

(ζεϊμπέκικο, ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Πριν από το Μάρκο, περ. Λαϊκό τραγούδι, τχ. 11, CD, 2005, αρ. 

κομματιού: 02, σημείο: 0.08΄-0.16΄ (1
η
 έκδ. 1929, στο δίσκο 78΄ στροφών Okeh Αμερικής OK-82523). 

 

                                                 
787

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 758 (1
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 649 (2

ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος). 
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Παρ. 347.

788
 #130, βθτ: Λα, ~ 290. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γεράσιμος Χανδρινός (Φιλήμονας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Μαράθηκαν τα κλαδιά» (Κεφαλλονιάς). Από το άλμπουμ: Χοροί και Τραγούδια της Κεφαλονιάς, Eracord, MC, 

1986, αρ. κομματιού: B-02, σημείο: 0.19΄-0.24΄.  

 

 

 
Παρ. 348. #553, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο ψηλότερα), ~ 135. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Παύλος Πολυράκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Το σφάλμα» 

(Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τα Βιολιά της Κρήτης Νο1, Panivar 40266, CD, 1994, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 

2.02΄-2.09΄.  
 

 

 
Παρ. 349. #554, βθτ: Μι (ακούγεται 2 τόνους χαμηλότερα), ~ 150.  

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολίστρια: Ασπασία Παπαδάκη (Ασπασία). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Η 

νύχτα έχει βάσανα» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τα Βιολιά της Κρήτης Νο1, Panivar 40266, CD, 1994, αρ. 

κομματιού: 13, σημείο: 1.00΄-1.06΄. 
 

 

Ακολουθούν, κατά δεύτερον, αντίστοιχα παραδείγματα ολισθητικής εκφοράς του ποικίλματος 

(Παρ. 350 - Παρ. 352). Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε κάθε περίπτωση εδώ, το ποίκιλμα εκφέρεται με 

τον ίδιο δακτυλισμό με αυτόν της κύριας νότας που προηγείται του ίδιου.  

 

 
Παρ. 350. #549, βθτ: Λα, ~ 230. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Ιωάννης Πατριαρχέας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Αργείτικο» (Πελοποννήσου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Πελοποννήσου και Ρούμελης - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 4, 

CD, 1994, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 0.44΄-0.51΄ (1
η
 έκδ. 1976). 

 

 

                                                 
788

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 790. 
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Παρ. 351.

789 #73, βθτ: Ντο, ~ 95. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Διονύσης Πόγγης (Νιόνιος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Συρτός πολίτικος» (Κωνσταντινούπολης). Από το δίσκο 78΄ στροφών Columbia Αμερικής CO-56057F, 1927, 

σημείο: 0.30΄-0.34΄. 

 

 

 
Παρ. 352.

790 #548, βθτ: Ντο, ~ 90. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Νικόλας Βίλλας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ποταμός» 

(Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Η Μουσική μας Παράδοση - Ταξίδι στα Νησιά Μας, Sakkaris 250, CD, 1997, 

αρ. κομματιού: 03, σημείο: 1.31΄-1.42΄. 
 

 

 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 3 

α) Χαρακτήρας ποικίλματος Μετάηχος 

β) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

γ) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης –με 

μεγαλύτερη έμφαση– κύριας νότας 

Ανιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

δ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Κατιόν 

(βηματικό ή αλματικό) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

 ή  

 

Πρόκειται για αντίστοιχη με την προηγούμενη περίπτωση ανιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας 

με μετάηχο χαρακτήρα (Περίπτωση 2), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 3), οι εκατέρωθεν 

κύριες νότες του ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα κατιόν –είτε βηματικό 2
ου

 

βαθμού, είτε αλματικό–, αντί ανιόν. Είναι γεγονός βέβαια ότι, στην πράξη, όπως εξάλλου γίνεται 

αντιληπτό και από τα παραδείγματα που ακολουθούν (Παρ. 353 - Παρ. 358),
791

 το εν λόγω 

διάστημα συναντάται κυρίως να είναι βηματικό 2
ου

 βαθμού, παρά αλματικό.
792

 

                                                 
789

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 548. 
790

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 287. 
791

 Ό. σημ. 793 & σημ. 796. 
792

 Ό. σημ. 492.  
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 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα, κατά πρώτον, αρθρωτής βιολιστικής εκφοράς του 

ποικίλματος (Παρ. 353, Παρ. 354).
793

 

 

 
Παρ. 353.

794
 #62, βθτ: Ντο, ~ 80. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Οικονομίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Πολίτικος» 

(συρτός χορός Κωνσταντινούπολης, εκδοχή Αμοργού). Από το άλμπουμ: Πέρασμα στην Αμοργό - Νίκος 

Οικονομίδης, Keros 101, CD, 2001, αρ. κομματιού: 13, σημείο: 2.39΄-2.45΄.  

 

 

 
Παρ. 354.

795
 #330, βθτ: Σολ, ~ 85. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Μανούσης Καρποντίνης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού της σειράς οργανικών σκοπών: 

«Πατινάδα, Μπάλλος & Τσιριγώτικο» (Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: Instrumental Folk Music from Greece, 

Topic records TS 915, CD, 1996, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 1.17΄-1.24΄.  

 

 

 

Ακολουθούν, κατά δεύτερον, αντίστοιχα παραδείγματα ολισθητικής εκφοράς του ποικίλματος 

(Παρ. 355 - Παρ. 358).
796

 Είναι γεγονός ότι ο εν λόγω τρόπος εκφοράς παρουσιάζει ξεχωριστό 

ενδιαφέρον εξαιτίας, αφενός, του έντονα ιδιωματικού του χαρακτήρα, αφετέρου, της ιδιότυπης από 

βιολιστική σκοπιά ερμηνευτικής τεχνικής που συνήθως χρησιμοποιείται, π.χ. . Στην 

περίπτωση αυτή, δηλαδή, συνήθως η παλάμη και το δάκτυλο εκείνο του αριστερού χεριού που 

εκφέρει το ποίκιλμα ολισθαίνοντας πάνω στη χορδή κινούνται στιγμιαία προς τα εμπρός κατά μισή 

θέση υψηλότερα στην ταστιέρα του οργάνου. Κατά την αντίστοιχη επαναφορά της παλάμης προς 

τα πίσω στην αρχική της θέση, ωστόσο, αντί του προαναφερόμενου δακτύλου, κατά κανόνα 

ολισθαίνει στη χορδή το δάκτυλο με το οποίο εκφέρεται στη συνέχεια η κύρια νότα που έπεται του 

ποικίλματος. Συνήθως βέβαια, η δεύτερη αυτή ολισθητική κίνηση του νέου δακτύλου είναι τόσο 

διακριτική, ώστε δύσκολα μπορεί να γίνει αντιληπτή μονάχα διά της απλής ακροάσεως. Σε γενικές 

γραμμές, μπορεί να πει κανείς ότι ο τρόπος αυτός εκφοράς της όλης δομικής μονάδας του 

ποικίλματος έχει τις περισσότερες φορές ένα αρκετά «ολισθαίνον» ιδιωματικού χαρακτήρα 

άκουσμα. 

 

                                                 
793

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 390 (1
ο
 μέτρο, 8

ος
 χρόνος, και 2

ο
 μέτρο, 1

ος
 & 3

ος
 χρόνος), Παρ. 424 (3

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), 

Παρ. 737 (4
ος

 χρόνος σε κάθε μέτρο), Παρ. 786 (3
ο
 μέτρο, 1

ος
-3

ος
 χρόνος), Παρ. 326 (2

ο
 μέτρο, 4

ος
-5

ος
 χρόνος).  

794
 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 258, Παρ. 920. 

795
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 456. 

796
 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 561 (2

ο
 μέτρο, 4

ος
-5

ος
 χρόνος), Παρ. 424 (2

ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος). 
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Παρ. 355.

797
 #68, βθτ: Μι, ~ 185. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Κόρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Από μικρός 

ορφάνεψα» (Στερεάς Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Η Ιστορία του Κόρου, General Music 5465, CD, 2009, αρ. 

κομματιού: 04, σημείο: 1.48΄-2.01΄ (1
η
 έκδ. 1982). 

 

 
Παρ. 356. #551, βθτ: Λα, ~ 85. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Στάθης Κουκουλάρης (Βάρκας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Τι σε μέλει εσένανε» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Ιστορία της Ελληνικής Μουσικής, Παπαδάς / Άνοδος 

PME135, CD, 1995, αρ. κομματιού: 12, σημείο: 1.50΄-2.01΄. 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η εν λόγω εκφορά του ποικίλματος όταν λαμβάνει χώρα σε συνεχόμενες 

κύριες νότες, συγκροτώντας έτσι σχετικές διαδοχικές σειρές ποίκιλσης – οι οποίες μάλιστα κατά 

κανόνα είναι κατιούσας διάταξης (Παρ. 357, Παρ. 358). 

 

 
Παρ. 357. #89, βθτ: Λα, ~ 80 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση, ταξίμι).  

Σύντομη διαδοχική σειρά ανιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού 

διαστήματος (Περίπτωση 3). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του, από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές 

βάσεις». 

Βιολιστής: Νίκος Καλαϊτζής (Μπινταγιάλας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Δε με 

νιάζει» (λαϊκό). Από το άλμπουμ: Νησιώτικα και Λαϊκά Νο1 με τον Μπινταγιάλα, Nirvana 506, MC, 1990 (;), αρ. 

κομματιού: Α-03, σημείο: 0.21΄-0.28΄.  

 

 
Παρ. 358. #550, βθτ: Σι, ~ 80. 

Σύντομες διαδοχικές σειρές –κατιούσας βηματικής διάταξης– ανιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας με 

μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του, από τρεις 

συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Νίκος Χατζόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ο Κατιφές» 

(Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Το Βιολί του Αιγαίου - Νίκος Χατζόπουλος, Eros Music 040-01, CD, 1996, αρ. 

κομματιού: 04, σημείο: 1.55΄-2.00΄.  
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 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 374. 
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3.1.2.4.II.α.i.2. Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 

 

 
 

Ανάλογα, επίσης, με το είδος του διαστήματος που σχηματίζεται μεταξύ των δυο εκατέρωθεν 

κύριων νοτών του ποικίλματος –δηλαδή με βάση το τέταρτο (δ) προαναφερόμενο κριτήριο 

κατηγοριοποίησης του τελευταίου–,
798

 το ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα 

αλματικού διαστήματος διακρίνεται σε τρεις βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 4-6), οι οποίες 

εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 4 

α) Χαρακτήρας ποικίλματος Μετάηχος 

β) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

γ) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης –με 

μεγαλύτερη έμφαση– κύριας νότας 
Ανιόν αλματικό 

δ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Βηματικό  

1
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η παρούσα περίπτωση ανιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα 

(Περίπτωση 4) αποτελεί, στην ουσία, κοντινή παραλλαγή της Περίπτωσης 1 της ίδιας κατηγορίας 

ποικίλματος ( ). Η μεταξύ τους διαφορά είναι ότι, στην τρέχουσα περίπτωση, το ποίκιλμα 

σχηματίζει ανιόν διάστημα αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού, με την κύρια νότα την οποία –με 

μεγαλύτερη έμφαση– ποικίλλει, αυτή δηλαδή η οποία εδώ προηγείται του ίδιου.  

 Αν και, ένεκα του προαναφερόμενου αλματικού διαστήματος, η τρέχουσα περίπτωση 

ποικίλματος δεν συναντάται συχνά στην ΕΠΒ ερμηνεία, ο τρόπος εκφοράς με τον οποίο είναι 

δυνατόν να συναντηθεί περισσότερο είναι ο αρθρωτός. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι –όπως και 

στην προαναφερόμενη Περίπτωση 1 έτσι κι εδώ–, όταν η ταχύτητα εκφοράς της σχετικής δομικής 

μονάδας του ποικίλματος είναι αρκετά μεγάλη, όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό άλλωστε και στο 

παράδειγμα που ακολουθεί (Παρ. 359), το άκουσμα αυτής δεν διαφέρει ιδιαίτερα από εκείνο ενός 

ανιόντος μορντάν αλματικού διαστήματος ( ).
799

 

 

                                                 
798

 Ό. σημ. 774.  
799

 Σχετικά, βλ. 3.1.3.3.II.α.ii (σ. 435), Περιπτώσεις 3 & 4. 
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Παρ. 359.

800
 #552, βθτ: Μι (ακούγεται 1 τόνο ψηλότερα),  ~ 140. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 4). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, αρκετά γρήγορη. 

Βιολιστής: Σταύρος Σταυρίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Από την Προύσσα 

κίνησα» (Θράκης). Από το άλμπουμ: Θρακικά Τραγούδια Νο2 - Καρυοφύλλης Δοϊτσίδης, Panvox 16126, LP, 1972, 

αρ. κομματιού: Α-06, σημείο: 2.26΄-2.33΄. 

 

 

 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 5 

α) Χαρακτήρας ποικίλματος Μετάηχος 

β) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

γ) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης –με 

μεγαλύτερη έμφαση– κύριας νότας 

Ανιόν αλματικό 

δ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Ανιόν 

(βηματικό ή αλματικό) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 ή  

 

Πρόκειται για αντίστοιχη με την προηγούμενη περίπτωση ανιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας 

με μετάηχο χαρακτήρα (Περίπτωση 4), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 5), οι εκατέρωθεν 

κύριες νότες του ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα ανιόν –είτε βηματικό 2
ου

 βαθμού, 

είτε αλματικό–, αντί αντίστοιχα βηματικό 1
ου

. Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα, κατά πρώτον, 

αρθρωτής βιολιστικής εκφοράς του ποικίλματος (Παρ. 360, Παρ. 361). 

 

 
Παρ. 360. #112, βθτ: Ρε, ~ 140. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 5). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Χαρίλαος Ρόδανος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Παληός 

Καρσιλαμάς» (Λέσβου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Μυτιλήνης και Μικράς Ασίας - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 19, 

CD, 2003, αρ. κομματιού: 06, σημείο: 2.44΄-2.47΄ (1
η
 έκδ. 1989). 
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 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 125. 
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Παρ. 361.

801
 #32, βθτ: Μι, ~ 65. 

Διαδοχική σειρά ανιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 3
ου

 

βαθμού (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, από τρεις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές 

βάσεις». 

Βιολιστής: Γιώργος Κόρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τσιφτετέλι 

τσιγγάνικο» (τσιφτετέλι). Από το άλμπουμ: Παραδοσιακοί Σολίστες Νο4 - Γιώργος Κόρος, MBI 16529, CD, 2000, 

αρ. κομματιού: 08, σημείο: 1.03΄-1.12΄. 
 

 

Ακολουθεί, κατά δεύτερον, αντίστοιχο παράδειγμα ολισθητικής εκφοράς του ποικίλματος (Παρ. 

362). Η σκοπιμότητα της εν λόγω εκφοράς, εδώ, είναι, στην ουσία, η αλλαγή θέσης της παλάμης 

του αριστερού χεριού στην ταστιέρα του οργάνου. 

 

 
Παρ. 362. #217, βθτ: Σολ (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 180. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 5). 

Ολισθητική βιολιστική εκφορά του.
802

 

Βιολιστής: Κώστας Νάτσιος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Καραπατάκη». Από 

το άλμπουμ: Χασιώτικος Γάμος - Κώστας Νάτσιος, Χρήστος Αγριοδήμος, Φοίνιξ 1110, MC, 2002, αρ. κομματιού: 
02, σημείο: 0.16΄-0.21΄. 
 

 

 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 6 

α) Χαρακτήρας ποικίλματος Μετάηχος 

β) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

γ) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης –με 

μεγαλύτερη έμφαση– κύριας νότας 

Ανιόν αλματικό 

δ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Κατιόν 

(βηματικό ή αλματικό) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

 ή  

 

Πρόκειται για αντίστοιχη με την προηγούμενη περίπτωση ανιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας 

με μετάηχο χαρακτήρα (Περίπτωση 5), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 6), οι εκατέρωθεν 

κύριες νότες του ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα κατιόν –είτε βηματικό 2
ου

 

                                                 
801

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 562. 
802

 Με σχετική επιφύλαξη όσον αφορά στη σημειογράφηση του συγκεκριμένου δακτυλισμού. 
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βαθμού, είτε αλματικό–, αντί ανιόν. Είναι γεγονός βέβαια ότι, στην πράξη, το εν λόγω διάστημα 

συναντάται κυρίως να είναι βηματικό 2
ου

 βαθμού, παρά αλματικό (Παρ. 363).
803

 

 

 
Παρ. 363.

804
 #564, βθτ: Μι (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 110. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 6). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιάννης Χατζηδημήτρης (Γιαννί). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Αντιμαχίτικος σιγανός» (Κω). Από το άλμπουμ: Musika Popolare del Dodecaneso, Albatros VPA 8295, LP, 1976, 

αρ. κομματιού: A-01, σημείο: 0.02΄-0.16΄. 

 

 

 

3.1.2.4.II.α.ii. Κατιόν Διάηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας με Μετάηχο Χαρακτήρα  

 

 ή  

 

Όπως προκύπτει, επίσης –αντίστοιχα με προηγουμένως (3.1.2.4.II.α.i)–,
805

 με βάση το τρίτο (γ) 

προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του εξεταζόμενου ποικίλματος –ανάλογα δηλαδή με 

το εάν το διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ του τελευταίου και της ποικιλλόμενης με μεγαλύτερη 

έμφαση κύριας νότας, αυτής δηλαδή που εδώ προηγείται του ποικίλματος, είναι βηματικό ή 

αλματικό–,
806

 το κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα μπορεί να διακριθεί 

στις εξής δυο περαιτέρω βασικές υποκατηγορίες: 

 1) Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος 

 ( ), 

 2) Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 

 ( ). 

Ακολουθεί περαιτέρω ανάπτυξη των δυο αυτών βασικών υποκατηγοριών. 

 

 

3.1.2.4.II.α.ii.1. Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού 

διαστήματος 

 

 
 

Ανάλογα, επίσης, με το είδος του διαστήματος που σχηματίζεται μεταξύ των δυο εκατέρωθεν 

κύριων νοτών του ποικίλματος –δηλαδή με βάση το τέταρτο (δ) προαναφερόμενο κριτήριο 

κατηγοριοποίησης του τελευταίου–,
807

 το κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο 

                                                 
803

 Ό. σημ. 492.  
804

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 381, Παρ. 1002. 
805

 Βλ. σ. 306. 
806

 Ό. σημ. 774.  
807

 Ό. σημ. 774.  
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χαρακτήρα βηματικού διαστήματος διακρίνεται σε τρεις βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 7-9), οι 

οποίες εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 7 

α) Χαρακτήρας ποικίλματος Μετάηχος 

β) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

γ) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης –με 

μεγαλύτερη έμφαση– κύριας νότας 
Κατιόν βηματικό  

2
ου 

βαθμού 

δ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Βηματικό  

1
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η παρούσα περίπτωση κατιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα 

(Περίπτωση 7) αποτελεί, στην ουσία, κοντινή παραλλαγή της Περίπτωσης 1 της ίδιας κατηγορίας 

ποικίλματος ( ). Η μεταξύ τους διαφορά είναι ότι, στην τρέχουσα περίπτωση, το ποίκιλμα 

σχηματίζει βηματικό διάστημα κατιόν, αντί ανιόν, με την κύρια νότα την οποία –με μεγαλύτερη 

έμφαση– ποικίλλει, αυτή δηλαδή η οποία εδώ προηγείται του ίδιου. Ο λειτουργικός του ρόλος, 

επομένως, εδώ, είναι αντίστοιχος με την προαναφερόμενη ανιούσα του εκδοχή, κατά κύριο λόγο, 

δηλαδή, να καθιστά τη μετάβαση μεταξύ των δυο εκατέρωθέν του κύριων νοτών πιο διακριτή και 

πιο περίτεχνη. 

 Αν και η εν λόγω περίπτωση ποικίλματος δεν συναντάται ιδιαίτερα συχνά στην ΕΠΒ 

ερμηνεία, ο πιο πιθανός τρόπος εκφοράς του είναι ο αρθρωτός. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, 

όταν η ταχύτητα εκφοράς της σχετικής δομικής μονάδας του ποικίλματος είναι αρκετά μεγάλη, 

όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό και στο παράδειγμα που ακολουθεί (Παρ. 364), το άκουσμα αυτής 

δεν διαφέρει ιδιαίτερα από εκείνο ενός κατιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος ( ).
808

 

 

 
Παρ. 364.

809
 #315, βθτ: Μι, ~ 100. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 7). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Κόρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Βοχαΐτησσα» 

(Πελοποννήσου). Από το άλμπουμ: Τη Βοχαΐτησσα - Παναγιώτης Λάλεζας, Ακροκόρινθος SPR 271, LP, 1983, αρ. 

κομματιού: ;, σημείο: 0.13΄-0.20΄. 
 

 

 

                                                 
808

 Σχετικά, βλ. 3.1.3.3.II.β.i (σ. 438), Περιπτώσεις 5 & 6. 
809

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 650. 
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Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 8 

α) Χαρακτήρας ποικίλματος Μετάηχος 

β) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

γ) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης –με 

μεγαλύτερη έμφαση– κύριας νότας 

Κατιόν βηματικό  

2
ου 

βαθμού 

δ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Ανιόν 

(βηματικό ή αλματικό) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

 ή  

 

Πρόκειται για αντίστοιχη με την προηγούμενη περίπτωση κατιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-

νότας με μετάηχο χαρακτήρα (Περίπτωση 7), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 8), οι εκατέρωθεν 

κύριες νότες του ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα ανιόν –είτε βηματικό 2
ου

 βαθμού, 

είτε αλματικό–, αντί αντίστοιχα βηματικό 1
ου

. 

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα, κατά πρώτον, αρθρωτής βιολιστικής εκφοράς του 

ποικίλματος (Παρ. 365 - Παρ. 367).
810

 Και στα τρία αυτά παραδείγματα η εν λόγω περίπτωση 

διάηχου ποικίλματος μιας-νότας χρησιμοποιείται για την ερμηνεία της ιδιαίτερης πρακτικής του 

ΕΠΒ, μίμησης της τσαμπούνας, για την οποία έγινε λόγος και νωρίτερα.
811

  

 

 
Παρ. 365.

812
 #447, βθτ: Μι (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 115. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 8). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. Ερμηνεία της ιδιαίτερης πρακτικής του ΕΠΒ, μίμησης της τσαμπούνας. 

Βιολιστής: ένας από το τρίο Θ. Πίκουλα. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Γκάιντα τσαμπούνα» (Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Χοροί της Δωδεκανήσου 1918-1948, 

Hellenic Records 1019, CD, 2000, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 1.36΄-1.41΄ (1
η
 έκδ. 1925, στο δίσκο 78΄ στροφών 

Edison Bell Αγγλίας ΣΑ-111). 
 

 
Παρ. 366.

813
 #563, βθτ: Λα, ~ 120. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 8). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. Ερμηνεία της ιδιαίτερης πρακτικής του ΕΠΒ, μίμησης της ασκομαντούρας.
814

 

Βιολιστής: Στράτος Καλογερίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μαλεβιζιώτικος (Ανάμικτος ασκομαδούρας)» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Ανθολογία Κρητικής Μουσικής Νο2 - 

Ηχογραφήσεις 1926-1952, Hellenic Records 1037, CD, 2003, αρ. κομματιού: 06, σημείο: 2.08΄-2.13΄.  
 

 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον από βιολιστική σκοπιά παρουσιάζει το τρίτο παράδειγμα αρθρωτής εκφοράς 

που παρατίθεται στη συνέχεια (Παρ. 367), στο οποίο το ποίκιλμα ερμηνεύεται με το 1
ο
 δάκτυλο, 

αντί –όπως συνηθίζεται– με δακτυλισμό «ανοιχτής χορδής» (0). Εκτός αυτού, εδώ επίσης, οι 

                                                 
810

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 923 (1
ο
 & 2

ο
 μέτρο, 6

ος
 χρόνος). 

811
 Βλ. σ. 217. 

812
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 169. 

813
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 970. 

814
 Ό. σημ. 547. 
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εκατέρωθεν κύριες νότες του ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα αλματικό, αντί –

όπως συνήθως συναντάται– βηματικό. 

 

 
Παρ. 367.

815
 #251, βθτ: Ρε, ~ 110. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 8). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. Ερμηνεία της ιδιαίτερης πρακτικής του ΕΠΒ, μίμησης της τσαμπούνας. 

Βιολιστής: Βασίλης Γραμματικός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Λυροτσάμπουνο» (Πάτμου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Σκοποί της Πάτμου, FM Records 1049, CD, 2004, 

αρ. κομματιού: 24, σημείο: 0.56΄-1.06΄ (1
η
 έκδ. 1996). 

 

 

Ακολουθούν, κατά δεύτερον, αντίστοιχα παραδείγματα ολισθητικής εκφοράς του ποικίλματος 

(Παρ. 368 - Παρ. 370). Ο εν λόγω τρόπος εκφοράς παρουσιάζει έντονα ιδιωματικό χαρακτήρα –

όπως άλλωστε και ο προηγούμενος ωστόσο αρκετά διαφορετικού ύφους από αυτόν–, ο οποίος κατά 

κύριο λόγο οφείλεται στην ιδιαίτερη από βιολιστική σκοπιά ερμηνευτική τεχνική που συνήθως 

χρησιμοποιείται εδώ. Για την ερμηνεία της σχετικής δομικής μονάδας του ποικίλματος στο βιολί, 

κατά κανόνα, το σχετικό δάκτυλο του αριστερού χεριού που εκφέρει το ποίκιλμα μετακινείται 

στιγμιαία, αρχικά, κατά μισή θέση χαμηλότερα στην ταστιέρα του οργάνου –προκειμένου να 

εκφερθεί το ποίκιλμα–, και στη συνέχεια μια ολόκληρη θέση ψηλότερα – προκειμένου να εκφερθεί 

η κύρια νότα που έπεται του ποικίλματος, π.χ. . Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 

επομένως, το δάκτυλο ολισθαίνει διαδοχικά προς δυο αντίθετης φοράς κατευθύνσεις. Πρόκειται 

δηλαδή για μια όχι ιδιαίτερα βολική κίνηση της παλάμης του αριστερού χεριού, αρκετά απαιτητική 

τεχνικά για τον εκάστοτε ερμηνευτή του είδους. Ο εν λόγω τρόπος εκφοράς της παρούσας 

περίπτωσης διάηχου ποικίλματος μιας-νότας συναντάται περισσότερο στη νησιώτικη σχετική 

τεχνοτροπία.  

 

 
Παρ. 368. #84, βθτ: Ντο, ~ 80. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 8). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Οικονομίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Πολίτικος» 

(συρτός χορός Κωνσταντινούπολης, εκδοχή Αμοργού). Από το άλμπουμ: Πέρασμα στην Αμοργό - Νίκος 

Οικονομίδης, Keros 101, CD, 2001, αρ. κομματιού: 13, σημείο: 2.03΄-2.09΄. 

 

                                                 
815

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 878. 
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Παρ. 369. #85, βθτ: Ντο, ~ 85. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 8). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Σωτήρης Μαργώνης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Ανδριώτικος μπάλλος» (Άνδρου). Από το άλμπουμ: Στις Κυκλάδες Έμορφά ’ναι - Σωτήρης Μαργώνης, 

Μελωδικό Καράβι 3313, CD, 2006, αρ. κομματιού: 10, σημείο: 0.18΄-0.24΄. 

 

 
Παρ. 370.

816 #54, βθτ: Μι, ~ 100. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 8). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Κόρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του αυτοσχεδιαστικού οργανικού 

σκοπού: «Βέρσο». Από το άλμπουμ: Πάμε στα Κλαρίνα, Minos 525-6, CD, 1988, αρ. κομματιού: 24, σημείο: 

23.03΄-23.09΄. 

 

 

 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 9 

α) Χαρακτήρας ποικίλματος Μετάηχος 

β) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

γ) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης –με 

μεγαλύτερη έμφαση– κύριας νότας 

Κατιόν βηματικό  

2
ου 

βαθμού 

δ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Κατιόν 

(βηματικό ή αλματικό) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 ή  

 

Πρόκειται για αντίστοιχη με την προηγούμενη περίπτωση κατιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-

νότας με μετάηχο χαρακτήρα (Περίπτωση 8), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 9), οι εκατέρωθεν 

κύριες νότες του ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα κατιόν –είτε βηματικό 2
ου

 

βαθμού, είτε αλματικό–, αντί ανιόν.  

 Στην πράξη, βέβαια, όπως γίνεται αντιληπτό και από τα παραδείγματα που ακολουθούν 

(Παρ. 371 - Παρ. 376), το εν λόγω διάστημα συναντάται ως επί το πλείστον να είναι αλματικό 3
ου

 

βαθμού ( ). Το ποίκιλμα, επομένως, σχηματίζει ίδιο διάστημα και με τις δυο εκατέρωθέν του 

κύριες νότες, και συγκεκριμένα κατιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού. Το ίδιο αποτελεί, δηλαδή, κάτι σαν 

ένα κατιόν βηματικό «σκαλοπάτι» ανάμεσα σε αυτές, εξομαλύνοντας έτσι τη μετάβαση μεταξύ 

τους. Το δε ηχητικό αποτέλεσμα της εκφοράς της εν λόγω δομικής μονάδας του ποικίλματος μπορεί 

να παρομοιαστεί με ένα γρήγορο «στάξιμο» των νοτών της, διαδοχικά μεταξύ τους, και με φορά 

από την οξύτερη προς τη βαρύτερη. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι –αντίστοιχα με την αντίστροφή 

του Περίπτωση 2 ( )–, σε όλα τα σχετικά παραδείγματα που ακολουθούν (Παρ. 371 - Παρ. 

                                                 
816

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 717. 
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376), οι εκατέρωθεν κύριες νότες του ποικίλματος εκφέρονται –με τη σειρά που ερμηνεύονται–, η 

μεν πρώτη στη θέση, η δε δεύτερη στην άρση του χρόνου. 

 Ακολουθούν παραδείγματα, κατά πρώτον, αρθρωτής βιολιστικής εκφοράς του ποικίλματος 

(Παρ. 371 - Παρ. 373).
817

 

 

 
Παρ. 371. #558, βθτ: Λα, ~ 125. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 9). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Δημήτρης Τηγανούριας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο βασιλκός: 

Καλημέρα θεια» (Σαμοθράκης). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.2 - Λήμνος, Σαμοθράκη, Ίμβρος, Τένεδος, 

FM Records 802, CD, 1997, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 0.10΄-0.14΄. 

 

Αρκετές φορές, επίσης, συναντάται το ενδεχόμενο, η κύρια νότα που έπεται του ποικίλματος να 

ποικίλλεται επιπλέον με κατιόν μορντάν, με αποτέλεσμα να συγκροτείται με αυτόν τον τρόπο μια 

πιο σύνθετη περίπτωση ποίκιλσης (Παρ. 372, Παρ. 373).
818

 

 

 
Παρ. 372. #557, βθτ: Ντο, ~ 235. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 9). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Περβολαριά» 

(Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.3 - Σμύρνη, Ιωνία, FM Records 803, CD, 1997, αρ. 

κομματιού: 17, σημείο: 1.02΄-1.09΄.  
 

 
Παρ. 373.

819
 #559, βθτ: Σολ, ~ 110. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 9). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Απτάλικο 

ζεϊμπέκικο» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Βιολί - The Greek Folk Instruments Vol.5, FM Records 682, CD, 

1995, αρ. κομματιού: 16, σημείο: 0.45΄-0.50΄. 

 

Ακολουθούν, κατά δεύτερον, αντίστοιχα παραδείγματα ολισθητικής εκφοράς του ποικίλματος 

(Παρ. 374 - Παρ. 376). Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό και μέσα από τα παραδείγματα αυτά, ο εν 

λόγω τρόπος εκφοράς του ποικίλματος προσδίδει ένα έντονα ιδιωματικό ύφος στην ερμηνεία. 

Συναντάται συχνά στο μουσικό στυλ της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου και της Στερεάς 

Ελλάδας, συνήθως μάλιστα στην κατάληξη των φράσεων. 

 

                                                 
817

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 426 (1
ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος). 

818
 Για περισσότερα σχετικά, πρβλ. 3.1.5.2.II (σ. 629), Περίπτωση 15 (Παρ. 950, Παρ. 951).  

819
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 950. 
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Παρ. 374.

820
 #68, βθτ: Μι, ~ 185. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 9). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Κόρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Από μικρός 

ορφάνεψα» (Στερεάς Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Η Ιστορία του Κόρου, General Music 5465, CD, 2009, αρ. 

κομματιού: 04, σημείο: 1.48΄-2.01΄ (1
η
 έκδ. 1982). 

 

 
Παρ. 375.

821
 #253, βθτ: Λα, ~ 125. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 9). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Πέτρος Σούρσος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Εσείς χελιδονάκια 

μου» (Πελοποννήσου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Πελοποννήσου και Ρούμελης - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 4, CD, 

1994, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 0.48΄-0.55΄ (1
η
 έκδ. 1976). 

 

 
Παρ. 376.

822
 #33, βθτ: Σολ, ~ 95. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 9). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Τζιβάρας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Σβαρνιάρα» 

(Κεντρικής Ελλάδας). Από εκπομπή του καναλιού ΕΤ2 της ελληνικής τηλεόρασης, επιμέλεια: Μουζουράκη, 

~1983, σημείο: 6.02΄-6.05΄. 

 

 

3.1.2.4.II.α.ii.2. Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, αλματικού 

διαστήματος 

 

 
 

Ανάλογα, επίσης, με το είδος του διαστήματος που σχηματίζεται μεταξύ των δυο εκατέρωθεν 

κύριων νοτών του ποικίλματος –δηλαδή με βάση το τέταρτο (δ) προαναφερόμενο κριτήριο 

κατηγοριοποίησης του τελευταίου–,
823

 το κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο 

χαρακτήρα αλματικού διαστήματος διακρίνεται σε τρεις βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 10-12), 

οι οποίες εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τρεις αυτές 

περιπτώσεις συναντώνται να εκφέρονται ως επί το πλείστον μονάχα με αρθρωτό τρόπο. 

Χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα συχνά, δε, στην ιδιαίτερη ερμηνευτική πρακτική του ΕΠΒ, μίμησης 

της τσαμπούνας, συνήθως μάλιστα σε διάφορους συνδυασμούς μεταξύ τους. 

                                                 
820

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 355. 
821

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 777. 
822

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 1006. 
823

 Ό. σημ. 774.  
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Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 10 

α) Χαρακτήρας ποικίλματος Μετάηχος 

β) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

γ) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης –με 

μεγαλύτερη έμφαση– κύριας νότας 
Κατιόν αλματικό 

δ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Βηματικό  

1
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η παρούσα περίπτωση κατιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα 

(Περίπτωση 10) αποτελεί, στην ουσία, κοντινή παραλλαγή της Περίπτωσης 7 της ίδιας κατηγορίας 

ποικίλματος ( ). Η μεταξύ τους διαφορά είναι ότι, στην τρέχουσα περίπτωση, το ποίκιλμα 

σχηματίζει ανιόν διάστημα αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού, με την κύρια νότα την οποία –με 

μεγαλύτερη έμφαση– ποικίλλει, αυτή δηλαδή η οποία εδώ προηγείται του ίδιου (Παρ. 377). 

 

 
Παρ. 377.

824 #75, βθτ: Μι, ~ 105. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 10). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. Ερμηνεία της ιδιαίτερης πρακτικής του ΕΠΒ, μίμησης της τσαμπούνας. 

Βιολιστής: Γιώργος Μ. Κονιτόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Να σ’ 

αφήσω δεν μπορώ» (Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: Νησιώτικα Τραγούδια 4 – Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη, 

Olympic 1046, LP, 1970, αρ. κομματιού: 08, σημείο: 2.20΄-2.30΄.  

 

 

 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 11 

α) Χαρακτήρας ποικίλματος Μετάηχος 

β) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

γ) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης –με 

μεγαλύτερη έμφαση– κύριας νότας 

Κατιόν αλματικό 

δ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Ανιόν 

(βηματικό ή αλματικό) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

 ή  

 

Πρόκειται για αντίστοιχη με την προηγούμενη περίπτωση κατιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-

νότας με μετάηχο χαρακτήρα (Περίπτωση 10), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 11), οι 

εκατέρωθεν κύριες νότες του ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα ανιόν –είτε βηματικό 

2
ου

 βαθμού, είτε αλματικό–, αντί αντίστοιχα βηματικό 1
ου

. 

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα αρθρωτής βιολιστικής εκφοράς του ποικίλματος, στα 

οποία το αλματικό διάστημα μεταξύ του τελευταίου και της ποικιλλόμενης κύριας νότας κυμαίνεται 

από 3
ου

 έως 9
ου

 (!) βαθμού (Παρ. 378 - Παρ. 380).
825

 Ξεχωριστό ενδιαφέρον, από βιολιστική 

                                                 
824

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 378, Παρ. 425. 
825

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 381 (2
ο
 μέτρο, 2

ος
-3

ος
 χρόνος). 
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τεχνική σκοπιά, έχει το δεύτερο από τα παρακάτω παραδείγματα (Παρ. 379), στο οποίο η μελωδία 

ερμηνεύεται ολόκληρη συνεχόμενα στη Λα χορδή, και συγκεκριμένα στην 7
η
 θέση της ταστιέρας 

του οργάνου. Πρόκειται για μια πρακτική η οποία σπάνια χρησιμοποιείται από τους ερμηνευτές του 

είδους. 
 

 
Παρ. 378.

826 #75, βθτ: Μι, ~ 105. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 9). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. Ερμηνεία της ιδιαίτερης πρακτικής του ΕΠΒ, μίμησης της τσαμπούνας. 

Βιολιστής: Γιώργος Μ. Κονιτόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Να σ’ 

αφήσω δεν μπορώ» (Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: Νησιώτικα Τραγούδια 4 – Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη, 

Olympic 1046, LP, 1970, αρ. κομματιού: 08, σημείο: 2.20΄-2.30΄.  

 

 

 
Παρ. 379.

827 #252, βθτ: Ρε, ~ 110. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 9
ου

 βαθμού (Περίπτωση 11). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. Ερμηνεία της ιδιαίτερης πρακτικής του ΕΠΒ, μίμησης της τσαμπούνας. 

Βιολιστής: Βασίλης Γραμματικός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Λυροτσάμπουνο» (Πάτμου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Σκοποί της Πάτμου, FM Records 1049, CD, 2004, 

αρ. κομματιού: 24, σημείο: 0.45΄-0.54΄ (1
η
 έκδ. 1996). 

 

 

 
Παρ. 380.

828 #560, βθτ: Μι (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 115. 
Σύντομες διαδοχικές σειρές –ανιούσας βηματικής διάταξης– κατιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας με 

μετάηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος –με τη σειρά που ερμηνεύεται– 3
ου

 & 4
ου

 βαθμού (Περίπτωση 11). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. Ερμηνεία της ιδιαίτερης πρακτικής του ΕΠΒ, μίμησης της τσαμπούνας. 

Βιολιστής: ένας από το τρίο Θ. Πίκουλα. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Γκάιντα τσαμπούνα» (Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Χοροί της Δωδεκανήσου 1918-1948, 

Hellenic Records 1019, CD, 2000, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 1.05΄-1.13΄ (1
η
 έκδ. 1925, στο δίσκο 78΄ στροφών 

Edison Bell Αγγλίας ΣΑ-111). 

 

 

                                                 
826

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 377, Παρ. 425. 
827

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 384. 
828

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 385. 
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Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 12 

α) Χαρακτήρας ποικίλματος Μετάηχος 

β) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

γ) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης –με 

μεγαλύτερη έμφαση– κύριας νότας 

Κατιόν αλματικό 

δ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Κατιόν 

(βηματικό ή αλματικό) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 ή  

 

Πρόκειται για αντίστοιχη με την προηγούμενη περίπτωση κατιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-

νότας με μετάηχο χαρακτήρα (Περίπτωση 11), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 12), οι 

εκατέρωθεν κύριες νότες του ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα κατιόν –είτε 

βηματικό 2
ου

 βαθμού, είτε αλματικό–, αντί ανιόν. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι η εν λόγω 

κατιούσα διάταξη της δομικής μονάδας της συγκεκριμένης περίπτωσης του ποικίλματος, στην 

πράξη, συναντάται αρκετά πιο συχνά από ό,τι η προαναφερόμενη αντίστοιχή της ανιούσα. 

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα, κατά πρώτον, αρθρωτής βιολιστικής εκφοράς της εν 

λόγω περίπτωση ποικίλματος, σε όλα εκ των οποίων ερμηνεύεται η ιδιαίτερη πρακτική του ΕΠΒ, 

μίμησης της τσαμπούνας (Παρ. 381 - Παρ. 385).
829

 Σε κάποια από αυτά, επίσης, το ποίκιλμα 

εκφέρεται συνεχόμενα, σχηματίζοντας διαδοχικές σειρές κατιούσας διάταξης.  

 

 
Παρ. 381.

830
 #564, βθτ: Μι (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 110. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος –με τη σειρά που 

ερμηνεύεται– 5
ου

 & 4
ου

 βαθμού (Περίπτωση 12). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. Ερμηνεία της ιδιαίτερης 

πρακτικής του ΕΠΒ, μίμησης της τσαμπούνας. 

Βιολιστής: Γιάννης Χατζηδημήτρης (Γιαννί). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Αντιμαχίτικος σιγανός» (Κω). Από το άλμπουμ: Musika Popolare del Dodecaneso, Albatros VPA 8295, LP, 1976, 

αρ. κομματιού: A-01, σημείο: 0.02΄-0.16΄.  
 

 

 
Παρ. 382.

831
 #446, βθτ: Μι (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 115. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 12), 

σε διαδοχικές δομικές μονάδες. Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. Ερμηνεία της ιδιαίτερης πρακτικής του ΕΠΒ, 

μίμησης της τσαμπούνας. 

Βιολιστής: ένας από το τρίο Θ. Πίκουλα. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Γκάιντα τσαμπούνα» (Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Χοροί της Δωδεκανήσου 1918-1948, 

Hellenic Records 1019, CD, 2000, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 1.32΄-1.36΄ (1
η
 έκδ. 1925, στο δίσκο 78΄ στροφών 

Edison Bell Αγγλίας ΣΑ-111).  
 

                                                 
829

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 366 (1
ος 

& 4
ος

 χρόνος κάθε μέτρου), Παρ. 377 (1
ος

 - 2
ος

 χρόνος κάθε μέτρου). 
830

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 363, Παρ. 1002. 
831

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 164. 
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Παρ. 383.

832
 #562, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 145. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 12), 

σε διαδοχικές δομικές μονάδες. Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. Ερμηνεία της ιδιαίτερης πρακτικής του ΕΠΒ, 

μίμησης της τσαμπούνας. 

Βιολιστής: Ιωάννης Δερμιτζάκης (Δερμιτζογιάννης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Στειακός Πηδηχτός» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Κρήτης - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 18, 

CD, 2003, αρ. κομματιού: 12, σημείο: 3.07΄-3.10΄ (1
η
 έκδ. 1976). 

 

 

 
Παρ. 384.

833 #252, βθτ: Ρε, ~ 110. 

Σύντομες διαδοχικές σειρές –κατιούσας βηματικής διάταξης– κατιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας με 

μετάηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος –με τη σειρά που ερμηνεύεται– 10
ου

 & 9
ου

 βαθμού (Περίπτωση 12). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. Ερμηνεία της ιδιαίτερης πρακτικής του ΕΠΒ, μίμησης της τσαμπούνας. 

Βιολιστής: Βασίλης Γραμματικός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Λυροτσάμπουνο» (Πάτμου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Σκοποί της Πάτμου, FM Records 1049, CD, 2004, 

αρ. κομματιού: 24, σημείο: 0.45΄-0.54΄ (1
η
 έκδ. 1996). 

 

 

 
Παρ. 385.

834 #560, βθτ: Μι (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 115. 
Σύντομες διαδοχικές σειρές –κατιούσας βηματικής διάταξης– κατιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας με 

μετάηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος –με τη σειρά που ερμηνεύεται– 5
ου

 & 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 12). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. Ερμηνεία της ιδιαίτερης πρακτικής του ΕΠΒ, μίμησης της τσαμπούνας. 

Βιολιστής: ένας από το τρίο Θ. Πίκουλα. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Γκάιντα τσαμπούνα» (Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Χοροί της Δωδεκανήσου 1918-1948, 

Hellenic Records 1019, CD, 2000, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 1.05΄-1.13΄ (1
η
 έκδ. 1925, στο δίσκο 78΄ στροφών 

Edison Bell Αγγλίας ΣΑ-111). 

 

 

Ακολουθούν, κατά δεύτερον, αντίστοιχα παραδείγματα ολισθητικής εκφοράς του ποικίλματος 

(Παρ. 386, Παρ. 387). Η πιθανότερη σκοπιμότητα της εν λόγω εκφοράς, εδώ, πάντως φαίνεται να 

είναι η ίδια η διευκόλυνση, και μόνο, της αλλαγής θέσης της παλάμης του αριστερού χεριού στην 

ταστιέρα του οργάνου, παρά να το άκουσμα του σχετικού γλιστρήματος. Σύμφωνα με τη δυτική 

                                                 
832

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 917. 
833

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 379. 
834

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 380. 
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τεχνογνωσία του βιολιού, παρεμπιπτόντως, μια τέτοια αλλαγή θέσης θα χαρακτηριζόταν 

ενδεχομένως περισσότερο κακότεχνη παρά ιδιωματική. 

 

 
Παρ. 386.

835
 #311, βθτ: Μι, ~ 95. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 12). 

Ολισθητική βιολιστική εκφορά του.  

Βιολιστής: Στράτος Καλογερίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο Ερωτόκριτος» 

(Κρήτης). Από το άλμπουμ: Ανθολογία Κρητικής Μουσικής Νο2 - Ηχογραφήσεις 1926-1952, Hellenic Records 

1037, CD, 2003, αρ. κομματιού: 13, σημείο: 1.19΄-1.25΄. 

 

 

 
Παρ. 387.

836
 #302, βθτ: Ρε, ~ 250. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 12). 

Ολισθητική βιολιστική εκφορά του.  

Βιολιστής: Θεοδόσης Τριανταφύλλου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Στου 

Μαυριανού τ’ αλώνι» (Μακεδονίας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Μακεδονίας - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 1, CD, 

1993, αρ. κομματιού: 20, σημείο: 3.04΄-3.12΄ (1
η
 έκδ. 1977). 

 

                                                 
835

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 639. 
836

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 269, Παρ. 604. 
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3.1.2.4.II.β. Διάηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας με Πρόηχο Χαρακτήρα 

 

 
 

Όπως προκύπτει επίσης με βάση το δεύτερο (β) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του 

διάηχου ποικίλματος μιας-νότας –ανάλογα δηλαδή με το εάν ο σχηματισμός του είναι ανιών ή 

κατιών–,
837

 κατά δεύτερον, το διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα μπορεί να 

διακριθεί στις εξής δυο βασικές υποκατηγορίες: 

 i) Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα (π.χ. ), 

 ii) Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα (π.χ. ). 

Ακολουθεί περαιτέρω ανάπτυξη των δυο αυτών βασικών υποκατηγοριών. 

 

 

3.1.2.4.II.β.i. Ανιόν Διάηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας με Πρόηχο Χαρακτήρα  

 

 ή  

 

Όπως προκύπτει, ακολούθως, με βάση το τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης 

του εξεταζόμενου ποικίλματος –ανάλογα δηλαδή με το εάν το διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ 

του τελευταίου και της ποικιλλόμενης με μεγαλύτερη έμφαση κύριας νότας, αυτής δηλαδή που εδώ 

έπεται του ποικίλματος, είναι βηματικό ή αλματικό–,
838

 το ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με 

πρόηχο χαρακτήρα μπορεί να διακριθεί στις εξής δυο περαιτέρω βασικές υποκατηγορίες: 

 1) Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος 

 ( ), 

 2) Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 

 ( ). 

Ακολουθεί περαιτέρω ανάπτυξη των δυο αυτών βασικών υποκατηγοριών. 

 

 

3.1.2.4.II.β.i.1. Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος 

 

 
 

Ανάλογα, επίσης, με το είδος του διαστήματος που σχηματίζεται μεταξύ των δυο εκατέρωθεν 

κύριων νοτών του ποικίλματος –δηλαδή με βάση το τέταρτο (δ) προαναφερόμενο κριτήριο 

κατηγοριοποίησης του τελευταίου–,
839

 το ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα 

βηματικού διαστήματος διακρίνεται σε τρεις βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 13-15), οι οποίες 

εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

                                                 
837

 Ό. σημ. 774. 
838

 Ό. σημ. 774. 
839

 Ό. σημ. 774.  
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Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 13 

α) Χαρακτήρας ποικίλματος Πρόηχος 

β) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

γ) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης –με 

μεγαλύτερη έμφαση– κύριας νότας 
Ανιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

δ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Βηματικό  

1
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

  

Η παρούσα περίπτωση ανιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα 

(Περίπτωση 13) είναι εντελώς αντίστοιχη με την Περίπτωση 1 του ανιόντος πρόηχου ποικίλματος 

μιας-νότας ( ).
840

 Η διαφορά μεταξύ τους είναι ότι, εδώ, οι δυο εκατέρωθεν κύριες νότες του 

ποικίλματος ερμηνεύονται συζευγμένα μεταξύ τους, αντί χωριστά. 

 Από καθαρά δομική σκοπιά, επίσης, η παρούσα περίπτωση είναι όμοια με την Περίπτωση 7 

της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ). Διαφέρουν –συνήθως βέβαια σε αρκετά μικρό βαθμό– 

μονάχα ως προς τον τονισμό ο οποίος δίδεται, σε κάθε περίπτωση, στην εκάστοτε από τις δυο 

εκατέρωθεν κύριες νότες του ποικίλματος. Στη μεν πρώτη προαναφερόμενη περίπτωση (Περίπτωση 

13), στην οποία δηλαδή το ποίκιλμα έχει πρόηχο χαρακτήρα, κατά κανόνα δίνεται μεγαλύτερη 

έμφαση στην κύρια νότα που έπεται αυτού, στη δε δεύτερη (Περίπτωση 7), στην οποία το ποίκιλμα 

έχει μετάηχο χαρακτήρα, αντίστοιχα, σε αυτή που προηγείται. Με άλλα λόγια, επομένως, στην 

παρούσα περίπτωση, η οποία παρεμπιπτόντως δεν συναντάται ιδιαίτερα συχνά στην ΕΠΒ ερμηνεία, 

το ποίκιλμα χρησιμοποιείται στην ουσία με σκοπό να τονιστεί η επανάληψη μιας κύριας νότας η 

οποία ερμηνεύεται δυο φορές συνεχόμενα. 

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα αρθρωτής (Παρ. 388, Παρ. 389), και ολισθητικής 

βιολιστικής εκφοράς του ποικίλματος (Παρ. 390). 
 

 
Παρ. 388.

841
 #161, βθτ: Ντο, ~ 120. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 13). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Φλούδας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Νυφιάτικος 

οργανικός» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Οι Δρόμοι των Λαλητάδων - Τζουμερκιώτικη Παράδοση, Music Corner 

1969, CD, 2005, αρ. κομματιού: 07, σημείο: 1.53΄-2.02΄. 

 

 
Παρ. 389.

842
 #371, βθτ: Σολ, ~ 130. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 13). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Μανώλης Βαρκάς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Κασιώτικος» 

(Κάσου). Από το άλμπουμ: Παραδοσιακοί Σκοποί και Τραγούδια, ΔΗΝΚ, 2CDs, 2001, αρ. κομματιού: 07, σημείο: 
1.38΄-1.46΄. 

                                                 
840

 Βλ. σ. 245. 
841

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 102. 
842

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 873. 
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Παρ. 390. #257, βθτ: Ντο, ~ 100. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 13). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Μακρυγιάννης (Νισύριος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Ζεϊμπέκικος» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Χοροί της Δωδεκανήσου 1918-1948, 

Hellenic Records 1019, CD, 2000, αρ. κομματιού: 18, σημείο: 1.26΄-1.33΄ (1
η
 έκδ. 1918, στο δίσκο 78΄ στροφών 

Victor Αμερικής Vi-69866).  
 

 

 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 14 

α) Χαρακτήρας ποικίλματος Πρόηχος 

β) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

γ) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης –με 

μεγαλύτερη έμφαση– κύριας νότας 

Ανιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

δ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Ανιόν 

(βηματικό ή αλματικό) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 ή  

 

Πρόκειται για αντίστοιχη με την προηγούμενη περίπτωση ανιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας 

με πρόηχο χαρακτήρα (Περίπτωση 13), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 14), οι εκατέρωθεν 

κύριες νότες του ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα ανιόν –είτε βηματικό 2
ου

 βαθμού, 

είτε αλματικό–, αντί αντίστοιχα βηματικό 1
ου

. 

 Ακολουθεί σχετικό παράδειγμα αρθρωτής και ολισθητικής βιολιστικής εκφοράς του 

ποικίλματος (Παρ. 391). 

 

 
Παρ. 391. #565, βθτ: Μι, ~ 95. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 14). Αρθρωτή και 

ολισθητική βιολιστική εκφορά του, αντίστοιχα –με τη σειρά που αυτό ερμηνεύεται–, από δυο συνολικά 

διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Λουκάς Τσαγκαρινός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μπουρνοβαλής» (Μικράς Ασίας, εκδοχή Σύμης). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Δωδεκανήσων - Σίμων Καράς, 

ΣΔΕΜ 5, CD, 2000, αρ. κομματιού: 14, σημείο: 3.54΄-3.58΄ (1
η
 έκδ. 1975). 

 

Είναι γεγονός βέβαια ότι η εκφορά του ποικίλματος στο βιολί γίνεται κατά κύριο λόγο με 

ολισθητικό τρόπο, ενίοτε μάλιστα χωρίς να προσδιορίζεται με μεγάλη ακρίβεια το τονικό ύψος 

εκκίνησης του ποικίλματος. Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό και από την πλειονότητα των 

σχετικών παραδειγμάτων που ακολουθούν (Παρ. 391 - Παρ. 399),
843

 η εκφορά αυτή του 

ποικίλματος αποτελεί, στην ουσία, το ξεκίνημα μιας κύριας νότας –η οποία βρίσκεται σε σύζευξη 

                                                 
843

 Ό. σημ. 848 & σημ. 851. 
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με την προηγούμενή της– ένα ημιτόνιο, κατά προσέγγιση χαμηλότερα από το τονικό της ύψος. Θα 

μπορούσε δηλαδή, ενδεχομένως, να το χαρακτηρίσει κανείς ως ένα αρκετά βραχύ slide ( ).
844

  

 Το εν λόγω γλίστρημα συναντάται αρκετά συχνά και στις περισσότερες τεχνοτροπίες της 

ΕΠΒ ερμηνείας, ενδεχομένως, μάλιστα, συχνότερα από κάθε άλλη περίπτωση διάηχου ποικίλματος 

μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα γενικότερα. Πραγματοποιείται δε συνήθως, από τους σχετικούς 

οργανοπαίκτες, είτε ακούσια, στην προσπάθειά τους κατά την ερμηνεία να «κουρδίσουν» 

ορισμένες κύριες νότες, είτε πιο επιτηδευμένα, για στυλιστικούς λόγους. 

 Στα παρακάτω παραδείγματα (Παρ. 392 - Παρ. 394), οι εκατέρωθεν κύριες νότες του 

ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους ανιόν διάστημα, κατά πρώτον, βηματικό 2
ου

 βαθμού. 
 

 
Παρ. 392.

845
 #13, βθτ: Μι, ~ 95. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 14). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Νιαβέντ 

λόνγκα» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή Κυριάκο Γκουβέντα, 

ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 2.01΄-2.07΄. 
 

 
Παρ. 393.

846
 #567, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 14). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του, από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Γ. Σάκκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Καστριώτισσα» 

(Νότιας Εύβοιας). Από το άλμπουμ: Καρυστία - Ηχογραφήσεις στη Νότια Εύβοια 1974-1994, ΜΛΑ 5, CD, 1998, 

αρ. κομματιού: 17, σημείο: 0.12΄-0.17΄.  
 

 
Παρ. 394.

847
 #445, βθτ: Λα, ~ 85. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 14). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Στάθης Κουκουλάρης (Βάρκας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Καβοντορίτικο» (Εύβοιας). Από το άλμπουμ: Από τη Μικρασία στο Αιγαίο - Στάθης Κουκουλάρης, BMG 25648, 

CD, 1995, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 2.02΄-2.13΄.  
 

                                                 
844

 Ό. σημ. 496 και σημ. 686. 
845

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 318, Παρ. 1065, Παρ. 1104, Παρ. 1121. 
846

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 480. 
847

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 179. 
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Αντίστοιχα (Παρ. 395 - Παρ. 397), κατά δεύτερον, αλματικό 3
ου

 βαθμού.
848

 

 

 
Παρ. 395.

849 #100, βθτ: 120, ~ Ρε. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 14). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Αναστάσιος Κουλούρης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μεσοτοπίτικος καρσιλαμάς» (Λέσβου). Από το άλμπουμ: Μουσικά Σταυροδρόμια στο Αιγαίο - Λέσβος 19
ος

-20
ός

 

Αιώνας, Εξάντας, 5CDs, 2000, αρ. κομματιού: IV-04, σημείο: 2.47΄-2.54΄.  

 

 

 
Παρ. 396.

850
 #9, βθτ: Ρε, ~ 80. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 14). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του, από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Ταταυλιανό συρτό» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή Κυριάκο 

Γκουβέντα, ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 0.37΄-0.42΄. 

 

 

 
Παρ. 397. #566, βθτ: Ρε, ~ 65. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 14). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Αλέκος Κοτζιάς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Πατινάδα 

Ύδρας» (Ύδρας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Σκοποί από Διάφορες Περιοχές της Ελλάδας Νο.3 - Δόμνα 

Σαμίου, Fidelity 532852, CD, 1996, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 0.43΄-0.51΄ (1
η
 έκδ. 1968, στο δίσκο extended play 

Fidelity 8054). 

 

 

 

Αντίστοιχα επίσης (Παρ. 398, Παρ. 399), κατά τρίτον, αλματικό 4
ου

 βαθμού.
851

 

 

                                                 
848

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 391 (3
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 343 (1

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 954 (3

ο
 & 5

ο
 μέτρο, 3

ος
 

χρόνος). 
849

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 290, Παρ. 693. 
850

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 74, Παρ. 427. 
851

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 293 (3
ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 710 (2

ο
, 3

ο
 & 4

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 709 (2

ο
 & 4

ο
 

μέτρο, 1
ος

 χρόνος). 
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Παρ. 398. #568, βθτ: Λα, ~ 85. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 14). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Ζαχαρούδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Άσπρα φορείς» 

(Αν. Μακεδονίας). Από το άλμπουμ: 10 Χρόνια Λαϊκός Χειμώνας - Γιώργος Μελίκης, Lyra 4575, CD, 1997, αρ. 

κομματιού: 02, σημείο: 2.55΄-3.06΄. 

 

 
Παρ. 399. #569, βθτ: Ρε, ~ 75. 
Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 14). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιάννης Ζευγώλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Παλιά πατινάδα» 

(Απείρανθου Νάξου). Από το άλμπουμ: Σκοποί και Τραγούδια από την Απείρανθο της Νάξου - Κούλα Κληρονόμου 

Σιδέρη, Απεραθίτικος Σύλλογος, CD, 2000, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 0.14΄-0.28΄ (1
η
 έκδ. 1983).  

 

 

 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 15 

α) Χαρακτήρας ποικίλματος Πρόηχος 

β) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

γ) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης –με 

μεγαλύτερη έμφαση– κύριας νότας 

Ανιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

δ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Κατιόν 

(βηματικό ή αλματικό) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 ή  

 

Πρόκειται για αντίστοιχη με την προηγούμενη περίπτωση ανιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας 

με πρόηχο χαρακτήρα (Περίπτωση 14), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 15), οι εκατέρωθεν 

κύριες νότες του ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα κατιόν –είτε βηματικό 2
ου

 

βαθμού, είτε αλματικό–, αντί ανιόν.  

 Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας δεν συναντήθηκαν παραδείγματα της τρέχουσας 

περίπτωσης. Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί ότι, όσον αφορά στις «ασύζευκτες» αντίστοιχές της 

Περιπτώσεις 4 & 5 του πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας (  & ),
852

 έχει εντοπιστεί ένα 

αξιόλογο πλήθος σχετικών παραδειγμάτων. 

 

 

                                                 
852

 Βλ. αντίστοιχα, σ. 255 & σ. 257. 
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3.1.2.4.II.β.i.2. Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 

 

 
 

Ανάλογα, επίσης, με το είδος του διαστήματος που σχηματίζεται μεταξύ των δυο εκατέρωθεν 

κύριων νοτών του ποικίλματος –δηλαδή με βάση το τέταρτο (δ) προαναφερόμενο κριτήριο 

κατηγοριοποίησης του τελευταίου–,
853

 το ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα 

αλματικού διαστήματος διακρίνεται σε τρεις βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 16-18), οι οποίες 

εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 16 

α) Χαρακτήρας ποικίλματος Πρόηχος 

β) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

γ) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης –με 

μεγαλύτερη έμφαση– κύριας νότας 
Ανιόν αλματικό 

δ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Βηματικό  

1
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η παρούσα περίπτωση ανιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα 

(Περίπτωση 16), αποτελεί, στην ουσία, κοντινή παραλλαγή της Περίπτωσης 13 της ίδιας 

κατηγορίας ποικίλματος ( ). Η μεταξύ τους διαφορά είναι ότι, στην τρέχουσα περίπτωση, το 

ποίκιλμα σχηματίζει ανιόν διάστημα αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού, με την κύρια νότα την 

οποία –με μεγαλύτερη έμφαση– ποικίλλει, αυτή δηλαδή η οποία εδώ έπεται του ίδιου.  

 Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας δεν συναντήθηκαν παραδείγματα της τρέχουσας 

περίπτωσης. Όπως δηλαδή και η «ασύζευκτη» αντίστοιχή της Περίπτωση 7 του πρόηχου 

ποικίλματος μιας-νότας ( ),
854

 για την οποία εντοπίστηκε μονάχα ένα σχετικό παράδειγμα, η 

εν λόγω περίπτωση δεν εμφανίζεται ως συνήθης στην ΕΠΒ ερμηνεία. 

 

 

 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 17 

α) Χαρακτήρας ποικίλματος Πρόηχος 

β) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

γ) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης –με 

μεγαλύτερη έμφαση– κύριας νότας 

Ανιόν αλματικό 

δ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Ανιόν 

(βηματικό ή αλματικό) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 ή  

 

Πρόκειται για αντίστοιχη με την προηγούμενη περίπτωση ανιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας 

με πρόηχο χαρακτήρα (Περίπτωση 16), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 17), οι εκατέρωθεν 

                                                 
853

 Ό. σημ. 774.  
854

 Βλ. σ. 259. 
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κύριες νότες του ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα ανιόν –είτε βηματικό 2
ου

 βαθμού, 

είτε αλματικό–, αντί αντίστοιχα βηματικό 1
ου

. 

 Ακολουθεί σχετικό παράδειγμα, κατά πρώτον, αρθρωτής βιολιστικής εκφοράς του 

ποικίλματος (Παρ. 400).  

 

 
Παρ. 400.

855
 #137, βθτ: Ρε, ~ 90. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 17). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Κωσταντίνος Μαλάνος (Κώτσος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Πατινάδα του γάμου» (εκδοχή Κυθήρων). Από το άλμπουμ: Κυθηραϊκοί Χοροί και Τραγούδια, ΚΕΕΛ / ΚΣΑ, 

CD, 1999, αρ. κομματιού: 11, σημείο: 3.49΄-3.57΄. 

 

 

Αντίστοιχα, κατά δεύτερον, παρατίθενται περισσότερα παραδείγματα ολισθητικής εκφοράς του 

ποικίλματος, τα οποία, στη συγκεκριμένη περίπτωση άλλωστε, συναντώνται σε πολύ μεγαλύτερη 

αφθονία στο είδος, από ό,τι τα προαναφερόμενα της αρθρωτής (Παρ. 401 - Παρ. 405).
856

 Όπως 

μπορεί να γίνει αντιληπτό και από τα παραδείγματα αυτά, η σκοπιμότητα της εν λόγω εκφοράς του 

ποικίλματος, εδώ, είναι ως επί το πλείστον στυλιστική. Επιδιώκεται, δηλαδή, κυρίως να ακουστεί 

αυτό καθαυτό το σχετικό γλίστρημα του δακτύλου που εκφέρει το ποίκιλμα, παρά να διευκολυνθεί 

η αλλαγή θέσης της παλάμης του αριστερού χεριού στην ταστιέρα του οργάνου η οποία, ούτως ή 

άλλως, αναπόφευκτα συμβαίνει. 

 

 
Παρ. 401.

857 #509, βθτ: Μι, ~ 75. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 17). 

Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Λουκάς Τσαγκαρινός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Κουκουμάς» ή 

«Του Κλήδωνα» (Σύμης). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Δωδεκανήσων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 5, CD, 2000, αρ. 

κομματιού: 15, σημείο: 1.42΄-1.52΄ (1
η
 έκδ. 1975). 

 

                                                 
855

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 312. 
856

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 923 (1
ο
 & 2

ο
 μέτρο, 6

ος
 χρόνος). 

857
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 430. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

337 

 
Παρ. 402. #570, βθτ: Σι, ~ 300. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 17). 

Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Βαγγέλης Αδριάς (Ναύτης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Αηδίνικος 

χορός» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Σμυρνέικα και Αμανέδες 1927-1937, MBI 118, CD, 1995, αρ. 

κομματιού: 18, σημείο: 0.14΄-0.22΄ (1
η
 έκδ. 1928, στο δίσκο 78΄ στροφών Columbia Αμερικής CO-56100F).  

 

 
Παρ. 403. #571, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 17). 

Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Ηλίας Φουντάτος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού της σειράς τραγουδιών: «Κάτω στην 

Αλεξάνδρεια, Κατηφές». Από το άλμπουμ: Μαίρη Δήμα, Symban 123, MC, μετά το 1985, αρ. κομματιού: ;, 

σημείο: 4.26΄-4.32΄.  

 

 
Παρ. 404. #162, βθτ: Μι, ~ 80. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 4
ου

 βαθμού (Περίπτωση 17). 

Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Παντελής Καβακόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Τι τον 

εζηλεύεις Βέργο» (συρτός χορός Σπετσών). Από το άλμπουμ: Αυθεντικά Νησιώτικα του ’50, Lyra 168, CD, 1995, 

αρ. κομματιού: 13, σημείο: 1.16΄-1.22΄ (1
η
 έκδ. ~ δεκαετία ’50-’60, σε δίσκο 45΄ στροφών). 

 

 
Παρ. 405.

858
 #418, βθτ: Ντο, ~ 135. 

Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 5
ου

 βαθμού (Περίπτωση 17). 

Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Στέλιος Λαζάρου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Κάτσε στον καναπέ 

μου» (λαϊκό). Από το άλμπουμ: Από τις 78 Στροφές - Καίτη Γκρέυ, EMI 386848, 2CDs, 2007, αρ. κομματιού: I-18, 

σημείο: 2.18΄-2.24΄ (1
η
 έκδ. 1958, στο δίσκο 78΄ στροφών His Master’s Voice Ελλάδος AO-5545).  

 

 

                                                 
858

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 837. 
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Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 18 

α) Χαρακτήρας ποικίλματος Πρόηχος 

β) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

γ) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης –με 

μεγαλύτερη έμφαση– κύριας νότας 

Ανιόν αλματικό 

δ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Κατιόν 

(βηματικό ή αλματικό) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 ή  

 

Πρόκειται για αντίστοιχη με την προηγούμενη περίπτωση ανιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας 

με πρόηχο χαρακτήρα (Περίπτωση 17), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 18), οι εκατέρωθεν 

κύριες νότες του ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα κατιόν –είτε βηματικό 2
ου

 

βαθμού, είτε αλματικό–, αντί ανιόν.  

 Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας δεν συναντήθηκαν παραδείγματα της τρέχουσας 

περίπτωσης. Όπως δηλαδή και οι «ασύζευκτες» αντίστοιχές της Περιπτώσεις 10 & 11 του πρόηχου 

ποικίλματος μιας-νότας (  & ),
859

 για τις οποίες εντοπίστηκαν ελάχιστα σχετικά 

παραδείγματα, η εν λόγω περίπτωση δεν εμφανίζεται ως συνήθης στην ΕΠΒ ερμηνεία. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.4.II.β.ii. Κατιόν Διάηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας με Πρόηχο Χαρακτήρα  

 

 ή  

 

Όπως προκύπτει, ακολούθως –αντίστοιχα με προηγουμένως (3.1.2.4.II.β.i)–,
860

 με βάση το τρίτο (γ) 

προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του εξεταζόμενου ποικίλματος –ανάλογα δηλαδή με 

το εάν το διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ του τελευταίου και της ποικιλλόμενης με μεγαλύτερη 

έμφαση κύριας νότας, αυτής δηλαδή που εδώ έπεται του ποικίλματος, είναι βηματικό ή αλματικό–

,
861

 το κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα μπορεί να διακριθεί στις εξής δυο 

περαιτέρω βασικές υποκατηγορίες: 

 1) Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος 

 ( ), 

 2) Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 

 ( ). 

Ακολουθεί περαιτέρω ανάπτυξη των δυο αυτών βασικών υποκατηγοριών. 

 

 

                                                 
859

 Βλ. σ. 266 & σ. 267. 
860

 Βλ. σ. 329. 
861

 Ό. σημ. 774.  
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3.1.2.4.II.β.ii.1. Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος  

 

 
 

Ανάλογα, επίσης, με το είδος του διαστήματος που σχηματίζεται μεταξύ των δυο εκατέρωθεν 

κύριων νοτών του ποικίλματος –δηλαδή με βάση το τέταρτο (δ) προαναφερόμενο κριτήριο 

κατηγοριοποίησης του τελευταίου–,
862

 το κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα 

βηματικού διαστήματος διακρίνεται σε τρεις βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 19-21), οι οποίες 

εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 19 

α) Χαρακτήρας ποικίλματος Πρόηχος 

β) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

γ) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης –με 

μεγαλύτερη έμφαση– κύριας νότας 
Κατιόν βηματικό  

2
ου 

βαθμού 

δ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Βηματικό  

1
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

 
 

Η παρούσα περίπτωση κατιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα 

(Περίπτωση 19) αποτελεί, στην ουσία, κοντινή παραλλαγή της Περίπτωσης 13 της ίδιας 

κατηγορίας ποικίλματος ( ). Η μεταξύ τους διαφορά είναι ότι, στην τρέχουσα περίπτωση, το 

ποίκιλμα σχηματίζει βηματικό διάστημα κατιόν, αντί ανιόν, με την κύρια νότα την οποία –με 

μεγαλύτερη έμφαση– ποικίλλει, αυτή δηλαδή η οποία εδώ έπεται του ίδιου.  

 Το ποίκιλμα επομένως, αντίστοιχα εδώ, χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο με σκοπό να 

τονιστεί η επανάληψη μιας κύριας νότας η οποία ερμηνεύεται δυο φορές συνεχόμενα. Συναντάται 

δε επίσης να εκφέρεται, όπως στα παραδείγματα που ακολουθούν (Παρ. 406 - Παρ. 408), ως επί το 

πλείστον, με αρθρωτό τρόπο.
863

 

 

 
Παρ. 406.

864
 #436, βθτ: Ντο (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 80. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 19). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Λευτέρης Καμίτσης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Λέρικος» 

(Λέρου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Σκοποί της Πάτμου, FM Records 1049, CD, 2004, αρ. κομματιού: 18, 

σημείο: 1.19-1.25΄ (1
η
 έκδ. 1996). 

 

                                                 
862

 Ό. σημ. 774.  
863

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 317 (1
ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος). 

864
 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 185, Παρ. 918. 
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Παρ. 407.

865
 #450, βθτ: Σι, ~ 80. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 19). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Χατζόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ο Κατιφές» 

(Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Το Βιολί του Αιγαίου - Νίκος Χατζόπουλος, Eros Music 040-01, CD, 1996, αρ. 

κομματιού: 04, σημείο: 1.22΄-1.30΄.  

 

 
Παρ. 408.

866
 #91, βθτ: Ρε, ~ 70. 

 Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 19). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Καλαϊτζής (Μπινταγιάλας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Χαρμανταλής» (Λέσβου). Από το άλμπουμ: Βιολί - The Greek Folk Instruments Vol.5, FM Records 682, CD, 

1995, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 0.25΄-0.33΄. 

 

 

 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 20 

α) Χαρακτήρας ποικίλματος Πρόηχος 

β) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

γ) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης –με 

μεγαλύτερη έμφαση– κύριας νότας 

Κατιόν βηματικό  

2
ου 

βαθμού 

δ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Ανιόν 

(βηματικό ή αλματικό) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

 ή  

 

Πρόκειται για αντίστοιχη με την προηγούμενη περίπτωση κατιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-

νότας με πρόηχο χαρακτήρα (Περίπτωση 19), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 20), οι 

εκατέρωθεν κύριες νότες του ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα ανιόν –είτε βηματικό 

2
ου

 βαθμού, είτε αλματικό–, αντί αντίστοιχα βηματικό 1
ου

. Είναι γεγονός βέβαια ότι, στην πράξη, το 

εν λόγω διάστημα συναντάται κυρίως να είναι βηματικό 2
ου

 βαθμού, παρά αλματικό. 

 Ακολουθεί σχετικό παράδειγμα, καταγραμμένο σε διάταξη συγκριτικής μελέτης, στο οποίο 

γίνεται άμεσα αντιληπτή η στυλιστική διαφορά μεταξύ της αρθρωτής και ολισθητικής βιολιστικής 

εκφοράς του ποικίλματος (Παρ. 409). Πρόκειται για συνεχές απόσπασμα ενός κομματιού, στο 

οποίο επαναλαμβάνεται διαδοχικά, επί τέσσερις φορές, η ίδια δίμετρη φράση. Το σχετικό ποίκιλμα, 

το οποίο επαναλαμβάνεται στο ίδιο σημείο και τις τέσσερις αυτές φορές, εκφέρεται, τις μεν δυο 

πρώτες φορές, με ολισθητικό τρόπο (πάνω πεντάγραμμο), τις δε δυο επόμενες –κατά μια οκτάβα 

χαμηλότερα–, αντίστοιχα με αρθρωτό (κάτω πεντάγραμμο). 

 

                                                 
865

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 1133. 
866

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 248. 
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Παρ. 409.

867
 #574, βθτ: Λα, ~ 230. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 20). Ολισθητική 

και αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, αντίστοιχα –πάνω και κάτω πεντάγραμμο–, από δυο συνολικά 

διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Ιωάννης Πατριαρχέας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Αργείτικο» (Πελοποννήσου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Πελοποννήσου και Ρούμελης - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 4, 

CD, 1994, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 2.09΄-2.25΄ (1
η
 έκδ. 1976).  

 

 

Στη συνέχεια ακολουθούν περαιτέρω σχετικά παραδείγματα μονάχα αρθρωτής εκφοράς του 

ποικίλματος (Παρ. 410 - Παρ. 414), τα οποία άλλωστε εντοπίστηκαν σε μεγαλύτερη αφθονία, στο 

πλαίσιο της παρούσας έρευνας, από ό,τι αυτά της ολισθητικής.  

 

 
Παρ. 410. #575, βθτ: Φα, ~ 85. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 20). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Βασίλης Καραντάνης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Λέρικος» 

(Λέρου). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.9 - Πάτμος, Κάλυμνος, Λέρος, Κως, Αστυπάλαια, FM Records 824, 

CD, 1999, αρ. κομματιού: 16, σημείο: 0.05΄-0.12΄. 

 

 

 
Παρ. 411. #573, βθτ: Σολ, ~ 80. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 20). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Θανάσης Ψαρράς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Συρτομπάλλος» (Αν. Μακεδονίας). Από το άλμπουμ: Λαϊκός Χειμώνας 7 - Ας Είν’ η Ώρα η Καλή, Lyra 4735, LP, 

1993, αρ. κομματιού: Α-03, σημείο: 1.22΄-1.29΄.  

 

                                                 
867

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 1165. 

                  |←    μέρος κλαρίνου    →|←          μέρος βιολιού           →|←     μέρος κλαρίνου        →|←      μέρος βιολιού         →| 

α) ολισθητική εκφορά 

β) αρθρωτή εκφορά 
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Παρ. 412.

868
 #501, βθτ: Ρε, ~ 65.  

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 20). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Αλέκος Κοτζιάς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Πατινάδα 

Ύδρας» (Ύδρας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Σκοποί από Διάφορες Περιοχές της Ελλάδας Νο.3 - Δόμνα 

Σαμίου, Fidelity 532852, CD, 1996, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 0.48΄-0.57΄ (1
η
 έκδ. 1968, στο δίσκο extended play 

Fidelity 8054). 

 

 
Παρ. 413. #241, βθτ: Λα, ~ 220. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 20). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του, από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Γιώργος Μαργιολάς (Μανωλάς). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Του 

καπετάνιου η κόρη» (λαϊκό). Από το άλμπουμ: Και Σήμερα Κοντά σου – Γιώργος Μαριολάς, Δίκτυο 260, CD, 

2009, αρ. κομματιού: 02, σημείο: 0.00΄-0.07΄ (1
η
 έκδ. 1956, στο δίσκο 78΄ στροφών His Master’s Voice Ελλάδος 

AO-5368). 

 

 
Παρ. 414.

869
 #239, βθτ: Ρε, ~ 125. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 20). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Γκιουλέκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ηπειρώτικο» 

(εκδοχή Γρεβενών). Από το άλμπουμ: Τα Οργανικά - Νίκος Γκιουλέκας, Ζιώγας Ζ17, CD, 2000-5, αρ. κομματιού: 

02, σημείο: 2.22΄-2.29΄. 

 

 

 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 21 

α) Χαρακτήρας ποικίλματος Πρόηχος 

β) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

γ) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης –με 

μεγαλύτερη έμφαση– κύριας νότας 

Κατιόν βηματικό  

2
ου 

βαθμού 

δ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Κατιόν 

(βηματικό ή αλματικό) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 ή  

 

Πρόκειται για αντίστοιχη με την προηγούμενη περίπτωση κατιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-

νότας με πρόηχο χαρακτήρα (Περίπτωση 20), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 21), οι 

                                                 
868

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 311. 
869

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 184, Παρ. 526. 
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εκατέρωθεν κύριες νότες του ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα κατιόν –είτε 

βηματικό 2
ου

 βαθμού, είτε αλματικό–, αντί ανιόν. 

 Η εκφορά του ποικίλματος συναντάται να γίνεται κατεξοχήν με ολισθητικό τρόπο, ο οποίος 

μάλιστα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από βιολιστική ερμηνευτική σκοπιά. Πρόκειται, στην 

ουσία, για παρόμοια βιολιστική τεχνική με αυτή που χρησιμοποιείται στην εκφορά της Περίπτωσης 

3 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος.
870

 Και στις δυο αυτές περιπτώσεις (Περίπτωση 3 & 21), το 

ποίκιλμα εκφέρεται ολισθητικά με το ίδιο δάκτυλο με το οποίο εκφέρεται στη συνέχεια η κύρια 

νότα που έπεται του ποικίλματος. Εδώ, ωστόσο, η παλάμη του αριστερού χεριού πραγματοποιεί 

μόνο το μέρος της κίνησής της προς χαμηλότερη θέση στην ταστιέρα του οργάνου, δηλαδή π.χ. 

, αντί αντίστοιχα . Εκτός αυτού, επίσης, στην παρούσα περίπτωση το ποίκιλμα 

έχει πρόηχο –αντί αντίστοιχα μετάηχο– χαρακτήρα, τονίζει δηλαδή την κύρια νότα η οποία έπεται 

αυτού, με αποτέλεσμα η εν λόγω εκφορά του κάθε άλλο παρά γίνεται με διακριτικό τρόπο όπως 

στην ετέρα προαναφερόμενη περίπτωση. Ακολουθούν παραδείγματα του εν λόγω τρόπου εκφοράς 

του ποικίλματος (Παρ. 415 - Παρ. 418).
871

  
 

 
Παρ. 415. #572, βθτ: Ρε (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 110. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 21). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Παύλος Τσιούγκος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Απάνω στην 

τριανταφυλλιά» (στα τρία, σαρακατσάνικο). Από το άλμπουμ: Ένας Λεβέντης Ροβολά - Μαλιαχόβα Τασούλα, 

Ηχογέννηση 754, MC, 2002, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 4.14΄-4.19΄.  
 

  
Παρ. 416.

872
 #272, βθτ: Μι (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 120. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 21). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Πέτρος Διακοβασίλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Σκοπός του 

μισεμού» (Τήλου). Από το άλμπουμ: Δωδεκάνησα - Σκοποί και Τραγούδια, ΟΠΑΔ, 2CDs, 2006, αρ. κομματιού: I-

11, σημείο: 1.22΄-1.30΄.  

 

 
Παρ. 417. #576, βθτ: Σι, ~ 300. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 21). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Αδριάς Βαγγέλης (Ναύτης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Αηδίνικος 

χορός» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Σμυρνέικα και Αμανέδες 1927-1937, MBI 118, CD, 1995, αρ. 

κομματιού: 18, σημείο: 1.34΄-1.42΄ (1
η
 έκδ. 1928, στο δίσκο 78΄ στροφών Columbia Αμερικής CO-56100F).  

 

                                                 
870

 Βλ. σ. 311. 
871

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 326 (2
ο
 μέτρο, 4

ος
-5

ος
 χρόνος). 

872
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 799. 
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Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εν λόγω εκφορά του ποικίλματος, επίσης, όταν λαμβάνει χώρα 

σε διαδοχικές δομικές μονάδες του τελευταίου –όταν δηλαδή το ίδιο ποικίλλει εναλλάξ μία παρά 

μία κύρια νότα–, σχηματίζοντας έτσι σχετική διαδοχική σειρά ποίκιλσης (Παρ. 418). 

 

 
Παρ. 418. #28, βθτ: Λα, ~ 130. 

Διαδοχική σειρά κατιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος 

(Περίπτωση 21). Οι δομικές μονάδες ποίκιλσης αυτού σχηματίζουν μεταξύ τους συνεχή κατιούσα βηματική 

σειρά. Ολισθητική βιολιστική εκφορά του ποικίλματος, από τρεις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Στάθης Κουκουλάρης (Βάρκας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Περιβολάρης» (Κυκλάδων). Από την εκπομπή του Γ΄ προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας: Λαϊκοί 

Πρακτικοί Οργανοπαίκτες, επιμέλεια: Γ. Παπαδάκης, 1982-99, σημείο: 0.17΄-0.21΄. 

 

 

 

3.1.2.4.II.β.ii.2. Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 

 

 
 

Ανάλογα, επίσης, με το είδος του διαστήματος που σχηματίζεται μεταξύ των δυο εκατέρωθεν 

κύριων νοτών του ποικίλματος –δηλαδή με βάση το τέταρτο (δ) προαναφερόμενο κριτήριο 

κατηγοριοποίησης του τελευταίου–,
873

 το κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα 

αλματικού διαστήματος διακρίνεται σε τρεις βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 22-24), οι οποίες 

εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 22 

α) Χαρακτήρας ποικίλματος Πρόηχος 

β) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

γ) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης –με 

μεγαλύτερη έμφαση– κύριας νότας 
Κατιόν αλματικό 

δ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Βηματικό  

1
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

 
 

Η παρούσα περίπτωση κατιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα 

(Περίπτωση 22) αποτελεί, στην ουσία, κοντινή παραλλαγή της Περίπτωσης 19 της ίδιας 

κατηγορίας ποικίλματος ( ). Η μεταξύ τους διαφορά είναι ότι, στην τρέχουσα περίπτωση, το 

ποίκιλμα σχηματίζει ανιόν διάστημα αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού, με την κύρια νότα την 

οποία –με μεγαλύτερη έμφαση– ποικίλλει, αυτή δηλαδή η οποία εδώ έπεται του ίδιου. Αν και, 

ένεκα του προαναφερόμενου αλματικού διαστήματος, η εν λόγω περίπτωση ποικίλματος δεν 

                                                 
873

 Ό. σημ. 774.  
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συναντάται ιδιαίτερα στην ΕΠΒ ερμηνεία, ο τρόπος εκφοράς με τον οποίο είναι δυνατόν να 

συναντηθεί περισσότερο είναι ο αρθρωτός (Παρ. 419). 

 

 
Παρ. 419. #577, βθτ: Σι, ~ 85. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 22). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιάννης Παπαχατζάκης (Στραβόγιαννος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Χανιώτικα συρτά» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τα Ραδιοφωνικά 1960-70, ΚΜΕ ΣΑ580, 3CDs, 1996, 

αρ. κομματιού: III-06, σημείο: 4.00΄-4.05΄.  

 

 

 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 23 

α) Χαρακτήρας ποικίλματος Πρόηχος 

β) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

γ) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης –με 

μεγαλύτερη έμφαση– κύριας νότας 

Κατιόν αλματικό 

δ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Ανιόν 

(βηματικό ή αλματικό) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

 ή  

 

Πρόκειται για αντίστοιχη με την προηγούμενη περίπτωση κατιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-

νότας με πρόηχο χαρακτήρα (Περίπτωση 22), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 23), οι 

εκατέρωθεν κύριες νότες του ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα ανιόν –είτε βηματικό 

2
ου

 βαθμού, είτε αλματικό–, αντί αντίστοιχα βηματικό 1
ου

. Συναντάται, ως επί το πλείστον, να 

εκφέρεται με αρθρωτό τρόπο (Παρ. 420, Παρ. 421). 

 

 
Παρ. 420.

874
 #12, βθτ: Λα, ~ 90. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 23). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Δ. (Nick Doneff). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Χήρα μου με τα 

μαύρα» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Βιργινία Μαγκίδου - Το Ελληνικό Τραγούδι στην Αμερική 1945-1955, 

Hellenic Records 1007, CD, 1996, αρ. κομματιού: 13, σημείο: 0.15΄-0.21΄.  
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 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 675, Παρ. 808, Παρ. 960. 
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Παρ. 421.

875
 #619, βθτ: Σολ, ~ 75. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 23). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Σωκράτης Κρομμύδας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Κλειστός 

Αργιθέας» (Αργιθέας Καρδίτσας). Από το άλμπουμ: Σωκράτης Κρομμύδας, ανεξ. παραγωγή του ιδίου, MC, 

δεκαετία ~ ’70-’80, αρ. κομματιού: 07, σημείο: 1.38΄-1.45΄. 

 

 

 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας: Περίπτωση 24 

α) Χαρακτήρας ποικίλματος Πρόηχος 

β) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

γ) Διάστημα μεταξύ ποικίλματος και ποικιλλόμενης –με 

μεγαλύτερη έμφαση– κύριας νότας 

Κατιόν αλματικό 

δ) Διάστημα μεταξύ κύριων νοτών εκατέρωθεν του 

ποικίλματος 
Κατιόν 

(βηματικό ή αλματικό) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 ή  

 

Πρόκειται για αντίστοιχη με την προηγούμενη περίπτωση κατιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-

νότας με πρόηχο χαρακτήρα (Περίπτωση 23), με τη διαφορά ότι, εδώ (Περίπτωση 24), οι 

εκατέρωθεν κύριες νότες του ποικίλματος σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα κατιόν –είτε 

βηματικό 2
ου

 βαθμού, είτε αλματικό–, αντί ανιόν. 

 Αν και, σε γενικές γραμμές, η εν λόγω περίπτωση ποικίλματος δεν εντοπίζεται τακτικά στην 

ΕΠΒ ερμηνεία, ο τρόπος βιολιστικής εκφοράς με τον οποίον συναντάται περισσότερο είναι ο 

ολισθητικός (Παρ. 422, Παρ. 423). Όπως και στην Περίπτωση 17 της ίδιας κατηγορίας 

ποικίλματος,
876

 επίσης, η σκοπιμότητα της τρέχουσας εκφοράς του ποικίλματος είναι ως επί το 

πλείστον στυλιστική, επιδιώκεται δηλαδή να ακουστεί το σχετικό γλίστρημα του δακτύλου που το 

εκφέρει. Η εκφορά του εν λόγω ποικίλματος, εξάλλου, δεν είναι απαραίτητη –από τεχνική άποψη–, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αλλαγή θέσης της παλάμης του αριστερού χεριού στην 

ταστιέρα, η οποία λαμβάνει χώρα εδώ. 

 
Παρ. 422.

877 #533, βθτ: Μι, ~ 140. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 24). 

Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γεώργιος Αβέρωφ. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ζεϊμπέκικο 

Μπεκρής» (Κύπρου). Από το άλμπουμ: Κυπριακοί Λαϊκοί Χοροί και Τραγούδια - Γεώργιος Αβέρωφ, CBS Records 

(Nicosia) 81900, LP, 1977, αρ. κομματιού: Α-06, σημείο: 0.16΄-0.24΄. 
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 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 756, Παρ. 951. 
876

 Βλ. σ. 336. 
877

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 213. 
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Παρ. 423.

878
 #363, βθτ: Σολ, ~ 85. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 24). 

Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Σωτήρης Μαργώνης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μαλακός» 

(Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: Στις Κυκλάδες Έμορφά ’ναι - Σωτήρης Μαργώνης, Μελωδικό Καράβι 3313, CD, 

2006, αρ. κομματιού: 14, σημείο: 0.04΄-0.11΄.  
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 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 486. 
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3.1.2.4.II.γ. Γενικές Παρατηρήσεις για το Διάηχο Ποίκιλμα Μιας-Νότας 

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό μέσα από την προηγηθείσα ανάπτυξη Περιπτώσεων του διάηχου 

ποικίλματος μιας-νότας, το τελευταίο έχει πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τις άλλες δυο 

βασικές κατηγορίες ποίκιλσης μιας-νότας, το μετάηχο και το πρόηχο. Πιο συγκεκριμένα, όπως ήδη 

αναπτύχθηκε άλλωστε διεξοδικά στον πρόλογο της παρούσας ενότητας (3.1.2.4.II), ανάλογα με το 

εάν αυτό έχει μετάηχο ( ) ή πρόηχο χαρακτήρα ( ), η συμπεριφορά του είναι συνήθως 

παρόμοια, αντίστοιχα, με εκείνη του αντίστοιχού του μετάηχου ( ) ή πρόηχου ποικίλματος 

μιας-νότας ( ). Η εν λόγω αντιστοίχιση της εκάστοτε περίπτωσης διάηχου ποικίλματος μιας-

νότας με την ανάλογή της μετάηχου και πρόηχου αποτυπώνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα 

(Πίν. 15). 

 

 

 

Διάηχο ποίκιλμα  

μιας-νότας: 

Περίπτωση # 

Μετάηχο ποίκιλμα  

μιας-νότας: 

Περίπτωση # 

Πρόηχο ποίκιλμα  

μιας-νότας: 

Περίπτωση # 

   

1 1  

2 2 & 3  

3 4 & 5  

4 7  

5 8 & 9  

6 10 & 11  

7 13  

8 14 & 15  

9 16 & 17  

10 19  

11 20 & 21  

12 22 & 23  

13  1 

14  2 & 3 

15  4 & 5 

16  7 

17  8 & 9 

18  10 & 11 

19  13 

20  14 & 15 

21  16 & 17 

22  19 

23  20 & 21 

24  22 & 23 
Πίν. 15. Αντιστοίχιση των 24 περιπτώσεων του διάηχου με τις 24 περιπτώσεις του μετάηχου και του πρόηχου 

ποικίλματος μιας-νότας.
879

 

 

 

                                                 
879

 Οι Περιπτώσεις 6, 12, 18, 24 του μετάηχου και του πρόηχου δεν αναφέρονται καθόλου στον παραπάνω πίνακα, αφού 

δεν παρουσιάζουν καμία αντιστοιχία με κάποια από τις 24 περιπτώσεις του διάηχου ποικίλματος μιας-νότας. 
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Διαδοχικές σειρές διάηχου ποικίλματος μιας-νότας 

Αντίστοιχα επίσης με το μετάηχο και το πρόηχο, διάφορες από τις περιπτώσεις του διάηχου 

ποικίλματος μιας-νότας ενίοτε συναντώνται να ερμηνεύονται συνεχόμενα σχηματίζοντας –άλλοτε 

βραχύτερες κι άλλοτε μακρύτερες– σχετικές διαδοχικές σειρές ποίκιλσης. Ακολουθούν 

παραδείγματα τέτοιων σειρών, αφενός ανιόντος (Παρ. 424)
880

 και αφετέρου κατιόντος 

σχηματισμού του ποικίλματος (Παρ. 425).
881

 Και στα δυο αυτά παραδείγματα το ποίκιλμα 

επαναλαμβάνεται διαδοχικά διατηρώντας το τονικό ύψος του σταθερό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

το άκουσμα της σχετικής διαδοχικής σειράς, του μεν πρώτου παραδείγματος, να τείνει σε αυτό μιας 

γρήγορα και ολισθητικά εκφερόμενης τρίλιας τριών-νοτών, του δε δεύτερου, αντίστοιχα, σε αυτό 

του ιδιαίτερου τρόπου ερμηνείας, μίμισης της τσαμπούνας.
882

 

 

 
Παρ. 424. #52, βθτ: Μι, ~ 100. 

Σύντομη διαδοχική σειρά –ζεύγος– δυο διαφορετικών περιπτώσεων ανιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας 

μετάηχου χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περιπτώσεις 1 & 3). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του 

ποικίλματος, αρκετά γρήγορη.  

Βιολιστής: Γιώργος Κόρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του αυτοσχεδιαστικού οργανικού 

σκοπού: «Βέρσο». Από το άλμπουμ: Πάμε στα Κλαρίνα, Minos 525-6, CD, 1988, αρ. κομματιού: 24, σημείο: 

22.48΄-22.55΄.  

 

 

 
Παρ. 425.

883 #75, βθτ: Μι, ~ 105. 

Διαδοχική σειρά διαφορετικών περιπτώσεων κατιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας μετάηχου χαρακτήρα, 

αλματικού διαστήματος –με τη σειρά που ερμηνεύεται– 3
ου

, 4
ου

 & 3
ου

 βαθμού (Περιπτώσεις 11, 12, 10). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του ποικίλματος. Ερμηνεία της ιδιαίτερης πρακτικής του ΕΠΒ, μίμησης της τσαμπούνας. 

Βιολιστής: Γιώργος Μ. Κονιτόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Να σ’ 

αφήσω δεν μπορώ» (Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: Νησιώτικα Τραγούδια 4 – Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη, 

Olympic 1046, LP, 1970, αρ. κομματιού: 08, σημείο: 2.20΄-2.30΄.  

 

 

Διάφορες ακόμα περιπτώσεις διαδοχικών σειρών του διάηχου ποικίλματος μιας-νότας συναντώνται 

ενίοτε στην ΕΠΒ ερμηνεία. Μια αρκετά συνήθης τέτοια, για παράδειγμα, είναι αυτή στην οποία το 

ποίκιλμα εκφέρεται σε συνεχόμενες δομικές μονάδες του –δηλαδή ποικίλλει εναλλάξ μία παρά μία 

κύρια νότα–, οι οποίες σχηματίζουν μεταξύ τους κατιούσα σειρά διαστήματος 2
ου

 βαθμού (Παρ. 

429).
884

 Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι, όπως και στην περίπτωση του μετάηχου ποικίλματος μιας-

νότας, ελάχιστες φορές οι σειρές αυτές αποτελούνται από διαδοχικές περιπτώσεις ανιόντος και 

                                                 
880

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 357 (2
ος

-3
ος

 χρόνος), Παρ. 358 (2
ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 686 (6

ος
 χρόνος), Παρ. 865 (5

ο
 

μέτρο, 3
ος

 χρόνος), Παρ. 524 (15
ος

 χρόνος), Παρ. 389 (4
ο
 μέτρο, 3

ος
-4

ος
 χρόνος). 

881
 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 365 - Παρ. 367 & Παρ. 377 - Παρ. 387. 

882
 Ό. σημ. 881. 

883
 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 377, Παρ. 378. 

884
 Ενδ. πρβλ. Παρ. 345, Παρ. 353, Παρ. 358 (3

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 403, Παρ. 404, Παρ. 418, Παρ. 682 (1

ο
 

μέτρο, 4
ος

-5
ος

 χρόνος). 
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κατιόντος σχηματισμού του ποικίλματος. Το ανιόν και το κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας νότας, 

δηλαδή, δεν συναντώνται ιδιαίτερα μαζί σε πιο σύνθετες δομές ποίκιλσης. Μια εξαιρετική τέτοια 

περίπτωση, στην οποία δυο διαφορετικά διάηχα ποικίλματα μιας-νότας αντίθετου μεταξύ τους 

σχηματισμού ερμηνεύονται μαζί, μάλιστα στην ίδια δομική μονάδα ποίκιλσης ( ), 

αναπτύσσεται πιο αναλυτικά ως σύνθετη περίπτωση ποίκιλσης σε σχετική ενότητα στη συνέχεια.
885

 

Το διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας, επίσης, συνδέεται συχνά με διάφορες άλλες βασικές κατηγορίες 

ποικιλμάτων (3.1), σχηματίζοντας σχετικές περιπτώσεις σύνθετων ποικιλμάτων (3.1.5). 

 

Είναι εύλογο λοιπόν ότι, όσον αφορά στο διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας, ως επί το πλείστον ισχύουν 

–αντίστοιχα για το μετάηχου και το πρόηχου χαρακτήρα–, οι γενικές παρατηρήσεις που ισχύουν για 

το εκάστοτε σχετικό του μετάηχο και πρόηχο,
886

 και δη σύμφωνα με την αντιστοιχία που 

απεικονίζεται στον παραπάνω πίνακα (Πίν. 15). Ως εκ τούτου, στην παρούσα ενότητα, αντί να 

πραγματοποιηθεί περαιτέρω ανάλυση της γενικότερης συμπεριφοράς του εν λόγω ποικίλματος –

μιας και κάτι τέτοιο θα συνιστούσε πλεονασμό–, θεωρήθηκε προτιμότερο κατά κύριο λόγο να 

εξεταστεί ο ξεχωριστός ρόλος αυτού σε σχέση με τις άλλες δυο κατηγορίες ποικιλμάτων μιας-

νότας. Για το σκοπό αυτό, καθώς και προκειμένου να επιδειχθούν ορισμένες γενικότερες 

ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των τριών βασικών κατηγοριών ποίκιλσης μιας-νότας, στη 

συνέχεια λαμβάνει χώρα συγκριτική μελέτη συναφών περιπτώσεων των κατηγοριών αυτών. 

 

                                                 
885

 3.1.5.2.I, Περίπτωση 6 (σ. 618). 
886

 Σχετικά, βλ. αντίστοιχες ενότητες 3.1.2.2.II.γ (σ. 229) και 3.1.2.3.II.γ (σ. 291). 
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3.1.2.5. Συνάφεια Μεταξύ των Τριών Κατηγοριών Ποικιλμάτων Μιας-Νότας 

 

Συνάφεια διάηχου με μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας  

Είναι εύλογο ότι το μετάηχο και το πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας είναι συναφή, κατά κανόνα, με το 

διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας μετάηχου και πρόηχου, αντίστοιχα, χαρακτήρα. Στο πρώτο σχετικό 

παράδειγμα που ακολουθεί (Παρ. 426), οι δυο δομικές μονάδες ποίκιλσης που επισημαίνονται 

απαρτίζονται από τις ίδιες ακριβώς μεταξύ τους νότες. Στην πρώτη περίπτωση (α), ωστόσο, το 

σχετικό ποίκιλμα είναι διάηχο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση (β), αντίστοιχα, μετάηχο. Όπως γίνεται 

αντιληπτό, το άκουσμα της δεύτερης περίπτωσης είναι ελαφρώς πιο διακριτό από ό,τι αυτό της 

πρώτης. 

 

 
Παρ. 426.

887
 #498, βθτ: Σολ, ~ 105. 

α) Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 9). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. β) Κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 17). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Σωκράτης Κρομμύδας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Κλειστός 

Αργιθέας» (Αργιθέας Καρδίτσας). Από το άλμπουμ: Σωκράτης Κρομμύδας, ανεξ. παραγωγή του ιδίου, MC, 

δεκαετία ~ ’70-’80, αρ. κομματιού: 07, σημείο: 2.18΄-2.24΄. 

 

 

Στο παρακάτω παράδειγμα (Παρ. 427), επίσης, παρατίθεται σε διάταξη συγκριτικής μελέτης μια 

φράση η οποία επαναλαμβάνεται σχεδόν ολόιδια σε διαφορετικό σημείο του ίδιου κομματιού. Στα 

δυο σχετικά αποσπάσματα εκφέρονται, σε ακριβώς αντίστοιχα μεταξύ τους σημεία, τη μεν πρώτη 

φορά (α) –με αρθρωτό τρόπο– μετάηχα (πάνω πεντάγραμμο), τη δε δεύτερη (β) –με ολισθητικό 

τρόπο– διάηχα ποικίλματα μιας-νότας (κάτω πεντάγραμμο). Μέσω του παραδείγματος αυτού 

καθίσταται αρκετά εμφανής ο μετάηχος χαρακτήρας των εν λόγω διάηχων ποικιλμάτων, αφού το 

άκουσμα αυτών είναι ιδιαίτερα κοινό με αυτό των αντίστοιχων μετάηχων της πρώτης περίπτωσης. 

 

                                                 
887

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 303. 

α) διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας           β) μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 
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Παρ. 427. α)

888
 #9, β)

889
 #11, βθτ: Ρε, ~ 80. 

α) Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

β) Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). 

Ολισθητική βιολιστική εκφορά του, από τρεις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». Πρόκειται για 

επανάληψη της ίδιας φράσης σε διαφορετικό σημείο του ίδιου κομματιού. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Ταταυλιανό συρτό» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή Κυριάκο 

Γκουβέντα, ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 04, σημεία: α) 0.37΄-0.42΄ β) 2.03΄-2.10΄. 

 

 

Στο παράδειγμα που ακολουθεί (Παρ. 428), όλες οι διαδοχικές σειρές ποίκιλσης που 

επισημαίνονται απαρτίζονται από τις ίδιες ακριβώς μεταξύ τους νότες. Στις μισές περιπτώσεις, 

ωστόσο, τα σχετικά ποικίλματα αυτών είναι διάηχα (α) –όλες οι κύριες νότες επομένως της 

εκάστοτε σχετικής σειράς εκφέρονται συζευγμένες μεταξύ τους–, ενώ στις υπόλοιπες μισές, 

αντίστοιχα, μετάηχα (β) – όλες οι κύριες νότες, αντίστοιχα, εκφέρονται χωριστά. Όπως μπορεί να 

γίνει αντιληπτό, αμυδρή είναι η διαφορά μεταξύ των εν λόγω περιπτώσεων ως προς το γενικότερο 

άκουσμά τους. 

 

 
Παρ. 428. #561, βθτ: Μι, ~ 105. 

Διαδοχικές σειρές: α) Κατιόντος διάηχου ποικίλματος μιας-νότας μετάηχου χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 

–με τη σειρά που ερμηνεύεται– 3
ου

, 4
ου

 & 3
ου

 βαθμού (Περιπτώσεις 11, 12, 10). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του 

ποικίλματος. β) Κατιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας αλματικού διαστήματος –με τη σειρά που 

ερμηνεύεται– 3
ου

, 4
ου

 & 3
ου

 βαθμού (Περιπτώσεις 20, 22, 19). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του ποικίλματος. 

Ερμηνεία, και στις δυο αυτές περιπτώσεις, της ιδιαίτερης πρακτικής του ΕΠΒ, μίμησης της τσαμπούνας. 

Βιολιστής: Γιώργος Μ. Κονιτόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Να σ’ 

αφήσω δεν μπορώ» (Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: Νησιώτικα Τραγούδια 4 – Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη, 

Olympic 1046, LP, 1970, αρ. κομματιού: 08, σημείο: 2.27΄-2.37΄. 

 

                                                 
888

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 74, Παρ. 396. 
889

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 343. 

α) μετάηχα ποικίλματα μιας-νότας 

β) διάηχα ποικίλματα μιας-νότας 

β) σειρά μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας α) σειρά διάηχου ποικίλματος μιας-νότας 

α) σειρά διάηχου ποικίλματος μιας-νότας β) σειρά μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας 
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Αντίστοιχα, επίσης, στο πρώτο μισό της διαδοχικής σειράς του παρακάτω παραδείγματος (Παρ. 

429), το σχετικό ποίκιλμα μιας-νότας εκφέρεται ως μετάηχο, ενώ στη συνέχεια –στο δεύτερο μισό– 

εκφέρεται ως διάηχο με μετάηχο προφανώς χαρακτήρα. Ένεκα της μεγάλης συνάφειας μεταξύ των 

δυο αυτών κατηγοριών ποίκιλσης, η ερμηνεία της εν λόγω σειράς γίνεται αντιληπτή, στην ουσία, 

ως ενιαία.  

 
Παρ. 429.

890
 #545, βθτ: Λα, ~ 120. 

Διαδοχική σειρά: α) Ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, από τρεις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». β) Ανιόντος διάηχου 

ποικίλματος μιας-νότας με μετάηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του, από τρεις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Νικόλας Χατζόπουλος (Μπόμπος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Τα τσαλίμια του Νικόλα» (Κυκλαδίτικου ύφους). Από το άλμπουμ: Μια Θάλασσα Τραγούδια - Νικόλας 

Χατζόπουλος, Friends, CD, 2009, αρ. κομματιού: 26, σημείο: 0.46΄-0.50΄. 

 

 

Συνάφεια διάηχου με πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας  

Όπως το μετάηχο, έτσι και το πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας ενίοτε παρουσιάζει έντονη συνάφεια με 

το διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας – όταν βέβαια αυτό είναι κατά κανόνα πρόηχου χαρακτήρα. Στο 

σχετικό παράδειγμα που ακολουθεί (Παρ. 430), στην πρώτη περίπτωση (α) το σχετικό ποίκιλμα 

μιας-νότας εκφέρεται ως διάηχο, ενώ στη συνέχεια, στη δεύτερη περίπτωση (β), το ίδιο ποίκιλμα –

στην ίδια ουσιαστικά δομική μονάδα– ερμηνεύεται ως πρόηχο. Όπως γίνεται αντιληπτό, αν και το 

άκουσμα μεταξύ των δυο αυτών περιπτώσεων είναι παρόμοιο, στην πρώτη περίπτωση το ποίκιλμα 

–ως διάηχο άλλωστε– εξυπηρετεί έναν ελαφρώς πιο συνδετικό σκοπό μεταξύ των δυο εκατέρωθέν 

του κύριων νοτών, από ό,τι στη δεύτερη. 

 

 
Παρ. 430.

891 #509, βθτ: Μι, ~ 75. 

α) Ανιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 17). 

Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. β) Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού 

(Περίπτωση 8). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Λουκάς Τσαγκαρινός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Κουκουμάς» ή 

«Του Κλήδωνα» (Σύμης). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Δωδεκανήσων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 5, CD, 2000, αρ. 

κομματιού: 15, σημείο: 1.42΄-1.52΄ (1
η
 έκδ. 1975).  

 

                                                 
890

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 344. 
891

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 401. 

α) σειρά μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας 

 β) σειρά διάηχου ποικίλματος μιας-νότας 

α) διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας         β) πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας 
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Συνάφεια μετάηχου με πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας  

Συνάφεια επίσης μεταξύ τους –αρκετά λιγότερο συχνά ωστόσο από ό,τι στις προαναφερόμενες 

περιπτώσεις– παρουσιάζουν το μετάηχο και το πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας. Ακολουθεί σχετικό 

παράδειγμα (Παρ. 431), καταγραμμένο σε διάταξη συγκριτικής μελέτης, στο οποίο γίνεται άμεσα 

αντιληπτή η στυλιστική διαφορά και ομοιότητα μεταξύ δυο συγκεκριμένων περιπτώσεων των δυο 

αυτών βασικών κατηγοριών ποίκιλσης μιας-νότας. Πρόκειται για ένα σχεδόν συνεχές απόσπασμα 

κομματιού, στο οποίο επαναλαμβάνεται δυο φορές διαδοχικά –στο πάνω και στο κάτω 

πεντάγραμμο αντίστοιχα– η ίδια περίπου φράση. Το σχετικό ποίκιλμα, το οποίο επαναλαμβάνεται 

στο ίδιο σημείο και τις δυο αυτές φορές, εκφέρεται, τη μεν πρώτη φορά (α), ως πρόηχο, τη δε 

δεύτερη (β), ως μετάηχο. 

 

 
Παρ. 431. α)

892
 #488, β) #489, βθτ: Λα, ~ 135. 

α) Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 14). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

του. β) Ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 8). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. Πρόκειται για επανάληψη της ίδιας φράσης σε διαφορετικό σημείο του ίδιου κομματιού. 

Βιολιστής: Παναγιώτης Σαρίκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Η μοντέρνα 

χήρα» (λαϊκό τσιφτετέλι). Από το άλμπουμ: Greek Town - USA, Alector ALP5004, LP, 1961, αρ. κομματιού: Β-

03, σημεία: α) 0.28΄-0.35΄, β) 0.38΄-0.46΄. 
 

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό από το παραπάνω παράδειγμα, τα ακούσματα των δυο σχετικών 

ποικιλμάτων παρουσιάζουν πολύ μεγάλη ομοιότητα μεταξύ τους. Είναι γεγονός ωστόσο ότι, στην 

περίπτωση που η εκφορά αυτών ήταν ολισθητική, κάθε άλλο παρά θα ίσχυε κάτι τέτοιο. Από την 

άλλη μεριά, στην περίπτωση που ένα εκ των δυο παραπάνω ποικιλμάτων εκφερόταν ως διάηχο –

και δη ως ίδιου χαρακτήρα με το έτερό του–, το πιθανότερο είναι ότι και πάλι τα ακούσματα αυτών 

θα παρουσίαζαν μεγάλη ομοιότητα μεταξύ τους, και μάλιστα τόσο στην περίπτωση που η εκφορά 

τους θα γινόταν με αρθρωτό όσο, αντίστοιχα, και με ολισθητικό τρόπο. 

 

Είναι γεγονός ότι, ως επί το πλείστον, η προαναφερόμενη παρατήρηση ισχύει και σε γενικότερο 

επίπεδο. Η συνάφεια μεταξύ μετάηχου και πρόηχου, δηλαδή, είναι μικρότερη από ό,τι αυτή μεταξύ 

διάηχου και μετάηχου, καθώς και διάηχου και πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας, αντίστοιχα. Ως εκ 

τούτου, άλλωστε, το μετάηχο και το πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας δεν παρουσιάζουν αυξημένη 

δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ τους. Δεν συνηθίζεται ιδιαίτερα, δηλαδή, να ερμηνεύεται το ένα αντί 

του άλλου σε μια κοινή φράση. Το αντίθετο βέβαια ισχύει, όσον αφορά στα δυο έτερα 

προαναφερόμενα ζεύγη ποικιλμάτων μιας-νότας. Χαρακτηριστικό σχετικό παράδειγμα αποτελεί η 

γνωστή ιδιαίτερη πρακτική του ΕΠΒ, μίμησης της τσαμπούνας, για την ερμηνεία της οποίας 

χρησιμοποιούνται διάφορες περιπτώσεις κατά κανόνα μετάηχου και διάηχου –με μετάηχο 

χαρακτήρα– ποικίλματος μιας-νότας, ενώ αντιθέτως πρόηχου σπανίως.
893 

 Είναι προφανές ότι η βασική διαφορά του διάηχου με το μετάηχο και το πρόηχο ποίκιλμα 

μιας-νότας είναι ότι αυτό βρίσκεται σε σύζευξη και με τις δυο εκατέρωθέν του κύριες νότες 

                                                 
892

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 276, Παρ. 908. 
893

 Ό. σημ. 547 & σημ. 881. 

   …μέρος φωνής (τραγούδι) ← | → μέρος βιολιού…  

α) πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

β) μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 
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( ), ενώ τα δυο άλλα ποικίλματα βρίσκονται σε σύζευξη μονάχα με τη μια από τις δυο, 

αντίστοιχα ( , ). Η δομική μονάδα του εκάστοτε διάηχου ποικίλματος μιας-νότας, 

δηλαδή, εκφέρεται ολόκληρη σε μια μονάχα δοξαριά στο βιολί, χωρίς αλλαγή φοράς της κίνησης 

του τόξου. Αντιθέτως, για την εκφορά της δομικής μονάδας του εκάστοτε μετάηχου και πρόηχου 

απαιτούνται δυο ξεχωριστές δοξαριές. Ως εκ τούτου, οι εκφορές των αρθρώσεων του διάηχου 

ποικίλματος μιας-νότας με τις εκατέρωθέν του κύριες νότες –σε αντίθεση με τις εκφορές των 

αντίστοιχων αρθρώσεων των δυο άλλων ποικιλμάτων, όπου είναι κατά κανόνα ήπια μονάχα η μια 

εκ των δυο– είναι συνήθως σχετικά ήπιες και οι δυο. Αυτό έχει βέβαια ως αποτέλεσμα –όπως 

άλλωστε γίνεται σε ένα βαθμό αντιληπτό από τα προαναφερόμενα σχετικά παραδείγματα–, η 

γενικότερη ερμηνευτική απόδοση της δομικής μονάδας του διάηχου να είναι κατά κανόνα ηπιότερη 

από εκείνη αντίστοιχα των δυο άλλων ποικιλμάτων μιας-νότας. Μια από τις βασικότερες 

σκοπιμότητες εκφοράς του εν λόγω ποικίλματος μεταξύ δυο διαδοχικών κύριων νοτών, άλλωστε, 

είναι αυτό να λειτουργήσει ως ισόρροπος σύνδεσμος μεταξύ τους. 

 Αρκετές ακόμα διαφορές μεταξύ των τριών βασικών κατηγοριών ποίκιλσης μιας-νότας 

στην ΕΠΒ ερμηνεία μπορεί να παρατηρήσει κανείς, ιδιαίτερα εάν συγκρίνει τους λειτουργικούς 

ρόλους αυτών μεταξύ τους. Το μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας εκφέρεται ως κατάληξη στο τέλος 

μιας κύριας νότας, και από στυλιστική άποψη, επομένως, κατά κανόνα αποτελεί «σβήσιμο» αυτής. 

Αντιθέτως, το πρόηχο εκφέρεται ως ξεκίνημα στην έναρξη μιας κύριας νότας και, ως επί το 

πλείστον, αποτελεί εφαλτήριο του τονισμού της. Από την άλλη μεριά, ο λειτουργικός ρόλος του 

διάηχου, ανάλογα με το χαρακτήρα του, τείνει σε μεγάλο βαθμό προς αυτόν είτε του μετάηχου είτε 

του πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας. 

 Αδιαμφισβήτητα, με όσο πιο σχολαστικό τρόπο εξετάζει κανείς τους λειτουργικούς ρόλους 

των τριών αυτών βασικών κατηγοριών ποίκιλσης, τόσο περισσότερες και πιο λεπτές μεταξύ τους 

διαφορές είναι δυνατόν να παρατηρήσει. Πρόκειται μάλιστα για διαφορές οι οποίες –όσον αφορά 

τουλάχιστον στο ειδικότερο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ, το οποίο εξετάζεται εδώ– γίνονται 

αντιληπτές, τόσο από μουσική αισθητική όσο και από τεχνική εκτελεστική άποψη. Είναι οι 

διαφορές εκείνες ένεκα των οποίων καθορίζεται, σε τελική ανάλυση, εάν ένα ποίκιλμα μιας-νότας 

θα ερμηνευτεί ως μετάηχο, πρόηχο ή διάηχο.  

Σε ένα έντονα ρυθμικό κομμάτι, για παράδειγμα –π.χ. σε μια νησιώτικη σούστα–, όπου η 

φορά του τόξου χρειάζεται να αλλάζει ιδιαίτερα συχνά ούτως ώστε να επιτυγχάνεται όσο το 

δυνατόν πιο διακριτό αποτέλεσμα στο ρυθμό, είναι προφανές ότι βολεύει περισσότερο να 

χρησιμοποιούνται ποικίλματα τα οποία συζευγνύονται με μονάχα μια από τις δυο εκατέρωθέν τους 

κύριες νότες, δηλαδή το μετάηχο και το πρόηχο, παρά το διάηχο. Αντιθέτως, σε ένα αργό 

εκφραστικό κομμάτι, στο οποίο οι έντονοι τονισμοί δεν είναι ιδιαίτερα επιθυμητοί, συχνά 

προτιμάται η διάηχη εκφορά των ποικιλμάτων, αφού συνήθως, εξάλλου, αρκετές από τις κύριες 

νότες της μελωδίας –ανάμεσα στις οποίες μπορεί να παρεμβάλλονται τα εκάστοτε αυτά 

ποικίλματα– ερμηνεύονται συζευγμένες. Οι παράγοντες, δηλαδή, από τους οποίους καθορίζεται σε 

κάθε περίπτωση το αν ένα συγκεκριμένο ποίκιλμα μιας-νότας θα ερμηνευτεί ως μετάηχο, πρόηχο ή 

διάηχο, εξαρτώνται κάθε φορά, τόσο από το ποιες ειδικότερες εκτελεστικές τεχνικές του οργάνου 

εξυπηρετεί τον ερμηνευτή να χρησιμοποιήσει, όσο και από τις ιδιαίτερες εκφραστικές ανάγκες τις 

οποίες επιβάλλει η αισθητική του εκάστοτε ξεχωριστού μουσικού ιδιώματος που ερμηνεύεται. 

 Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω τρεις βασικές κατηγορίες ποίκιλσης μιας-νότας 

συνδέονται συχνά, τόσο μεταξύ τους, όσο και με όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ποίκιλσης (3.1), 

σχηματίζοντας νέες σχετικές περιπτώσεις σύνθετων ποικιλμάτων. Περαιτέρω εξέταση αυτών 

λαμβάνει χώρα στη σχετική ενότητα των Σύνθετων ποικιλμάτων (3.1.5). 
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3.1.3. Ποικίλματα Δυο-Νοτών ( ) 

Αντίστοιχα με τα ποικίλματα μιας-νότας –ή αλλιώς μονή αποτζιατούρα (3.1.2.1)–, τα ποικίλματα 

δυο-νοτών μπορούν να διακριθούν, ανάλογα με το σχηματισμό τους, σε: α) μετάηχα, πρόηχα ή 

διάηχα, β) ανιόντα ή κατιόντα, καθώς και γ) σύγχρονα ή ασύγχρονα.
894

 O βασικός διαχωρισμός σε 

περαιτέρω κατηγορίες ωστόσο, εδώ, της εν λόγω δεύτερης μεγάλης κατηγορίας ποίκιλσης –αυτής 

δηλαδή των δυο-νοτών– πραγματοποιείται πρωτίστως σύμφωνα με μια παραλλαγή του δεύτερου 

προαναφερόμενου κριτηρίου κατηγοριοποίησης (β), και δη ανάλογα με το τονικό ύψος των νοτών 

ποίκιλσης σε σχέση με εκείνο της κύριας νότας την οποία αυτές θεωρείται ότι ποικίλλουν. Πιο 

συγκεκριμένα, τα ποικίλματα δυο-νοτών, εδώ, διακρίνονται καταρχάς στις εξής τρεις –ήδη 

αναπτυγμένες με συνοπτικό τρόπο στην 2.1.3.1.II– βασικές κατηγορίες: 

I. τη Διπλή Συζευκτική –Μικρή–
895

 Αποτζιατούρα ( ), 

II. τη Διπλή Διαζευκτική –Μικρή–
896

 Αποτζιατούρα ( ), 

III. το Μορντάν ( ).  

Οι εν λόγω τρεις κατηγορίες ποίκιλσης δυο-νοτών αναπτύσσονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια, 

αντίστοιχα, στις τρεις σχετικές θεματικές ενότητες που ακολουθούν (3.1.3.1-3), εστιάζοντας 

ειδικότερα στον τρόπο με τον οποίο αυτές ερμηνεύονται στο πεδίο του ΕΠΒ. 

Η παραπάνω τριπλή διάκριση προέκυψε σταδιακά και αφού μελετήθηκαν διάφορα θεωρητικά 

μοντέλα που σχετίζονται με την κατηγοριοποίηση των ποικιλμάτων δυο-νοτών. Σε πρώτη φάση, τα 

τελευταία διαχωρίστηκαν στις εξής δυο βασικές κατηγορίες: α) αυτή του μορντάν, και β) αυτή της 

διπλής –μικρής– αποτζιατούρας. Ο εν λόγω διαχωρισμός στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό στο διττό 

κριτήριο κατηγοριοποίησης ποικιλμάτων σε επανακρουστικά και μελικά (3.1.1.8). Η πρώτη από τις 

δυο προαναφερόμενες κατηγορίες περιλαμβάνει όλα τα ποικίλματα τα οποία αποτελούνται από 

μονάχα δυο γειτονικούς τόνους οι οποίοι εναλλάσσονται, ενώ η δεύτερη, αντίστοιχα, περιλαμβάνει 

κάθε άλλο ποικιλτικό σχήμα. Μια εκδοχή επανακρουστικού ποικίλματος, επομένως, συνιστά η 

περίπτωση του μορντάν, και μια, αντίστοιχα, μελικού η περίπτωση της διπλής αποτζιατούρας. Συχνά 

μάλιστα, σε σχετικά εγχειρίδια,
897

 στη δεύτερη προαναφερόμενη περίπτωση ποικίλματος αποδίδεται 

εξ ολοκλήρου η γενικότερη έννοια του ποικίλματος δυο-νοτών, εξαιρώντας αυτή του μορντάν.
898

 

                                                 
894

 Σχετικά, βλ. αντίστοιχη διάκριση ποικιλμάτων μιας-νότας –δηλ. της μονής αποτζιατούρας– στις 3.1.2.1.II-IV, και 

γενικότερα, βλ. σχετικά κριτήρια κατηγοριοποίησης ποικιλμάτων 3.1.1.2-4. 
895

 Από το σημείο αυτό της παρούσας εργασίας και εντεύθεν, όποτε χρησιμοποιείται ο όρος αποτζιατούρα χωρίς να 

διευκρινίζεται εάν αυτή είναι μεγάλη ή μικρή, σημαίνει ότι η ίδια κατέχει ρόλο ποικίλματος, είναι δηλαδή μικρή. Κατά 

συνέπεια, από εδώ και στο εξής, όποτε ο όρος της διπλής αποτζιατούρας –καθώς αντίστοιχα επίσης στη συνέχεια και 

της πολλαπλής (3.1.4.1)– χρησιμοποιείται σκέτος, χωρίς δηλαδή τον επιπλέον χαρακτηρισμό αυτής ως μεγάλης ή 

μικρής, τούτος δηλώνει το ποίκιλμα της διπλής –ή της πολλαπλής αντίστοιχα– μικρής αποτζιατούρας. 
896

 Ό. σημ. 895. 
897

 Ενδ. βλ. Donington (1989: 215-216), McVeigh and White, Stowell (2000: 314). Επίσης, μια από τις παλαιότερες 

αναφορές σχετικά με τον όρο διπλή αποτζιατούρα, που εντοπίστηκαν στην παρούσα έρευνα, είναι αυτή του 1803, στη 

μέθοδο για βιολί των Rode, Baillot, Kreutzer: Methode de Violon (σχετικά, βλ. Stowell 2000: 382). Σύμφωνα επίσης με 

τον Neumann (1983: 488), ο εν λόγω όρος αποτελεί νεολογισμό μεταγενέστερο της Μπαρόκ περιόδου. 
898

 Ο όρος, βέβαια, της διπλής αποτζιατούρας, πέρα από την έννοια με την οποία αναφέρεται εδώ, των δυο 

αποτζιατούρων στη σειρά, ενίοτε εντοπίζεται επίσης να χρησιμοποιείται και με την έννοια των δυο μονών 

αποτζιατούρων που ηχούν παράλληλα, δηλαδή σε διφωνία: . Γενικότερα δηλαδή –κατ’ επέκταση–, όταν η μονή 

μικρή αποτζιατούρα εμφανίζεται με περισσότερες από μια παράλληλες φωνές, παίρνει την ονομασία της ανάλογα με το 

πλήθος των φωνών από τις οποίες απαρτίζεται, π.χ. διπλή, τριπλή αποτζιατούρα, κ.ο.κ. Για περισσότερα σχετικά, βλ. 

Καμπανάς (1992: 392) και McVeigh and White. Ως εκ τούτου, στο παρόν πόνημα, προς αποφυγή της αναφερόμενης 

ορολογικής σύγχυσης, για τον ειδικότερο προσδιορισμό της εν λόγω συγχορδιακής εκδοχής της αποτζιατούρας, 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο ακριβέστερος χαρακτηρισμός δίφωνη –ή αντίστοιχα, τρίφωνη, πολύφωνη, κ.λπ.– μικρή 

αποτζιατούρα.  
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  Εν συνεχεία, με σκοπό να διερευνηθεί σε μεγαλύτερο βάθος η τελευταία αυτή περίπτωση 

ποικίλματος –της διπλής αποτζιατούρας– ως ιδιαίτερα ευρεία περίπτωση ποικίλματος δυο-νοτών, 

τούτη διακρίθηκε σε υποκατηγορίες, ανάλογα με το αν το τονικό ύψος των νοτών της διαζευγνύεται 

ή όχι από το τονικό ύψος της κύριας νότας την οποία αυτές θεωρείται ότι ποικίλλουν. Έτσι 

προέκυψαν οι εξής δυο –αντίθετης σχηματικής δομής, ωστόσο ισοδύναμες– βασικές υποκατηγορίες: 

α) αυτή της οποίας οι νότες ποίκιλσης βρίσκονται και οι δυο είτε σε μικρότερο είτε σε μεγαλύτερο 

τονικό ύψος από αυτό της προαναφερόμενης κύριας νότας, και β) αυτή της οποίας οι νότες 

ποίκιλσης βρίσκονται η μια σε μικρότερο και η άλλη σε μεγαλύτερο τονικό ύψος αντίστοιχα. Δυο 

από τις πιο σαφείς σχετικές ονομασίες, αντίστοιχα για καθεμιά από τις δυο εν λόγω υποκατηγορίες 

διπλής αποτζιατούρας, είναι αυτές που χρησιμοποιεί με ανάλογο τρόπο ο Putnam Aldrich (1942) 

στην –άμεσα σχετιζόμενη με τη διαποίκιλση– διδακτορική διατριβή του. Πρόκειται, αντίστοιχα, για 

τους σχετικούς όρους: α) συζευκτική διπλή αποτζιατούρα (conjunct double appoggiatura), και β) 

διαζευκτική διπλή αποτζιατούρα (disjunct double appoggiatura).
899

 Στην παρούσα εργασία, το 

προαναφερόμενο ζεύγος όρων συζευκτικός-διαζευκτικός χρησιμοποιείται για τον ειδικότερο 

χαρακτηρισμό των δυο βασικότερων υποκατηγοριών, τόσο της διπλής –μικρής– αποτζιατούρας, όσο 

και αυτής αντίστοιχα με περισσότερες νότες (3.1.4.1). 

 

Όσον αφορά σε δεύτερο επίπεδο, τώρα, στα δυο έτερα προαναφερόμενα κριτήρια ποικιλμάτων 

δυο-νοτών (α) και (γ), ανάλογα δηλαδή με το σχηματισμό τους ως μετάηχων, πρόηχων ή διάηχων, 

και σύγχρονων ή ασύγχρονων, ισχύουν σε γενικές γραμμές τα ίδια –κατά αναλογία– που ισχύουν 

και στην περίπτωση των ποικιλμάτων μιας-νότας.  

 Όσον αφορά ειδικότερα στο πρώτο (α) παραπάνω κριτήριο, τα ποικίλματα δυο-νοτών 

έχουν, κατά πρώτον, μετάηχο σχηματισμό όταν οι δυο τους νότες ποίκιλσης συζευγνύονται με την 

κύρια νότα που προηγείται αυτών , κατά δεύτερον, πρόηχο, αντίστοιχα, όταν συζευγνύονται με 

την κύρια νότα που έπεται αυτών , και, κατά τρίτο, διάηχο, αντίστοιχα επίσης, όταν 

συζευγνύονται με τις δυο εκατέρωθέν τους κύριες νότες  συνδέοντάς τες σε μια 

εξισορροπημένη βάση. Αξίζει να σημειωθεί παρ’ όλα αυτά ότι η εν λόγω κατηγορία ποίκιλσης –

προφανώς επειδή χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο προκειμένου να τονίσει την εκάστοτε κύρια 

νότα την οποία ποικίλλει–, όσον αφορά τουλάχιστον στο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ, εκφέρεται ως 

επί το πλείστον ως πρόηχη, παρά ως διάηχη ή –ακόμα περισσότερο– ως μετάηχη. Ως εκ τούτου, 

άλλωστε, τα εκάστοτε θεωρητικά σχήματα της δομικής μονάδας των ποικιλμάτων δυο-νοτών που 

χρησιμοποιούνται γενικότερα στο παρόν πόνημα, είναι κατεξοχήν πρόηχης διάταξης ( ).  

Από ρυθμική άποψη τώρα, όσον αφορά ειδικότερα στο ζήτημα της σύγχρονης ή ασύγχρονης 

ερμηνείας των ποικιλμάτων δυο-νοτών, η ερμηνεία του σχετικού μετάηχου και του διάηχου με 

μετάηχο χαρακτήρα συνήθως δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες ρυθμικές ιδιομορφίες. Τούτα, δηλαδή –

όπως άλλωστε και οι αντίστοιχες περιπτώσεις ποικιλμάτων μιας-νότας–, ερμηνεύονται ως επί το 

πλείστον ως μετάχρονα, παίρνοντας τη ρυθμική τους αξία από το τέλος της αξίας της κύριας νότας 

με την οποία συζευγνύονται, χωρίς να επηρεάζουν έτσι το σημείο εκκίνησης κάποιας εκ των δυο 

εκατέρωθέν τους κύριων νοτών. Αντιθέτως, τα πρόηχα –και διάηχα με πρόηχο χαρακτήρα– 

ποικίλματα δυο-νοτών είναι συνήθως πιο σύνθετες από ρυθμική σκοπιά περιπτώσεις, αφού συχνά η 

ερμηνεία τους συντελεί στη μετατόπιση του χρονικού σημείου εκκίνησης της κύριας νότας με την 

οποία αυτά συζευγνύονται. Ο προσδιορισμός δε της επακριβούς ρυθμικής τους τοποθέτησης 

μεταξύ ασύγχρονης και σύγχρονης ερμηνείας τους, δηλαδή ,  ή , στην πράξη δεν 

καθίσταται πάντα ιδιαίτερα ευκρινής.  

Για τη διάκριση, ως εκ τούτου, μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης ερμηνείας των 

ποικιλμάτων δυο-νοτών, όσον αφορά στις σχετικές καταγραφές του παρόντος πονήματος, ισχύουν 

                                                 
899

 Σχετικά, πρβλ. μεταγενέστερες αναφορές στο The New Harvard Dictionary of Music (1986: 240, λήμμα “double 

appoggiatura”) και στο Donington (1989: 215). 
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οι σχετικές συμβάσεις που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενες ενότητες.
900

 Βάσει αυτών, τα 

ποικίλματα με δυο-νότες, αφενός, όταν είναι σύγχρονα ( ), όπως είναι δηλαδή κατά κανόνα το 

μορντάν, γράφονται με μικρά φθογγόσημα που αντιστοιχούν –όσο αυτό είναι δυνατόν– στην 

πραγματική τους ρυθμική αξία, π.χ. δηλαδή: | . Αφετέρου, όταν αυτά είναι ασύγχρονα, όπως 

είναι δηλαδή κατά κύριο λόγο η συζευκτική και η διαζευκτική διπλή αποτζιατούρα, 

σημειογραφούνται ενωμένα με διπλή ζεύξη, τόσο τα πρόχρονα ( ), όσο και τα μετάχρονα 

( |). Ενδιάμεσες ρυθμικά περιπτώσεις της μορφής π.χ.: , δεν καταλογίζονται ως ξεχωριστές, 

παρά σημειογραφούνται κατά προσέγγιση, είτε ως σύγχρονες είτε ως πρόχρονες.  

 

 

 

 

3.1.3.1. Η Διπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα (Slide) 

 

 ή   

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, για το διαχωρισμό της διπλής αποτζιατούρας σε βασικές υποκατηγορίες –

όπως αντίστοιχα και της πολλαπλής στη συνέχεια (3.1.4.1-2)–, στην παρούσα εργασία 

χρησιμοποιήθηκε το σχετικό ζεύγος των ισοδύναμων –αν και αντίθετης σχηματικής δομής– 

ειδικότερων εννοιών συζευκτικός-διαζευκτικός (conjunct-disjunct) το οποίο εισήγαγε ο Aldrich 

(1942).
901

 Όσον αφορά λοιπόν στην πρώτη περίπτωση διπλής αποτζιατούρας που προκύπτει βάσει 

της προαναφερόμενης διάκρισης, τη συζευκτική –η οποία εξετάζεται στην παρούσα ενότητα–, 

τούτη αποτελεί εκείνη την υποκατηγορία ποικίλματος δυο-νοτών στην οποία το τονικό ύψος των 

τελευταίων δεν διαζευγνύεται από αυτό της κύριας νότας την οποία αυτές θεωρητικά ποικίλλουν. 

Με άλλα λόγια, δηλαδή, οι νότες του εν λόγω ποικίλματος βρίσκονται, και οι δυο, είτε σε 

μικρότερο-ίσο είτε σε μεγαλύτερο-ίσο τονικό ύψος από αυτό της σχετικής τους κύριας.  

 

 

 

3.1.3.1.I. Η Διπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα σε Μη-Ελληνικές Μουσικές Παραδόσεις 

Η διπλή συζευκτική αποτζιατούρα συναντάται αρκετά συχνά σε διάφορα μουσικά είδη, τόσο δυτικής 

όσο και ανατολικής τεχνοτροπίας. Περισσότερο αντιπροσωπευτική και ευρέως διαδεδομένη 

σχηματική εκδοχή αυτής, μάλιστα, είναι εκείνη στην οποία οι δυο νότες ποίκιλσης προσεγγίζουν 

«συζευκτικά» την κύρια νότα την οποία ποικίλλουν. Σχηματίζουν δηλαδή βηματικά διαδοχικά 

διαστήματα, είτε ανιόντα (  ή ), είτε κατιόντα (  ή ), με την τελευταία.
902

 Στα σχετικά 

αποσπάσματα που ακολουθούν, από τους χώρους, αφενός της εξωκλασικής βιολιστικής παράδοσης 

της Τζαζ (Παρ. 432),
903

 και αφετέρου της έντεχνης δυτικής παράδοσης (Παρ. 433 και Παρ. 434), 

απεικονίζονται ορισμένες αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις της εν λόγω εκδοχής του ποικίλματος.  

                                                 
900

 Για περισσότερα όσον αφορά στους διαφορετικούς τρόπους αποτύπωσης των ποικιλμάτων, ανάλογα με το σύγχρονο 

και ασύγχρονο τρόπο ερμηνείας τους, βλ. σχετικές συμβάσεις σημειογραφίας, ό. σημ. 746 
901

 Σχετικά, πρβλ. 3.1.3 (εισαγωγή), σ. 356. 
902

 Η κίνηση μιας μελωδικής γραμμής μπορεί να περιγραφεί ως «συζευκτική», όταν αυτή διαρθρώνεται από βηματικά 

διαστήματα (λήμμα “motion” στο The Oxford Companion to Music). 
903

 Για περαιτέρω δείγματα καταγραφής του ποικίλματος σε εξωκλασικές μουσικές παραδόσεις, πρβλ. εδώ: Παρ. 18 και 

Παρ. 19, αντίστοιχα, από τις λαϊκές βιολιστικές παραδόσεις της Νορβηγίας και των νησιών Shetland. 
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Παρ. 432. Συνήθης εκδοχή της διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας στο πεδίο της βιολιστικής Τζαζ. Βιολιστής: 

Eddie South (γνωστός ερμηνευτής του είδους). Καταγραμμένο απόσπασμα από αυτοσχεδιασμό πάνω στη φόρμα 

του κομματιού “Sweet Georgia Brown”. Αναφέρεται στο Dietrich (1996: 54, σύστημα 3). 

 

 

Ένας, μάλιστα, από τους πιο διαδεδομένους όρους που χρησιμοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα για 

το χαρακτηρισμό του εν λόγω ποικίλματος είναι ο όρος slide (ολίσθηση). Πρόκειται για ένα 

χαρακτηρισμό ο οποίος –μπορεί να πει κανείς– «ταιριάζει» ιδιαίτερα –εξαιτίας του τρόπου εκφοράς 

του– στο εν λόγω ποίκιλμα, αφού στην περίπτωση αυτή τούτο «ολισθαίνει γρήγορα και μαλακά 

μέσω των δυο συζευκτικών του νοτών ποίκιλσης στην κύριά του νότα» (Donington 1989: 217). 

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι ο όρος slide χρησιμοποιείται για να εννοηθεί ως επί το πλείστον η 

πρόηχη (π.χ. , Παρ. 433α) –ή και η διάηχη με πρόηχο χαρακτήρα– εκδοχή της διπλής –αλλά και 

περισσότερων νοτών (3.1.4.1)– συζευκτικής αποτζιατούρας, και πολύ λιγότερο συχνά η αντίστοιχη 

μετάηχη (π.χ. , Παρ. 433β).
904

  

 

 
Παρ. 433. Ενδεικτική αναφορά στην –ιδιαίτερα διαδεδομένη– πρόηχη (α) και στην –αρκετά λιγότερο συχνά 

συναντώμενη– μετάηχη (β) εκδοχή της διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας (slide), σε σχετικές πραγματείες, 

αντίστοιχα, με τις ονομασίες: α) “Slides” (Marpurg, F.W., 1750, Die Kunst das Clavier zu Spielen, Berlin [στο 

Donington 1989: 220, ex.74]), β) “‘Very extended’ slide” (Bach, C.P.E., 1753: II, vii [στο Donington ό.π., ex.72]). 

 

 

Η συζευκτική διπλή αποτζιατούρα συναντάται με την προαναφερόμενη ειδικότερη έννοια και 

ονομασία slide ήδη από την περίοδο του Μπαρόκ (Παρ. 433) –στην οποία μάλιστα η χρήση της 

φαίνεται ότι ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη–, και έχει πιθανόν τις καταβολές της στο προγενέστερο –

γενικότερης φύσεως– ποίκιλμα intonazione. Μερικές ακόμη ονομασίες ίδιας ή παραπλήσιας 

σημασίας με αυτή του slide, οι οποίες εντοπίζονται να χρησιμοποιούνται στην ίδια περίοδο, είναι οι 

εξής: αγγλ.: elevation, double backfall, slur, whole-fall, conjunct double appoggiatura, γαλλ.: 

coulé, coulade, doublé, port de voix doublé, coulé sur une tierce, flatté, ιταλ.: gruppo, γερμ.: 

Schleifer, Schleiffung, Überschlag, λατ.: superjectio (Παρ. 434). Ορισμένα, επίσης, σχετικά 

σύμβολα που εντοπίζονται να έχουν χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα για τον προσδιορισμό του, είναι τα 

εξής: « », « », « », «+», « » (Muffat 1698) –τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο στην ανιούσα 

                                                 
904

 Σε μια από τις λίγες αναφορές που εντοπίζονται σε σχετικές πραγματείες –τουλάχιστον συγκριτικά με την πρόηχη– 

στη μετάηχη εκδοχή της διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας υπό τον όρο slide, ο Neumann (1983: 204) τη χαρακτηρίζει 

ως «δακτυλικό τύπο» (“dactylic type”) slide. Αντίστοιχα, ο C.P.E. Bach (1753: II, vii) τη χαρακτηρίζει ως 

«παρατεταμένο» (“very extended”) slide (στο Donington 1989: 220) (Παρ. 433β). 

α) slides (Marpurg 1750) β) ‘very extended’ slide 

(C.P.E. Bach 1753) 
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εκδοχή αυτού–, καθώς επίσης τα ζευγάρια συμβόλων: « » και « », « » και « », « » και 

« », «(» και «)» –τα οποία αφορούν αντίστοιχα στην ανιούσα και κατιούσα εκδοχή του–, κ.ά.
905

 

 

 
 

 
Παρ. 434. Ενδεικτικές αναφορές σε ανιούσες και κατιούσες συζευκτικές διπλές αποτζιατούρες (rising & falling 

slides), στο Μπαρόκ, με διάφορα άλλες ονομασίες και σύμβολα: α) coulé sur une tierce (D’ Anglebert, 1689, 

Pieces, Paris [στο Donington 1989: 218, ex.70]), β1) double backfall, β2) elevation (Playford, 1654, Introduction, 

London [στο Donington ό.π., ex.68]), γ) Schleiffer (Walther, J.G., 1708, “Praecepta” [στο Donington ό.π., ex.71]), 

δ) coulade (Loulie, 1696 [στο Neumann 1983: 206, ex.19.5]), ε) gruppo (Galeazzi, 1791-6, Elementi… [στο Stowell 

2000: 390]). 

 

 

Ενίοτε, βέβαια, ο όρος slide χρησιμοποιείται εξίσου προκειμένου να δηλωθεί, εκτός από την εν 

λόγω κατηγορία ποίκιλσης αυτήν καθαυτή, ο ολισθητικός τρόπος εκφοράς της. Κάτι αντίστοιχο 

συμβαίνει επίσης, όπως αναφέρθηκε σχετικά και νωρίτερα, και με ορισμένες περιπτώσεις 

ολισθητικής εκφοράς –τύπου slide– του μετάηχου και του πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας.
906

 Στην 

περίπτωση της διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας, βέβαια, η ολισθητική εκφορά του ποικίλματος –

το εν λόγω δηλαδή slide– ενδέχεται να είναι, ειδικότερα στο βιολί, είτε μερική είτε πλήρης. Στην 

πρώτη προαναφερόμενη περίπτωση η ολισθητική εκφορά πραγματοποιείται σε συνδυασμό με 

αρθρωτή, δηλαδή με συνδυασμό οριζόντιας και κάθετης κίνησης δυο διαφορετικών δακτύλων (π.χ. 

), ενώ στη δεύτερη, αντίστοιχα, με την οριζόντια κίνηση ενός και μόνο δακτύλου (π.χ. 

).
907

 Η τελευταία περίπτωση, πιο συγκεκριμένα, αφορά στον τρόπο εκείνο κατά τον οποίο το 

ποίκιλμα εκφέρεται με γλίστρημα, το οποίο ξεκινά από την πρώτη του νότα και καταλήγει στην 

κύρια νότα με την οποία το ίδιο συνδέεται, σαρώνοντας έτσι όλα τα ενδιάμεσα μεταξύ τους τονικά 

ύψη (π.χ. Παρ. 435).
908

 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Caccini (1602), σχετικά με την εν λόγω 

ερμηνεία του slide: «Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες όσον αφορά στο Κούρδισμα της 

πρώτης [κύριας] Νότας, Κούρδισέ τη από μια Τρίτη χαμηλότερα…».
909

  

 

 

 

                                                 
905

 Για περισσότερα όσον αφορά στη χρήση του ποικίλματος slide στο Μπαρόκ, ενδ. βλ. Donington (1989: 217-225), 

Kreitner et al. (§8vf), Neumann (1983: 203-238), Αντωνόπουλος (1999: 219-221), καθώς επίσης για περαιτέρω 

σχετικούς όρους και συμβολισμούς αυτού, ενδ. βλ. Παράρτημα 1.3, Kreitner et al. (§11), και Neumann (ό.π.: 577-604).  
906

 Βλ. αντίστοιχα 3.1.2.2.I, σ. 175 & 3.1.2.3.I, σ. 241. 
907

 Για περισσότερα όσον αφορά στην αρθρωτή και ολισθητική εκφορά των ποικιλμάτων, βλ. 3.1.1.6.  
908

 Για περισσότερα σχετικά με την εν λόγω «ολισθητική» σημασία του όρου slide, βλ. Stowell (λήμμα "slide (ii)" στο 

Grove Music Online), και λήμμα "slide" στα The Oxford Companion to Music και The Oxford Dictionary of Music. 
909

 Caccini, G., (1602), Nuove Musiche, Florence (στο Donington 1989: 217).  

ε) gruppo (Galeazzi 1791-6) 
ανιόν 

κατιόν 

δ) coulade (Loulie 1696) 

α) coulé sur une tierce  

(D’ Anglebert 1689) 
γ) Schleiffer (Walther 1708) β1) double backfall (Playford 1654) 

β2) elevation (Playford 1654) 
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3.1.3.1.II. Η Διπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα στην ΕΠΒ Ερμηνεία 

Ειδικότερα όσον αφορά στην ΕΠΜ, η διπλή συζευκτική αποτζιατούρα συναντάται αρκετά συχνά, 

στις περισσότερες διαφορετικές τεχνοτροπίες του είδους. Η ερμηνεία της μπορεί κατά κανόνα να 

περιγραφεί ως συνδυασμός των εξής τριών βασικών σχηματισμών της αποτζιατούρας (3.1.2.1.ΙΙ-

IV): α) του μετάηχου, πρόηχου ή διάηχου, β) του ανιόντος ή κατιόντος, και γ) του σύγχρονου ή 

ασύγχρονου. Είναι εύλογο επομένως ότι το πλήθος των διαφορετικών ερμηνευτικών εκδοχών του 

εν λόγω ποικίλματος το οποίο δύναται να προκύψει, ιδιαίτερα μάλιστα εάν λάβει κανείς επιπλέον 

υπόψη του τη μεγάλη ποικιλία τρόπων εκφοράς του στο βιολί, είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Όπως 

σχετικά παρατηρεί άλλωστε, με παιγνιώδη τρόπο, η Lieberman (2005c: 66):  

«Οι συζευκτικές αποτζιατούρες [slides] μπορεί να είναι τόσο απλές ή σύνθετες όσο επιθυμεί κανείς 

να τις κάνει.» 

 Ακολουθεί σχετικό παράδειγμα του ειδικότερου σχηματισμού του ποικίλματος που 

περιγράφηκε προηγουμένως ως slide –οι δυο νότες δηλαδή αυτού προσεγγίζουν «συζευκτικά» την 

κύρια νότα την οποία ποικίλλουν–, κατά πάσα πιθανότητα μάλιστα ολισθητικής εκφοράς του (Παρ. 

435). 

 

  
Παρ. 435. Συνήθης εκδοχή ανιούσας διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας –τύπου slide– στο πεδίο της ΕΜΠ. Ο 

τρόπος εκφοράς της φαίνεται να είναι –σύμφωνα με τη σημειογραφία– ολισθητικός. 

Καταγραμμένο απόσπασμα του τραγουδιού: «Λάμπειν ο ήλιος, λάμπει» (από τη Λεσνίτσα Δελβίνου Ηπείρου). 

Τραγουδιστές: ομάδα Βορειοηπειρωτών. Καταγραφή: ΚΕΕΛ-Σπ. Περιστέρης (1951) (στο Σπυριδάκης και 

Περιστέρης 1999: 293, 1
ο
 σύστημα). 

 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται με διεξοδικό τρόπο η ανάπτυξη διαφόρων αντιπροσωπευτικών 

περιπτώσεων της διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας, όπως τούτη συναντάται στο ειδικότερο πεδίο 

ερμηνείας του ΕΠΒ. Για τη συγκρότηση της εν λόγω περιπτωσιολογικής ανάπτυξης λήφθηκαν 

υπόψη τα εξής –με σειρά ιεραρχίας– βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης αυτής:
910

 

 

 

Βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας 

 

α) Ο σχηματισμός του ποικίλματος (3.1.1.3). Διακρίνονται δυο βασικές κατηγορίες:  

 i) Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα (π.χ.  ή ), και 

 ii) Κατιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα (π.χ.  ή ). 

β) Το είδος των διαστημάτων μεταξύ των διαδοχικών νοτών του ποικίλματος και της κύριας 

νότας την οποία αυτό θεωρητικά ποικίλλει (3.1.1.5). Πρόκειται, πιο συγκεκριμένα, για το 

διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ, αφενός, των νοτών του ποικίλματος (π.χ. ) και, 

αφετέρου, της ποικιλλόμενης κύριας νότας και της πλησιέστερής της νότας του ποικίλματος 

(π.χ. ). Διακρίνονται τέσσερις βασικές περιπτώσεις ανάλογα με το είδος των εν λόγω 

διαστημάτων, τα οποία μπορεί να είναι: 

 i) Όλα ανιόντα βηματικά 2
ου

 βαθμού ( ), 

                                                 
910

 Πρόκειται για μέρος των Πρόσθετων Κριτηρίων Κατηγοριοποίησης Ποικιλμάτων που παρατίθενται στην ενότητα 

3.1.1. 
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 ii) Ένα τουλάχιστον από τα δυο ανιόν αλματικό ( ,  ή ), 

 iii) Όλα κατιόντα βηματικά 2
ου

 βαθμού ( ), και 

 iv) Ένα τουλάχιστον από τα δυο κατιόν αλματικό ( , , ).  

 Στις τέσσερις προαναφερόμενες περιπτώσεις, επομένως, το ποίκιλμα μπορεί να 

χαρακτηριστεί, αντίστοιχα, στις μεν i & iii ως βηματικού διαστήματος, στις δε ii & iv ως 

αλματικού. 

γ) Η βιολιστική εκφορά του ποικίλματος (3.1.1.6). Διακρίνονται δυο βασικές περιπτώσεις αυτής: 

 i) Αρθρωτή (π.χ. ), και 

 ii) Ολισθητική μερικώς, δηλαδή μονάχα μιας εκ των δυο νοτών του, επομένως σε συνδυασμό 

με αρθρωτή (π.χ.  ή ). Η πλήρως ολισθητική εκφορά του ποικίλματος, όσον αφορά 

στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, δεν θεωρείται δόκιμη. Είναι γεγονός ότι η ενδεχόμενη 

πλήρως ολισθητική εκφορά του ποικίλματος (π.χ. ) δεν διαφέρει θεωρητικά σε κάτι από 

την πιο απλουστευμένη ολισθητική εκφορά ενός σχετικού πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας 

αλματικού διαστήματος (π.χ. ). Ως εκ τούτου, εδώ, κάθε τέτοιας σχηματικής δομής 

ποίκιλμα θεωρήθηκε προτιμότερο να αποτυπώνεται μονάχα με τον δεύτερο προαναφερόμενο 

τρόπο. 

δ) Ο μετάηχος (π.χ. ), πρόηχος (π.χ. ) ή διάηχος (π.χ. ) σχηματισμός της (3.1.1.2). 

ε) Η σύγχρονη ή ασύγχρονη ρυθμική τοποθέτηση του ποικίλματος στο «χρόνο» (3.1.1.4). 

στ) Οι ενδεχόμενες διαβαθμίσεις της ρυθμικής αξίας του ποικίλματος και η ταχύτητα εκφοράς 

του (3.1.1.7). 

ζ) Το είδος του διαστήματος μεταξύ των δυο εκατέρωθεν κύριων νοτών του ποικίλματος 

(3.1.1.5).  

 

Μέσω της εφαρμογής των τριών πρώτων προαναφερόμενων κριτηρίων (α, β, γ) της διπλής 

συζευκτικής αποτζιατούρας, προκύπτουν θεωρητικά 8 διαφορετικές –από σκοπιά σχηματισμού και 

εκφοράς της– βασικές περιπτώσεις αυτής. Η εκάστοτε από τις εν λόγω περιπτώσεις περιγράφεται 

συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα (Πίν. 12). Τα υπόλοιπα τέσσερα προαναφερόμενα κριτήρια 

κατηγοριοποίησης (δ, ε, στ, ζ) λαμβάνονται συμπληρωματικά υπόψη κατά περίπτωση. 

 Ακολουθεί η περαιτέρω ανάπτυξη των 8 αυτών βασικών περιπτώσεων του εξεταζόμενου 

ποικίλματος, μέσα από την παράθεση και το σχολιασμό σχετικών παραδειγμάτων από το πεδίο 

ερμηνείας του ΕΠΒ. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίν. 12), οι πρώτες 4 από τις 

περιπτώσεις αυτές (Περιπτώσεις 1-4) αφορούν στον ανιόντα σχηματισμό του ποικίλματος 

(3.1.3.1.II.α), ενώ οι επόμενες 4 (Περιπτώσεις 5-8), αντίστοιχα, στον κατιόντα (3.1.3.1.II.β).  
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Διπλή 

συζευκτική 

αποτζιατούρα: 

Περίπτωση 

# 

Βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης Δομική 

μονάδα 

ποίκιλσης 
α) Σχηματισμός 

ποικίλματος 

β) Διαστήματα μεταξύ 

διαδοχικών νοτών 

ποικίλματος και 

ποικιλλόμενης κύριας νότας 

γ) Βιολιστική 

εκφορά 

ποικίλματος 

1 i) Ανιών 
i) Όλα ανιόντα βηματικά 

2
ου

 βαθμού 
i) Αρθρωτή  

2 » » 
ii) Ολισθητική 

(μερικώς) ,  

3 » 
ii) Ένα τουλάχιστον από τα 

δυο ανιόν αλματικό 
i) Αρθρωτή 

, , 

 

4 » » 
ii) Ολισθητική 

(μερικώς) 

, , 

,  

,  

5 ii) Κατιών 
iii) Όλα κατιόντα βηματικά 

2
ου

 βαθμού 
i) Αρθρωτή 

 

6 » » 
ii) Ολισθητική 

(μερικώς) ,  

7 » 
iv) Ένα τουλάχιστον από τα 

δυο κατιόν αλματικό 
i) Αρθρωτή 

, , 

 

8 » » 
ii) Ολισθητική 

(μερικώς) 

, , 

 ,  

,  
Πίν. 16. Διαχωρισμός της διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας σε 8 περιπτώσεις, με βάση τα τρία πρώτα (α, β, γ) 

βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησής της (σ. 361). 
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3.1.3.1.II.α. Ανιούσα Διπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα  

 

 ή , ,  

 

Όπως προκύπτει με βάση το δεύτερο (β) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης της διπλής 

συζευκτικής αποτζιατούρας –ανάλογα δηλαδή με το εάν τα διαστήματα που σχηματίζονται μεταξύ 

των διαδοχικών νοτών του ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι όλα ανιόντα 

βηματικά 2
ου

 βαθμού ή ένα τουλάχιστον από τα δυο ανιόν αλματικό–,
911

 κατά πρώτον, ο ανιών 

σχηματισμός αυτής μπορεί να διακριθεί στις εξής δυο βασικές υποκατηγορίες: 

 i) Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος ( ), 

 ii) Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος ( , , ).
 

Ακολουθεί περαιτέρω ανάπτυξη των δυο αυτών βασικών υποκατηγοριών.
912

 

 

 

3.1.3.1.II.α.i. Ανιούσα Διπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα Βηματικού Διαστήματος 

 

 

 

Ανάλογα με το εάν η εκφορά της είναι αρθρωτή ή μερικώς ολισθητική –δηλαδή με βάση το τρίτο 

(γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του εξεταζόμενου ποικίλματος–,
913

 η ανιούσα 

διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος διακρίνεται σε δυο βασικές περιπτώσεις 

(Περιπτώσεις 1 & 2), οι οποίες εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

Διπλή συζευκτική αποτζιατούρα: Περίπτωση 1 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διαστήματα μεταξύ διαδοχικών νοτών ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Όλα ανιόντα βηματικά 

2
ου

 βαθμού 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Αρθρωτή 

Δομική μονάδα ποίκιλσης  

 

Η εν λόγω περίπτωση (Περίπτωση 1) αποτελεί την πιο συνήθη διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας 

στην ερμηνεία της ΕΠΜ γενικότερα. Στο πεδίο του ΕΠΒ, ειδικότερα, οι θεωρητικά δυνατοί 

δακτυλισμοί εκφοράς της είναι πέντε, όσες είναι δηλαδή αντίστοιχα και οι σχετικές «δακτυλικές 

βάσεις» από τις οποίες μπορεί αυτή –δηλαδή η πρώτη της νότα– να εκφερθεί. Πρόκειται για τις 

«δακτυλικές βάσεις», συγκεκριμένα: α) της ανοιχτής χορδής ( ), β) του 1
ου

 δακτύλου ( ), γ) 

του 2
ου

 δακτύλου ( ), δ) του 3
ου

 δακτύλου ( ) και ε) του 4
ου

 δακτύλου ( ). Ακολουθούν 

σχετικά παραδείγματα εκφοράς του ποικίλματος (Παρ. 436 - Παρ. 448), ειδικότερα: 

 

α) Από τη «δακτυλική βάση» της ανοιχτής χορδής ( ) (Παρ. 436 - Παρ. 438). 

 

                                                 
911

 Σχετικά, βλ. σ. 361. 
912

 Ό. σημ. 475 & σημ. 477. 
913

 Ό. σημ. 911. 
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Παρ. 436. #118, βθτ: Ρε, ~ 130. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Πρόηχος σχηματισμός της. Ποικίλλει την καταληκτική κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Κυριάκος Στεργίου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Γιαρ-γιαρ» 

(Σαμοθράκης). Από το άλμπουμ: Λαϊκός Χειμώνας 1 - Γιώργης Μελίκης, Ηχολόγος 111, LP, 1987, αρ. κομματιού: 

A-05, σημείο: 2.02΄-2.05΄. 

 

 

 
Παρ. 437. #151, βθτ: Ντο, ~ 105. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Πρόηχος σχηματισμός της. Ποικίλλει την εναρκτήρια κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Κωνσταντίνος Ζαφειράτος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Διβαράτικο Συρτό» (Κεφαλλονιάς). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Επτανήσων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 16, CD, 

2002, αρ. κομματιού: 16, σημείο: 1.30΄-1.37΄ (ηχ. 1958-80).  

 

 

 
Παρ. 438.

914
 #132, βθτ: Λα, ~ 80. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Πρόηχος σχηματισμός της. 

Βιολιστής: Θανάσης Σπίνουλας & Χρήστος Μέξας.
915

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Σπαρτιλιώτικος συρτός χορός» (Κέρκυρας). Από το άλμπουμ: Κερκυραϊκή Παραδοσιακή Μουσική, 

Χοροί & Τραγούδια, ΕΚΑΟΚΛ, CD, 2001, αρ. κομματιού: 06, σημείο: 0.24΄-0.30΄. 
 

 

β) Από τη «δακτυλική βάση» του 1
ου

 δακτύλου ( ) (Παρ. 439 - Παρ. 445).
916

 

 

 
Παρ. 439. #348, βθτ: Σολ, ~ 85.  

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Πρόηχος σχηματισμός της. Ποικίλλει την καταληκτική κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Βαγγέλης Αδριάς (Ναύτης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Σέριφος 

ποτέ δε σε ξεχνώ» (Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: Η Μουσική μας Παράδοση - Ταξίδι στα Νησιά Μας, Sakkaris 

250, CD, 1997, αρ. κομματιού: 13, σημείο: 3.15΄-3.18΄ (1
η
 έκδ. δεκαετία ~ ’60, σε δίσκο 45΄ στροφών).  

                                                 
914

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 936. 
915

 Στο ένθετο του σχετικού άλμπουμ αναφέρονται ως ερμηνευτές και οι δυο εν λόγω βιολιστές χωρίς ωστόσο να 

διευκρινίζεται, πιο συγκεκριμένα, ποιος από τους δυο παίζει την εκάστοτε φωνή της μελωδίας στο κάθε κομμάτι. 

Κρίνοντας από τη σειρά με την οποία αναφέρονται τα ονόματά τους, πάντως, το πιθανότερο είναι η πρώτη φωνή της 

μελωδίας –η οποία καταγράφεται εδώ– να ερμηνεύεται από τον Θανάση Σπίνουλα.  
916

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 470 (4
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 489 (2

ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος). 
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Παρ. 440. #357, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο ψηλότερα), ~ 135. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Πρόηχος σχηματισμός της. Ποικίλλει την εναρκτήρια κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Μιχάλης Κουνελάκης (Κουνέλης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Πεντοζάλης» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Το Τελευταίο Γεια σου - Μιχάλης Κουνέλης, Μανώλης Καρτσώνης, 

PANIVAR 40339, CD, 2005, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 0.31΄-0.36΄. 
 

 

 
Παρ. 441. #347, βθτ: Ρε, ~ 280. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Πρόηχος σχηματισμός της. Ποικίλλει την εναρκτήρια κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Ν. Αράπης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Της τριανταφυλλιάς 

τα φύλλα» (καλαματιανός χορός Μυκόνου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Σκοποί από Διάφορες Περιοχές της 

Ελλάδας Νο.4 - Δόμνα Σαμίου, Fidelity 532853, CD, 1996, αρ. κομματιού: 11, σημείο: 0.33΄-0.40΄ (1
η
 έκδ. 1968, 

στο δίσκο extended play Fidelity 8011). 

 

 

 
Παρ. 442. #131, βθτ: Σολ, ~ 280. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Πρόηχος σχηματισμός της. Ποικίλλει την εναρκτήρια κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Γεράσιμος Χανδρινός (Φιλήμονας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Βλαχοπούλες» (Κεφαλλονιάς). Από το άλμπουμ: Χοροί και Τραγούδια της Κεφαλονιάς, Eracord, MC, 1986, αρ. 

κομματιού: Α-03, σημείο: 0.03΄-0.09΄. 

 

 

 
Παρ. 443. #352, βθτ: Ρε, (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 95.  

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Πρόηχος σχηματισμός της. 

Βιολιστής: Φραγκίσκος Τζιωτάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μάις» 

(Κύθνου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Κυκλάδων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 6, CD, 1997, αρ. κομματιού: 02, σημείο: 

0.00΄-0.10΄ (1
η 

έκδ. 1973). 
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Παρ. 444.

917
 #133, βθτ: Λα, ~ 65. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Διάηχος σχηματισμός της. 

Βιολιστής: Ιωάννης Μπεζερής (1
η
 φωνή) & Χρήστος Μέξας (2

η
 φωνή).

918
 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους 

βιολιού του οργανικού σκοπού: «Σινιώτικος κερκυραϊκός συρτός» (Κέρκυρας). Από το άλμπουμ: Κερκυραϊκά 

Τραγούδια και Χοροί, Fidelity 526534, CD, 1994, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 1.25΄-1.39΄. 
 

 

  
Παρ. 445. #355, βθτ: Σολ, ~ 95. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Διάηχος σχηματισμός της. 

Βιολιστής: Παναγιώτης Περδικάρης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Αμυγδαλοτσακίσματα» (Τζιάς). Από το άλμπουμ: Τα Τζιώτικα - Αντώνης Ζούλος, Συρτός 1153, CD, 1992, αρ. 

κομματιού: 07, σημείο: 0.12΄-0.20΄.  
 

 

γ) Από τη «δακτυλική βάση» του 2
ου

 δακτύλου ( ) (Παρ. 446 - Παρ. 448).
919

 

 

 
Παρ. 446.

920 #354, βθτ: Λα, ~ 220. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Διάηχος σχηματισμός της. 

Βιολιστής: Τιμολέων Τσακνής. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Καλαμιά» 

(Ίμβρου). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.2 - Λήμνος, Σαμοθράκη, Ίμβρος, Τένεδος, FM Records 802, CD, 

1997, αρ. κομματιού: 15, σημείο: 2.16΄-2.23΄. 

 

                                                 
917

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 556. 
918

 Ό. σημ. 915. Αντίστοιχα, το πιθανότερο είναι η πρώτη φωνή της μελωδίας –η οποία καταγράφεται εδώ– να 

ερμηνεύεται από τον Ιωάννη Μπεζερή.  
919

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 300 (2
ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος). 

920
 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 603, Παρ. 1000. 
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Παρ. 447. #356, βθτ: Ντο (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 95. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Πρόηχος σχηματισμός της. 

Βιολιστής: Γιάννης Ξανθάκης (Αντιλαβής). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Πατινάδα της νύφης» (εκδοχή Σίφνου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Σίφνου, ΜΛΑ 9, CD, 2001, αρ. 

κομματιού: 06, σημείο: 0.02΄-0.10΄.  

 

 

Παρεμπιπτόντως, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει από ερμηνευτική άποψη η παρακάτω 

περίπτωση –μια από τις ελάχιστες που εντοπίστηκαν εδώ– μετάηχου σχηματισμού του ποικίλματος 

(Παρ. 448). 

 

 
Παρ. 448. #336, βθτ: Σι, ~ 220. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Μετάηχος σχηματισμός της. 

Βιολιστής: Σάββας Λάμπρου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Η Ταλού» (Κύπρου). 

Από το άλμπουμ: Φωνές Αραδιππιώτικες - Ελένη Μαππούρα, Αθηναϊκή δισκογραφική 276, CD, 2005, αρ. 

κομματιού: 13, σημείο: 2.20΄-2.26΄.  
 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας δεν συναντήθηκε εκφορά της εν λόγω περίπτωσης διπλής 

συζευκτικής αποτζιατούρας (Περίπτωση 1) από τις δυο τελευταίες «δακτυλικές βάσεις» (δ & ε), 

αντίστοιχα δηλαδή, αυτές του 3
ου

 ( ) και 4
ου

 δακτύλου ( ). Είναι γεγονός ότι για την 

πραγματοποίηση των δυο αυτών ειδών εκφοράς απαιτείται ακαριαία αλλαγή της κίνησης του τόξου 

μεταξύ δυο διαφορετικών χορδών του βιολιού. Πρόκειται για μια πρακτική, δηλαδή, η οποία 

δυσχεραίνει τη ρέουσα ερμηνεία του ποικίλματος –ιδιαίτερα μάλιστα όταν η ταχύτητα αυτού 

χρειάζεται να είναι μεγάλη–, και η οποία, προφανώς για το λόγο αυτό, δεν συνηθίζεται από τους 

ερμηνευτές του είδους. 

 Όπως εύκολα μπορεί να γίνει αντιληπτό, επίσης, στα περισσότερα από τα παραδείγματα που 

εξετάστηκαν παραπάνω, ο σχηματισμός της παρούσας περίπτωσης του εξεταζόμενου ποικίλματος 

είναι πρόηχος, εκτός μονάχα των Παρ. 444, Παρ. 445 και Παρ. 446, στα οποία είναι διάηχος, καθώς 

και του Παρ. 448 στο οποίο είναι μετάηχος. Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι συχνά η εν λόγω 

περίπτωση του ποικίλματος χρησιμοποιείται προκειμένου να τονίσει ποικίλλοντας είτε την 

εναρκτήρια (Παρ. 437, Παρ. 440 - Παρ. 442) είτε την καταληκτική κύρια νότα μιας φράσης (Παρ. 

436, Παρ. 439). 
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Διπλή συζευκτική αποτζιατούρα: Περίπτωση 2 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διαστήματα μεταξύ διαδοχικών νοτών ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 

Όλα ανιόντα βηματικά 

2
ου

 βαθμού 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Ολισθητική (μερικώς) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης ,  

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης ανιούσας διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας (Περίπτωση 2) 

με την αμέσως προηγούμενη (Περίπτωση 1) είναι ότι, εδώ, η εκφορά αυτής γίνεται με ολισθητικό, 

αντί με αρθρωτό, τρόπο. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σχετικά, βέβαια, η εν λόγω ολισθητική εκφορά 

του εξεταζόμενου ποικίλματος, όσον αφορά τουλάχιστον στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, 

υφίσταται μονάχα ως μερική.
921

 Κάθε φορά, δηλαδή, μια μονάχα από τις δυο νότες αυτού 

εκφέρεται με ολισθητικό τρόπο, ενώ η άλλη εκφέρεται με αρθρωτό. Ως εκ τούτου, προκύπτουν δυο 

βασικές εκδοχές βιολιστικής εκφοράς του ποικίλματος: 

α) η πρώτη νότα αυτού να εκφέρεται με ολισθητικό και η δεύτερη με αρθρωτό τρόπο ( ), και 

το αντίστροφο, δηλαδή,  

β) η πρώτη νότα του ίδιου να εκφέρεται με αρθρωτό και η δεύτερη με ολισθητικό τρόπο ( ). 

 

Ακολουθούν, κατά πρώτον, παραδείγματα της πρώτης (α) προαναφερόμενης περίπτωσης, δηλαδή, 

ολισθητικής εκφοράς της πρώτης και αρθρωτής της δεύτερης νότας του ποικίλματος ( ). Η 

ερμηνεία του τελευταίου εδώ γίνεται, ειδικότερα, από τις δυο εκ των πέντε συνολικά θεωρητικά 

δυνατών «δακτυλικών βάσεων». Συγκεκριμένα: 

 

i) Από τη «δακτυλική βάση» της ανοιχτής χορδής ( ) (Παρ. 449, Παρ. 450). 

 

 
Παρ. 449. #360, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 290. 
Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. Πρόηχος σχηματισμός της. Ποικίλλει την εναρκτήρια κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Νίκος Γκέκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού από τη σειρά τραγουδιών: «Μπαίνω μέσ’ 

τ’ αμπέλι, Γιατί μαρή, Τασιά, Μαχαίρι μαυρομάνικο» (Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Τ’ Αρχοντόπουλο - Γιάννης 

Γκουζιώτης, Ηχογέννηση 696, MC, 1998 (;), αρ. κομματιού: 01, σημείο: 4.58΄-5.04΄.  

 

 
Παρ. 450. #359, βθτ: Ντο, ~ 105. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. Πρόηχος σχηματισμός της. Διαφορετική ρυθμική αξία των νοτών της μεταξύ τους. 

Βιολιστής: Βασίλης Καραντάνης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Παστικό» 

(Λέρου). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.9 - Πάτμος, Κάλυμνος, Λέρος, Κως, Αστυπάλαια, FM Records 824, 

CD, 1999, αρ. κομματιού: 17, σημείο: 0.12-0.19΄. 
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 Βλ. σ. 361, κριτήριο (γ). 
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ii) Από τη «δακτυλική βάση» του 2
ου

 δακτύλου ( ) (Παρ. 451, Παρ. 452).
922

 

 

 
Παρ. 451.

923
 #316, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. Πρόηχος σχηματισμός της. Ποικίλλει την εναρκτήρια κύρια νότα της εκάστοτε φράσης. 

Βιολιστής: Βαγγέλης Ζαγοραίος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ζεϊμπέκικο 

Μπαμ» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Απ’ τη Σμύρνη στο Αιγαίο - Βαγγέλης Ζαγοραίος, General Music 5138, 

CD, 1998, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 0.00΄-0.13΄.  
 

 
Παρ. 452. #334, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα),    ~ 55. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. Πρόηχος σχηματισμός της. Ποικίλλει την εναρκτήρια κύρια νότα του εκάστοτε μέτρου. 

Βιολιστής: Αντώνης Κόμης (Μουγάδης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μπάλλος» (Σίφνου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Κυκλάδων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 6, CD, 1997, αρ. κομματιού: 

10, σημείο: 1.08΄-1.15΄ (1
η 

έκδ. 1973). 

 

Ακολουθούν, κατά δεύτερον, παραδείγματα της δεύτερης (β) προαναφερόμενης περίπτωσης, 

δηλαδή αρθρωτής εκφοράς της πρώτης και ολισθητικής της δεύτερης νότας του ποικίλματος 

( ). Η ερμηνεία του τελευταίου εδώ γίνεται, ειδικότερα, από τις τρεις εκ των πέντε συνολικά 

θεωρητικά δυνατών «δακτυλικών βάσεων». Συγκεκριμένα: 

 

i) Από τη «δακτυλική βάση» της ανοιχτής χορδής ( ) (Παρ. 453 - Παρ. 456). 

 

 
Παρ. 453. #506, βθτ: Λα (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 90. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. Πρόηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Χαμπής Λαζάρου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: “Azizies, 

Syrtos” («Αζιζιές», Κύπρου). Από το άλμπουμ: Κύπρος - Δημοτική Μουσική, Πελοποννησιακό Λαογραφικό 

Ίδρυμα (ΠΛΙ) PFF13, 7CDs, 1999, αρ. κομματιού: IX-17, σημείο: 0.50΄-0.55΄.  

                                                 
922

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 568 (1
ο
 & 2

ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος), Παρ. 728 (3

ος
 & 7

ος
 χρόνος). 

923
 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 495, Παρ. 644. 
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Παρ. 454.

924
 #349, βθτ: Λα, ~ 110. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. Πρόηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Βασίλης Γραμματικός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Παινέματα του 

Γάμου» (Πάτμου, παστικό του γάμου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Σκοποί της Πάτμου, FM Records 1049, 

CD, 2004, αρ. κομματιού: 27, σημείο: 0.00΄-0.09΄ (1
η
 έκδ. 1996).  

 

 
Παρ. 455. #350, βθτ: Ντο, ~ 90. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. Πρόηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Νίκος Ορφανίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού της σειράς τραγουδιών: 

«Μάτια σαν και τα δικά σου, Καλέ συ Παναγιά μου (Ποτ Πουρί, Συρτά)». Από το άλμπουμ: Concerto For 

Bouzoukee Vol.II, Alector ALP5003, LP, 1961, αρ. κομματιού: Α-05, σημείο: 2.40΄-2.46΄.  
 

 
Παρ. 456.

925
 #330, βθτ: Σολ, ~ 85. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. Πρόηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Μανούσης Καρποντίνης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού της σειράς οργανικών σκοπών: 

«Πατινάδα, Μπάλλος & Τσιριγώτικο» (Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: Instrumental Folk Music from Greece, 

Topic records TS 915, CD, 1996, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 1.17΄-1.24΄.  

 

ii) Από τη «δακτυλική βάση» του 1
ου

 δακτύλου ( ). Αξιοσημείωτο είναι εδώ το γεγονός ότι η 

δεύτερη νότα του ποικίλματος συναντάται να εκφέρεται τόσο με το 2
ο
 ( ) (Παρ. 457, Παρ. 

458), όσο και με το 3
ο
 δάκτυλο ( ) (Παρ. 459, Παρ. 460). 

 
Παρ. 457.

926
 #135, βθτ: Ρε, ~ 85.  

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. Πρόηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Λυκούργος Τζάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μανέττας» 

(Κεφαλλονιάς). Από το άλμπουμ: Κεφαλλονίτικοι Παραδοσιακοί Χοροί και Τραγούδια - Τζάκης Λυκούργος, 

Graphonews, MC, 1982, αρ. κομματιού: Α-02, σημείο: 0.43΄-0.54΄.  

                                                 
924

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 97. 
925

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 354. 
926

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 605, Παρ. 935. 
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Παρ. 458. #351, βθτ: Ρε, ~ 100. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. Πρόηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Γιώργος Σφακιανάκης (Αβησσυνός). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Ηρακλειώτικες Κοντηλιές Καλογερίδη» (Κρήτης). Από την εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι του 

καναλιού ΕΡΤ1 της ελληνικής τηλεόρασης, με θέμα: «Ο Κώστας Μουντάκης μας ξεναγεί στο χώρο της 

Κρητικής μουσικής», επιμέλεια: Ν. Μπαζιάνας, ~1985, σημείο: 22.03΄-22.08΄. 

 

  

Παρ. 459. #57, βθτ: Ντο, ~ 80.  

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. Πρόηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Νίκος Οικονομίδης. «Πολίτικος» (Κωνσταντινούπολης, εκδοχή Αμοργού). Από το άλμπουμ: Πέρασμα 

στην Αμοργό - Νίκος Οικονομίδης, Keros 101, CD, 2001, αρ. κομματιού: 13, σημείο: 0.33΄-0.38΄.  

 

 
Παρ. 460. #331, βθτ: Ρε, ~ 75.  

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. Διάηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Στέλιος Παπαδόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «3ος 

Γυναικείος» (Κύπρου). Από το άλμπουμ: Χοροί τζιαι Τραούδκια του Τόπου Μου, ανεξ. παραγωγή του ιδίου, CD, 

2003, αρ. κομματιού: 15, σημείο: 0.13΄-0.26΄. 
 

iii) Από τη «δακτυλική βάση» του 2
ου

 δακτύλου ( ) (Παρ. 461). 

 

 
Παρ. 461. #58, βθτ: Σολ, ~ 80. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. Πρόηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Νίκος Οικονομίδης. «Πολίτικος» (Κωνσταντινούπολης, εκδοχή Αμοργού). Από το άλμπουμ: Πέρασμα 

στην Αμοργό - Νίκος Οικονομίδης, Keros 101, CD, 2001, αρ. κομματιού: 13, σημείο: 0.57΄-1.03΄.  
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3.1.3.1.II.α.ii. Ανιούσα Διπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα Αλματικού Διαστήματος 

 

, ,  
 

Ανάλογα με το εάν η εκφορά της είναι αρθρωτή ή μερικώς ολισθητική –δηλαδή με βάση το τρίτο 

(γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του εξεταζόμενου ποικίλματος–,
927

 η ανιούσα 

διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος διακρίνεται σε δυο βασικές περιπτώσεις 

(Περιπτώσεις 3 & 4), οι οποίες εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

Διπλή συζευκτική αποτζιατούρα: Περίπτωση 3 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διαστήματα μεταξύ διαδοχικών νοτών ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Ένα τουλάχιστον από τα 

δυο ανιόν αλματικό 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Αρθρωτή 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
, ,  

 

Η παρούσα περίπτωση ανιούσας διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας (Περίπτωση 3) αποτελεί, στην 

ουσία, κοντινή παραλλαγή της Περίπτωσης 1 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ). Η μεταξύ 

τους διαφορά είναι ότι, εδώ, ένα τουλάχιστον από τα δυο διαστήματα που σχηματίζονται μεταξύ 

των διαδοχικών νοτών του ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι ανιόν αλματικό, 

αντί όλα βηματικά 2
ου

 βαθμού. Αυτός είναι ο βασικός λόγος, μάλιστα, εξαιτίας του οποίου η 

τρέχουσα περίπτωση συναντάται συγκριτικά λιγότερο συχνά από ό,τι η ετέρα προαναφερόμενη.
928

 

 Διακρίνονται τρεις περαιτέρω εκδοχές της εν λόγω περίπτωσης του ποικίλματος, ανάλογα 

με το μεταξύ ποιων ακριβώς νοτών της δομικής του μονάδας σχηματίζεται το εν λόγω αλματικό 

διάστημα. Αυτό μπορεί να σχηματίζεται: 

α) μεταξύ των δυο νοτών του ποικίλματος ( ), 

β) μεταξύ της ποικιλλόμενης κύριας νότας και της πλησιέστερής της νότας του ποικίλματος 

( ), και 

γ) μεταξύ, τόσο των δυο νοτών του ποικίλματος, όσο και της ποικιλλόμενης κύριας νότας και 

της πλησιέστερής της νότας του ποικίλματος ( ). Στην εκδοχή αυτή, δηλαδή, ισχύουν 

εξίσου και οι δυο προαναφερόμενες συνθήκες (α) και (β). 

 

Ακολουθεί, κατά πρώτον, σχετικό παράδειγμα της πρώτης (α) προαναφερόμενης εκδοχής, δηλαδή, 

αλματικού διαστήματος μεταξύ των δυο νοτών του ποικίλματος ( ). Η εκφορά του ποικίλματος 

εδώ γίνεται, ειδικότερα, από τη «δακτυλική βάση» της ανοιχτής χορδής (Παρ. 462).  

 

                                                 
927

 Ό. σημ. 911. 
928

 Ό. σημ. 492. 
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Παρ. 462. #353, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 80. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Πρόηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Νίκος Μπιτέλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τ’ αρμέξανε τα 

πρόβατα» (Κεντρικής Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Σόλο Βιολί - Νίκος Μπιτέλης, GSF Records 396, CD, 2001, αρ. 

κομματιού: 06, σημείο: 1.54΄-2.00΄.  

 

 

Ακολουθούν, κατά δεύτερον, παραδείγματα της δεύτερης (β) προαναφερόμενης εκδοχής, δηλαδή, 

αλματικού διαστήματος μεταξύ της ποικιλλόμενης κύριας νότας και της πλησιέστερής της νότας 

του ποικίλματος ( ) (Παρ. 463 - Παρ. 469). Η εκφορά του τελευταίου εδώ γίνεται, ειδικότερα, 

από τις τέσσερεις εκ των πέντε συνολικά θεωρητικά δυνατών «δακτυλικών βάσεων». 

Συγκεκριμένα:  

 

i) Από τη «δακτυλική βάση» της ανοιχτής χορδής (Παρ. 463 - Παρ. 466). 

 

 
Παρ. 463. #361, βθτ: Ντο, ~ 95. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Πρόηχος σχηματισμός της. Ποικίλλει την καταληκτική κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Αλέκος Παύλου (Αραπάκης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Ήλιος» (Κεντρικής Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Το Χρυσό Κλαρίνο - Βασίλης Σαλέας, Nitro Music 2710722, CD, 

2002, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 3.09΄-3.16΄.  
 

 
Παρ. 464. #327, βθτ: Σολ, ~ 260. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Πρόηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Κώστας Καρπασίτης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μανές» 

(Κύπρου). Από το άλμπουμ: Στ’ Άγναρκα των Τζαιρών - Μιχάλης Τερλικκάς, Μούσσα 1003, 2CDs, 2002, αρ. 

κομματιού: II-10, σημείο: 2.30΄-2.37΄.  
 

 
Παρ. 465. #344, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 130. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Πρόηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Νικόλαος Σαριδάκης (Μαύρος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Κολυμπαριανός συρτός» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Οι Πρωτομάστορες 1920-1955 - Σ. Καλογερίδης, Ν. 

Χάρχαλης, Γ. Μαύρος, Κ. Ναύτης, ΚΜΕ ΣΑ540, 10CDs, 1996, αρ. κομματιού: X-09, σημείο: 0.12΄-0.15΄ (1
η
 έκδ. 

1948[;], στο δίσκο 78΄ στροφών Columbia Ελλάδος DG-6738).  
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Παρ. 466.

929
 #310, βθτ: Σολ, ~ 150. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Πρόηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Δημήτρης Λεβεντάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Στη γειτονιά 

μου αγαπώ» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τα Βιολιά της Κρήτης Νο1, Panivar 40266, CD, 1994, αρ. κομματιού: 

09, σημείο: 2.51΄-2.58΄. 

 

 

ii) Από τη «δακτυλική βάση» του 1
ου

 δακτύλου (Παρ. 467, Παρ. 468). 

 

 
Παρ. 467. #332, βθτ: Ντο (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 95. 
Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Πρόηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Γιάννης Ξανθάκης (Αντιλαβής). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Πατινάδα της νύφης» (εκδοχή Σίφνου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Σίφνου, ΜΛΑ 9, CD, 2001, αρ. 

κομματιού: 06, σημείο: 0.29΄-0.34΄. 
 

 

 
Παρ. 468.

930
 #342, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Πρόηχος σχηματισμός της. Ποικίλλει την εναρκτήρια κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Αντώνης Γιακουμάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο μηχανικός» 

(Καλύμνου). Από το άλμπουμ: Αυθεντικά Νησιώτικα του ’50, Lyra 168, CD, 1995, αρ. κομματιού: 07, σημείο: 

1.00΄-1.13΄ (1
η
 έκδ. ~ δεκαετία ’50-’60, σε δίσκο 45΄ στροφών). 

 

 

iii) Από τις «δακτυλικές βάσεις» –κατά σειρά– του 3
ου

 και του 2
ου

 δακτύλου (Παρ. 469). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι στο παρακάτω παράδειγμα απεικονίζονται δυο από τις ελάχιστες περιπτώσεις 

εκφοράς του ποικίλματος που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας να 

πραγματοποιούνται με αλλαγή της κίνησης του τόξου σε δυο διαδοχικές χορδές του οργάνου. 

 

                                                 
929

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 156. 
930

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 937. 
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Παρ. 469.

931
 #340, βθτ: Λα, ~ 115. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Πρόηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Freddy Elias. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: “Chiftetelly of love” 

(τσιφτετέλι). Από το άλμπουμ: Συναντήσεις στη Νέα Υόρκη 1960-1965, Hellenic Records 1013, CD, 1996, αρ. 

κομματιού: 15, σημείο: 0.12΄-0.22΄ (1
η
 έκδ. 1960). 

 

 

Ακολουθούν, κατά τρίτον, παραδείγματα της τρίτης (γ) προαναφερόμενης εκδοχής, δηλαδή, 

αλματικού διαστήματος μεταξύ τόσο των δυο νοτών του ποικίλματος, όσο και της ποικιλλόμενης 

κύριας νότας και της πλησιέστερής της νότας του τελευταίου ( ). Η εκφορά του ποικίλματος 

εδώ γίνεται, ειδικότερα, από τη «δακτυλική βάση» της ανοιχτής χορδής (Παρ. 470 - Παρ. 473). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην εν λόγω περίπτωση, η ποικιλλόμενη κύρια νότα και οι δυο νότες του 

ποικίλματος συγκροτούν μεταξύ τους ένα είδος διάταξης ανιόντος αρπισμού.  

 

 
Παρ. 470. #333, βθτ: Ρε (1 ημιτόνιο χαμηλότερα),    ~ 55. 
Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Πρόηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Αντώνης Κόμης (Μουγάδης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μπάλλος» (Σίφνου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Κυκλάδων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 6, CD, 1997, αρ. κομματιού: 

10, σημείο: 0.37΄-0.44΄ (1
η 

έκδ. 1973). 

 

 

 
Παρ. 471. #307, βθτ: Μι (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 155. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Πρόηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Γιώργος Τσαγκαράκης (Τζιμάκης). Απόσπασμα καταγραφής μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Χανιώτικος συρτός» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Η Μουσική μας Παράδοση - Τραγούδια της Κρήτης, Sakkaris 

252, CD, 1997, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 0.40΄-0.45΄. 
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 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 558. 
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Παρ. 472. Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. Πρόηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Ανδρέας Ζευζέκος. Απόσπασμα καταγραφής μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Έσυρα το Μήλο» 

(Κάμπος Μαραθάσας Κύπρου). Καταγραφή: ΚΕΕΛ - Σπυριδάκης & Καρακάσης (1960) (στο Σπυριδάκης και 

Περιστέρης 1999: 247, 6
ο
 σύστημα).  

 

 

 
Παρ. 473.

932
 #339, βθτ: Μι (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα),

933
 ~ 75. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος. Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της (Περίπτωση 

3). Διάηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Πρόδρομος Παντελίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Τσιφετετέλι» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Μουσική της Μικράς Ασίας (Αιγαίο) - Ηχογραφήσεις Τουρκικής 

Μουσικής 1932-52, Hellenic Records 1024, CD, 2005, αρ. κομματιού: 10, σημείο: 1.56΄-2.02΄ (1
η
 έκδ. 1936, στο 

δίσκο 78΄ στροφών Columbia Ελλάδος DG-6264). 

 

 

Στο σημείο αυτό θεωρήθηκε ενδιαφέρον να αναφερθεί μια ιδιάζουσα εκδοχή της εν λόγω 

περίπτωσης του ποικίλματος η οποία συναντήθηκε –μονάχα ωστόσο– στη σχετική βιβλιογραφία, 

και η οποία διαφέρει ως προς το σχηματισμό της από τα υπόλοιπα προαναφερόμενα παραδείγματα 

της κατηγορίας της (Παρ. 474). Η εν λόγω εκδοχή μπορεί να χαρακτηριστεί κάλλιστα, εξίσου, ως 

ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος, μιας και, αφενός, το ποίκιλμα ως 

μονάδα σχηματίζει ανιόν διάστημα με την κύρια νότα την οποία ποικίλλει, αφετέρου, σχηματίζεται 

αλματικό διάστημα μεταξύ τόσο των δυο νοτών του ποικίλματος όσο και της ποικιλλόμενης κύριας 

νότας και της πλησιέστερής της νότας αυτού. Είναι εμφανές, παρ’ όλα αυτά, ότι, σε αντίθεση με τη 

συνήθη γραμμική γενικότερα διάταξη της διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας, στην εν λόγω 

περίπτωση, η ποικιλλόμενη κύρια νότα και οι νότες του ποικίλματος δεν σχηματίζουν διαδοχικά 

μόνο αύξοντα ή φθίνοντα διαστήματα μεταξύ τους. 

 

 
Παρ. 474. Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. Πρόηχος καθώς και μη-γραμμικός σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Αλέξης Κατσούρας. «Λεμονιά» (Ηπείρου). Καταγραφή: Κατσούρας (2001: Παράρτημα χ.σ., 

«Λεμονιά», 6
ο
 σύστημα, μέτρο 16-19). 
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 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 924. 
933

 Εδώ χρησιμοποιείται το ιδιαίτερο κούρδισμα του βιολιού με την ονομασία «διπλόχορδο». Για περισσότερα σχετικά, 

βλ. σημ. 304. 
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Διπλή συζευκτική αποτζιατούρα: Περίπτωση 4 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διαστήματα μεταξύ διαδοχικών νοτών ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 

Ένα τουλάχιστον από τα 

δυο ανιόν αλματικό 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Ολισθητική (μερικώς) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
, , , , 

,  

 

Η παρούσα περίπτωση ανιούσας διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας (Περίπτωση 4) είναι αντίστοιχη 

με την προηγούμενή της Περίπτωση 3. Ένα, δηλαδή, τουλάχιστον από τα δυο διαστήματα που 

σχηματίζονται μεταξύ των διαδοχικών νοτών του ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας 

είναι ανιόν αλματικό. Η μεταξύ τους διαφορά είναι ότι, εδώ, η εκφορά του ποικίλματος γίνεται με –

μερικώς– ολισθητικό, αντί με αρθρωτό, τρόπο. 

 Αντίστοιχα με την προηγούμενη περίπτωση (Περίπτωση 3), εδώ, λοιπόν, διακρίνονται 

καταρχάς τρεις βασικές εκδοχές του εξεταζόμενου ποικίλματος, ανάλογα με το μεταξύ ποιων 

ακριβώς νοτών της δομικής του μονάδας σχηματίζεται το προαναφερόμενο αλματικό διάστημα. 

Αυτό μπορεί να σχηματίζεται: 

α) μεταξύ των δυο νοτών του ποικίλματος ( ), 

β) μεταξύ της ποικιλλόμενης κύριας νότας και της πλησιέστερής της νότας του ποικίλματος 

( ), και 

γ) μεταξύ τόσο των δυο νοτών του ποικίλματος όσο και της ποικιλλόμενης κύριας νότας και της 

πλησιέστερής της νότας του ποικίλματος ( ). Στην εκδοχή αυτή, δηλαδή, ισχύουν εξίσου 

και οι δυο προαναφερόμενες συνθήκες (α) και (β). 

 

Σε δεύτερο επίπεδο κατηγοριοποίησης, επίσης, ανάλογα με το ποια από τις δυο νότες αυτού 

εκφέρεται κάθε φορά με ολισθητικό τρόπο, προκύπτουν δυο περαιτέρω εκδοχές του:  

i) Αυτή στην οποία η πρώτη του νότα εκφέρεται με ολισθητικό και η δεύτερη με αρθρωτό τρόπο 

( , , ), και η αντίστροφη, δηλαδή,  
ii) Αυτή στην οποία η πρώτη του νότα εκφέρεται με αρθρωτό και η δεύτερη με ολισθητικό 

τρόπο ( , , ). 
 

Ακολουθούν, κατά πρώτον, παραδείγματα της πρώτης (α) προαναφερόμενης εκδοχής, δηλαδή, 

αλματικού διαστήματος μεταξύ των δυο νοτών του ποικίλματος ( ). Διακρίνονται δυο περαιτέρω 

εκδοχές ανάλογα με τη βιολιστική εκφορά των τελευταίων: 

 

i) Αυτή στην οποία η πρώτη νότα του ποικίλματος εκφέρεται με ολισθητικό και η δεύτερη με 

αρθρωτό τρόπο ( ). Η ερμηνεία του ποικίλματος, εδώ, γίνεται από τις «δακτυλικές βάσεις», 

αφενός, της ανοιχτής χορδής (Παρ. 475, Παρ. 476) και, αφετέρου, του 3
ου

 δακτύλου (Παρ. 477). 
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Παρ. 475.

934
 #67, βθτ: Ρε, ~ 55. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. Πρόηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Στάθης Κουκουλάρης (Βάρκας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Ο Μεμέτης» (Μικράς Ασίας). Από την εκπομπή του Γ΄ προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας: Λαϊκοί 

Πρακτικοί Οργανοπαίκτες, επιμέλεια: Γ. Παπαδάκης, 1982-99, σημείο: 1.36΄-1.45΄.  

 

 
Παρ. 476.

935 #313, βθτ: Ντο (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 145. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. Πρόηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Γιώργος Παύλου (Γιωργαράπης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Πολίτισσα Πριγκηπιώτισσα» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Αρχείο: Τραγουδιστές του Ρεμπέτικου 14 - Κώστας 

Ρούκουνας 2, EMI 852849, CD, 1998, αρ. κομματιού: 07, σημείο: 0.13΄-0.24΄ (1
η
 έκδ. 1931, στο δίσκο 78΄ 

στροφών Columbia Ελλάδος DG-122). 

 

 
Παρ. 477. #104, βθτ: 100, ~ Ρε. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. Πρόηχος σχηματισμός της. Ποικίλλει την εναρκτήρια κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Λεωνίδας Λουλούδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Ζεϊμπέκικο Απτάλικο» (Μικράς Ασίας, εκδοχή Χίου). Από το άλμπουμ: Μουσική Παράδοση της Χίου - Σίμων 

Καράς, ΣΔΕΜ 20, CD, 2003, αρ. κομματιού: 15, σημείο: 3.55΄-4.00΄. 

 

ii) Αυτή, αντιστρόφως, στην οποία η πρώτη νότα του ποικίλματος εκφέρεται με αρθρωτό και η 

δεύτερη με ολισθητικό τρόπο ( ). Η ερμηνεία του ποικίλματος, εδώ, γίνεται μονάχα από τη 

«δακτυλική βάση» της ανοιχτής χορδής. Η ολισθαίνουσα δεύτερη νότα του ποικίλματος, ωστόσο, 

συναντάται να εκφέρεται τόσο με το 1
ο
 (Παρ. 478) όσο και με το 2

ο
 (Παρ. 479) και κυρίως το 3

ο 

δάκτυλο (Παρ. 480 - Παρ. 482).  

 
Παρ. 478. #328, βθτ: Σολ (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 115. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. Πρόηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Ευέλθων Χαραλάμπους. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Αραπιές 

της καντήλας» (Κύπρου). Από το άλμπουμ: Κύπρος - Δημοτική Μουσική, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα 

(ΠΛΙ) PFF13, 7CDs, 1999, αρ. κομματιού: III-11, σημείο: 1.56΄-2.05΄. 
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 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 728. 
935

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 515. 
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Παρ. 479.

936
 #346, βθτ: Ρε, ~ 120. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. Πρόηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Στους απάνω 

μαχαλάδες» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Της Ασιάτιδος Μούσης Ερασταί, Lyra 4589, CD, 1996, αρ. κομματιού: 
08, σημείο: 0.41΄-0.50΄. 

 

 
Παρ. 480.

937
 #567, βθτ: Ρε, ~ 85.  

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. Πρόηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Γ. Σάκκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Καστριώτισσα» (Ν. 

Εύβοιας). Από το άλμπουμ: Καρυστία - Ηχογραφήσεις στη Νότια Εύβοια 1974-1994, ΜΛΑ 5, CD, 1998, αρ. 

κομματιού: 17, σημείο: 0.12΄-0.17΄. 

 

 
Παρ. 481. #335, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα),    ~ 50. 
Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. Πρόηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Στρατής Συρίγος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Οργανικό 

(Μπάλλος)» (Σίφνου). Από το άλμπουμ: Στου Βοριά το Μπαλκονάκι - Νίκος Δεπάστας, Αρπιστής 5, CD, 2001, αρ. 

κομματιού: 09, σημείο: 0.06΄-0.10΄. 
 

 
Παρ. 482. #338, βθτ: Ρε, ~ 115. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. Πρόηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Ανδρέας Πόγγης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μπαμ» 

(Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Το Ρεμπέτικο Τραγούδι στην Αμερική 1945-1960 - Ελλάδος Αρχείον Νο.2, FM 

Records 628, CD, 1993, αρ. κομματιού: 14, σημείο: 2.06΄-2.16΄ (1
η
 έκδ. 1950, σε δίσκο 78΄ στροφών Αμερικής). 

 

Ακολουθούν, κατά δεύτερον, παραδείγματα της δεύτερης (β) προαναφερόμενης εκδοχής, δηλαδή, 

αλματικού διαστήματος της ποικιλλόμενης κύριας νότας με την πλησιέστερή της νότα του 

ποικίλματος ( ). Σε όλα τα παραδείγματα αυτά, η πρώτη νότα του ποικίλματος εκφέρεται με 

                                                 
936

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 778. 
937

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 393. 
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αρθρωτό και η δεύτερη με ολισθητικό τρόπο ( ) (Παρ. 483, Παρ. 484).
938

 Σχετικά 

παραδείγματα με την αντίστροφη εκδοχή βιολιστικής εκφοράς ( ) δεν συναντήθηκαν. 

 

 
Παρ. 483.

939
 #64, βθτ: Ντο, ~ 80. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. Πρόηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Νίκος Οικονομίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Πολίτικος» 

(συρτός χορός Κωνσταντινούπολης, εκδοχή Αμοργού). Από το άλμπουμ: Πέρασμα στην Αμοργό - Νίκος 

Οικονομίδης, Keros 101, CD, 2001, αρ. κομματιού: 13, σημείο: 1.57΄-2.04΄. 

 

 
Παρ. 484. #504, βθτ: Ντο, ~ 270. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. Πρόηχος σχηματισμός της. 

Βιολιστής: Νικόλας Ντάβος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Γαϊτανάκι» 

(Κεντρικής Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Παραδοσιακές Δοξαριές - Νικόλας Ντάβος, ανεξ. παραγωγή του ιδίου, 

CD, μετά το 1990, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 3.33΄-3.39΄. 
 

 

Ακολουθεί, κατά τρίτον, σχετικό παράδειγμα της τρίτης (γ) προαναφερόμενης εκδοχής, δηλαδή, 

αλματικού διαστήματος, τόσο μεταξύ των δυο νοτών του ποικίλματος, όσο και της ποικιλλόμενης 

κύριας νότας και της πλησιέστερής της νότας του τελευταίου ( ). Στο εν λόγω παράδειγμα, η 

πρώτη νότα του ποικίλματος εκφέρεται με ολισθητικό και η δεύτερη με αρθρωτό τρόπο ( ) 

(Παρ. 485). Αξίζει να σημειωθεί ότι, εδώ, ο αρπισμός που συγκροτούν μεταξύ τους η ποικιλλόμενη 

κύρια νότα και οι δυο νότες του ποικίλματος αντιστοιχεί στη τονική συγχορδία του σχετικού 

μελωδικού τρόπου. Παράδειγμα με αντίστροφη εκδοχή βιολιστικής εκφοράς από την 

προαναφερόμενη ( ) δεν συναντήθηκε.  

 

 
Παρ. 485. #337, βθτ: Λα, ~ 115. 

Ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. Πρόηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Γιώργος Γκρέτσης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Χανούμικο» 

(ζεϊμπέκικο). Από το άλμπουμ: Ελληνικοί Χοροί - Ηχογραφήσεις στις ΗΠΑ 1920-1940, Hellenic Records 859, CD, 

2005, αρ. κομματιού: 11, σημείο: 1.35΄-1.39΄ (1
η
 έκδ. ~ δεκαετία ’20, στο δίσκο 78΄ στροφών Greek Record 

Company GRC-513). 

 

                                                 
938

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 457 (2
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος). 

939
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 1105. 
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3.1.3.1.II.β. Κατιούσα Διπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα  

 

  ή ,
 

,
  

 

Όπως προκύπτει επίσης με βάση το δεύτερο (β) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης της 

διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας –ανάλογα δηλαδή με το εάν τα διαστήματα που σχηματίζονται 

μεταξύ των διαδοχικών νοτών του ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι όλα 

ανιόντα βηματικά 2
ου

 βαθμού ή ένα τουλάχιστον από τα δυο ανιόν αλματικό–,
940

 κατά δεύτερον, ο 

κατιών σχηματισμός αυτής μπορεί να διακριθεί στις εξής δυο βασικές υποκατηγορίες: 

 i) Κατιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος ( ), 

 ii) Κατιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος ( ,
 

,
 

). 

Ακολουθεί περαιτέρω ανάπτυξη των δυο αυτών βασικών υποκατηγοριών. 

 

 

3.1.3.1.II.β.i. Κατιούσα Διπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα Βηματικού Διαστήματος  

 

 
 

Ανάλογα με το εάν η εκφορά της είναι αρθρωτή ή μερικώς ολισθητική –δηλαδή με βάση το τρίτο 

(γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του εξεταζόμενου ποικίλματος–,
941

 η κατιούσα 

διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος διακρίνεται σε δυο βασικές περιπτώσεις 

(Περιπτώσεις 5 & 6), οι οποίες εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

Διπλή συζευκτική αποτζιατούρα: Περίπτωση 5 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διαστήματα μεταξύ διαδοχικών νοτών ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Όλα κατιόντα βηματικά 

2
ου

 βαθμού 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Αρθρωτή 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η παρούσα περίπτωση κατιούσας διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας (Περίπτωση 5) αποτελεί, στην 

ουσία, την αντίστροφη σχηματικά εκδοχή της Περίπτωσης 1 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος 

( ).
942

 Κατά αντιστοιχία με την τελευταία, συνεπώς, οι θεωρητικά δυνατοί δακτυλισμοί 

βιολιστικής εκφοράς της είναι πέντε. Όσες είναι δηλαδή, αντίστοιχα, και οι σχετικές «δακτυλικές 

βάσεις» από τις οποίες μπορεί αυτή –δηλαδή η πρώτη της νότα– να εκφερθεί στο όργανο. 

Πρόκειται για τις «δακτυλικές βάσεις», συγκεκριμένα: α) του 1
ου

 δακτύλου ( ), β) του 2
ου

 

δακτύλου ( ), γ) του 3
ου

 δακτύλου ( ), δ) του 4
ου

 δακτύλου ( ) και ε) της ανοιχτής 

                                                 
940

 Ό. σημ. 911. 
941

 Ό. σημ. 911. 
942

 Βλ. σ. 364. 
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χορδής ( ). Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα εκφοράς του ποικίλματος (Παρ. 486 - Παρ. 

500),
943

 ειδικότερα: 

 

α) Από τη «δακτυλική βάση» του 1
ου

 δακτύλου ( ) (Παρ. 486). Η κατιούσα διπλή συζευκτική 

αποτζιατούρα που επισημαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα, ως μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις 

μετάηχου σχηματισμού της που εντοπίστηκαν εδώ, παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Όπως 

μπορεί να γίνει αντιληπτό μέσα από την σχετική ακρόαση, σκοπός του εν λόγω ποικίλματος είναι 

στην ουσία να ποικίλει την κύρια νότα που έπεται αυτού, παρόλο που δεν συζευγνύεται μαζί της, 

παρά αυτή που αντίστοιχα προηγείται και με την οποία ερμηνεύεται συζευγμένα. Ως εκ τούτου, 

επίσης, το εν λόγω παράδειγμα αποτελεί μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις εκφοράς του 

ποικίλματος που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας να εκτελεούνται με αλλαγή της 

κίνησης του τόξου σε δυο διαδοχικές χορδές του οργάνου. 

 

 
Παρ. 486.

944
 #363, βθτ: Σολ, ~ 85. 

Κατιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Μετάηχος σχηματισμός της. Οδηγεί στην κύρια νότα που έπεται, η οποία είναι εναρκτήρια φράσης. 

Βιολιστής: Σωτήρης Μαργώνης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μαλακός» 

(Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: Στις Κυκλάδες Έμορφά ’ναι - Σωτήρης Μαργώνης, Μελωδικό Καράβι 3313, CD, 

2006, αρ. κομματιού: 14, σημείο: 0.04΄-0.11΄. 
 

 

β) Από τη «δακτυλική βάση» του 2
ου

 δακτύλου ( ) (Παρ. 487 - Παρ. 496).
945

 Η εκφορά του 

ποικίλματος από την εν λόγω «δακτυλική βάση» –ένεκα ενδεχομένως του ότι είναι η μόνη 

περίπτωση στην οποία αυτό καταλήγει σε κύρια νότα η οποία ερμηνεύεται με δακτυλισμό ανοιχτής 

χορδής (0)– συναντάται περισσότερο συχνά από όλες τις υπόλοιπες.  

 

 
Παρ. 487.

946
 #218, βθτ: Μι, ~ 85. 

Κατιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Πρόηχος σχηματισμός της.  

Βιολιστής: Νίκος Ευβοιώτης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Στο παραθύρι 

μπρόβαλλε» (Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: Τα Νησιώτικα τα Γλέντια - Μαρία Σκουλά, MBI 16599, CD, 2004, αρ. 

κομματιού: 19, σημείο: 0.45΄-0.51΄.  
 

                                                 
943

 Σχετικά, πρβλ. Παρ. 504, στο οποίο το ποίκιλμα εκφέρεται από τρεις (β, γ, δ) εκ των πέντε προαναφερόμενων 

«δακτυλικών βάσεων». 
944

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 423. 
945

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 731 (3
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 448 (3

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), και ό. σημ. 948. 

946
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 737. 
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Παρ. 488. #325, Σολ, ~ 160. 

Κατιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Πρόηχος σχηματισμός της. 

Βιολιστής: Κώστας Καρπασίτης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Τέσσερα τζαι 

τέσσερα» (Κύπρου). Από το άλμπουμ: Στ’ Άγναρκα των Τζαιρών - Μιχάλης Τερλικκάς, Μούσσα 1003, 2CDs, 

2002, αρ. κομματιού: II-13, σημείο: 0.00΄-0.11΄. 

 

 
Παρ. 489. #362, βθτ: Ρε, ~ 115. 

Κατιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Πρόηχος σχηματισμός της. 

Βιολιστής: Νίκος ή Μιχάλης Σκολαρίκης.
947

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Κάλαντα Θεοφανείων» (Κέρκυρας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Επτανήσων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 16, CD, 

2002, αρ. κομματιού: 02, σημείο: 0.06΄-0.12΄ (ηχ. 1958-80).  

 

 
Παρ. 490. #166, βθτ: Σι, ~ 130. 

Κατιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Πρόηχος σχηματισμός της. Ποικίλλει την εναρκτήρια κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Ηλίας Σούκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μια κόρη 

Τρικεριώτισσα» (Τρίκερι Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Ξενιτιάς - Δόμνα Σαμίου, ΚΣΔΜΔΣ 2, 

CD, 1992, αρ. κομματιού: 16, σημείο: 3.08΄-3.25΄. 

 

 

Αξιόλογο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ειδικότερα εδώ, η διάηχη εκφορά της εν λόγω περίπτωσης του 

ποικίλματος ( ), η οποία είναι ελαφρώς διαφορετική, από ερμηνευτική σκοπιά, από την 

προαναφερόμενη πρόηχη. Όπως γίνεται αντιληπτό και από τα παραδείγματα που ακολουθούν (Παρ. 

491 - Παρ. 496),
948

 ο λειτουργικός ρόλος του ποικίλματος στην περίπτωση αυτή φαίνεται να είναι 

αρκετά εξομαλυντικός ως προς τη σύνδεση μεταξύ των δυο εκατέρωθέν του κύριων νοτών, κάπως 

σαν βηματικού «σκαλοπατιού» ανάμεσά τους. Σε αρκετά γενικές γραμμές μάλιστα, επίσης, μπορεί 

να πει κανείς ότι το άκουσμα της δομικής του μονάδας είναι παρόμοιο με αυτό της δομικής μονάδας 

της Περίπτωσης 9 του διάηχου ποικίλματος μιας-νότας ( ) –αυτού που χαρακτηρίστηκε 

γλαφυρά ως γοργό διαδοχικό «στάξιμο» των νοτών της–,
949

 με τη διαφορά βέβαια ότι, εδώ, το 

πλήθος νοτών του ποικίλματος είναι κατά μια νότα μεγαλύτερο. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί –όπως 

φαίνεται και από την πλειονότητα των σχετικών παραδειγμάτων που ακολουθούν (και δη των Παρ. 

                                                 
947

 Ό. σημ. 915. 
948

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 86 (2
ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος). 

949
 Βλ. σ. 321 (3.1.2.4.II.α.ii.1, Περίπτωση 9). 
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492 - Παρ. 496)– ότι το εν λόγω ποίκιλμα συνηθίζεται περισσότερο να εκφέρεται ως διάηχο, 

ειδικότερα όταν οι δυο εκατέρωθέν του κύριες νότες ερμηνεύονται η μεν πρώτη στη θέση και η δε 

δεύτερη στην άρση του χρόνου.  

 

 
Παρ. 491.

950
 #317, βθτ: Μι, ~ 100. 

Κατιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Διάηχος σχηματισμός της. Ποικίλλει την εναρκτήρια κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Γιώργος Κόρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Βοχαΐτησσα» 

(Πελοποννήσου). Από το άλμπουμ: Τη Βοχαΐτησσα - Παναγιώτης Λάλεζας, Ακροκόρινθος SPR 271, LP, 1983, αρ. 

κομματιού: ;, σημείο: 0.06΄-0.13΄. 

 

 
Παρ. 492. #318, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 70. 

Κατιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Διάηχος σχηματισμός της. 

Βιολιστής: Δημήτρης Κόκκινος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Συρτοτσιφτετέλι». Από το άλμπουμ: Το Κλαρίνο του Μωριά - Κώστας Ζαφειρόπουλος, Μacedonia 30032, LP, 

1980, αρ. κομματιού: ;, σημείο: 0.43΄-0.50΄. 
 

 
Παρ. 493. #149, βθτ: Ρε, ~ 115. 

Κατιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Διάηχος σχηματισμός της. Ποικίλλει την εναρκτήρια κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Ιωάννης Μπεζερής (1
η
 φωνή) & Χρήστος Μέξας (2

η
 φωνή).

951
 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους 

βιολιού του τραγουδιού: «Άη Γιώργης» (Κέρκυρας). Από το άλμπουμ: Κερκυραϊκά Τραγούδια και Χοροί, Fidelity 

526534, CD, 1994, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 0.05΄-0.13΄.  

 

  
Παρ. 494. #124, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Κατιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Διάηχος σχηματισμός της. 

Βιολιστής: Νίκος Παραλής. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μπακλαβάς» 

(Λέσβου). Από το άλμπουμ: Λέσβος Αιολίς - Τραγούδια και Χοροί της Λέσβου, ΠΕΚ 9-10, 2CDs, 1997, αρ. 

κομματιού: II-08, σημείο: 4.23΄-4.30΄. 

 

                                                 
950

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 78. 
951

 Ό. σημ. 915. Αντίστοιχα, το πιθανότερο είναι η πρώτη φωνή της μελωδίας –η οποία καταγράφεται εδώ– να 

ερμηνεύεται από τον Ιωάννη Μπεζερή. 
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Παρ. 495.

952
 #316, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Κατιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Διάηχος σχηματισμός της. Ποικίλλει την καταληκτική κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Βαγγέλης Ζαγοραίος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ζεϊμπέκικο 

Μπαμ» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Απ’ τη Σμύρνη στο Αιγαίο - Βαγγέλης Ζαγοραίος, General Music 5138, 

CD, 1998, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 0.00΄-0.13΄.  

 

 
Παρ. 496. #152, βθτ: Ρε, ~ 140. 

Κατιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Διάηχος σχηματισμός της. 

Βιολιστής: Χρήστος Μέξας & Σπύρος Μεταλλινός.
953

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Μεσιώτικο συρτό» (Κέρκυρας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Επτανήσων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 16, 

CD, 2002, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 0.49΄-0.56΄ (ηχ. 1958-80).  

 

 

γ) Από τη «δακτυλική βάση» του 3
ου

 δακτύλου ( ) (Παρ. 497). 

 

 
Παρ. 497. #322, βθτ: Ντο ~ 95. 

Κατιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Πρόηχος σχηματισμός της. 

Βιολιστής: Παναγιώτης Περδικάρης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Συρτός και μπάλλος» (Τζιάς). Από το άλμπουμ: Τα Τζιώτικα - Αντώνης Ζούλος, Συρτός 1153, CD, 1992, αρ. 

κομματιού: 03, σημείο: 0.21΄-0.29΄.  

 

                                                 
952

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 451, Παρ. 644. 
953

 Ό. σημ. 915. Αντίστοιχα, το πιθανότερο είναι η συγκεκριμένη φωνή της μελωδίας –η οποία καταγράφεται εδώ– να 

ερμηνεύεται από τον Χρήστο Μέξα. 
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δ) Από τη «δακτυλική βάση» του 4
ου

 δακτύλου ( ) (Παρ. 498 - Παρ. 500). 

 

 
Παρ. 498. #320, βθτ: Ντο, ~ 100. 

Κατιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Πρόηχος σχηματισμός της. 

Βιολιστής: Διονύσης Πόγγης (Νιόνιος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μπρος πίσω» (Λημνέικος συρτός χορός). Από το άλμπουμ: Ελληνικοί Χοροί - Ηχογραφήσεις στις ΗΠΑ 1920-

1940, Hellenic Records 859, CD, 2005, αρ. κομματιού: 12, σημείο: 0.13-0.19΄ (1
η
 έκδ. 1927, στο δίσκο 78΄ 

στροφών Columbia Αμερικής CO-56064F). 

 

 

 
Παρ. 499.

954
 #326, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Κατιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Πρόηχος σχηματισμός της. Ποικίλλει την εναρκτήρια κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Γιώργος Χατζηπέτρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μπουρνοβαλής» (εκδοχή Σύμης). Από το άλμπουμ: Δωδεκάνησα - Σκοποί και Τραγούδια, ΟΠΑΔ, 2CDs, 2006, 

αρ. κομματιού: 04, σημείο: 0.55΄-1.07΄.  

 

 

 
Παρ. 500. #319, βθτ: Μι (ακούγεται 1 τόνο ψηλότερα), ~ 75. 

Κατιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Διάηχος σχηματισμός της. 

Βιολιστής: Λάζαρος Ιτιρίτης. «Κάλαντα του Αγίου Βασιλείου» (Φάρασα Καππαδοκίας). Από το άλμπουμ: 

Δοκίμιο για το Ελληνικό Δημοτικό Τραγούδι - Samuel Baud-Bovy, ΠΛΙ, 2MCs, 1984, αρ. κομματιού: II-B-59α, 

σημείο: 0.03΄-0.11΄ (1
η
 έκδ. 1962). 

 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας –για αντίστοιχους λόγους με την προαναφερόμενη Περίπτωση 

1–
955

 δεν συναντήθηκε εκφορά της παρούσας περίπτωσης του ποικίλματος (Περίπτωση 5) από την 

τελευταία «δακτυλική βάση» (ε), αυτή δηλαδή της ανοιχτής χορδής ( ). Αξίζει ακόμα να 

σημειωθεί ότι συχνά η εν λόγω περίπτωση του ποικίλματος χρησιμοποιείται προκειμένου να 

τονίσει, ποικίλλοντας, την εναρκτήρια κύρια νότα μιας φράσης (Παρ. 486, Παρ. 490, Παρ. 491, 

Παρ. 493, Παρ. 499). 

                                                 
954

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 709. 
955

 Βλ. σ. 368. 
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Διπλή συζευκτική αποτζιατούρα: Περίπτωση 6 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διαστήματα μεταξύ διαδοχικών νοτών ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 

Όλα κατιόντα βηματικά 

2
ου

 βαθμού 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Ολισθητική (μερικώς) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
,  

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης κατιούσας διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας (Περίπτωση 6) 

με την αμέσως προηγούμενη (Περίπτωση 5) είναι ότι, εδώ, η εκφορά αυτής γίνεται με –μερικώς– 

ολισθητικό,
956

 αντί με αρθρωτό, τρόπο. Αντίστοιχα, δηλαδή, με την αντίστροφου σχηματισμού της 

προαναφερόμενη Περίπτωση 2 (  ή ),
957

 κάθε φορά, μια από τις δυο νότες αυτής εκφέρεται 

με ολισθητικό τρόπο, ενώ η άλλη εκφέρεται με αρθρωτό, δηλαδή  ή . Ακολουθούν σχετικά 

παραδείγματα ερμηνείας του ποικίλματος, συγκεκριμένα από τις «δακτυλικές βάσεις», αφενός, του 

2
ου

 (Παρ. 501) και, αφετέρου, του 3
ου

 δακτύλου (Παρ. 502), στα οποία ειδικότερα η πρώτη νότα 

αυτού εκφέρεται με ολισθητικό και η δεύτερη αντίστοιχα με αρθρωτό τρόπο ( ). Παραδείγματα 

με την αντίστροφη εκδοχή βιολιστικής εκφοράς ( ) δεν συναντήθηκαν. 

 

 
Παρ. 501. #323, βθτ: Λα, ~ 260. 

Κατιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. Διάηχος σχηματισμός της. 

Βιολιστής: Σάββας Ντουρακίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Καρσιλαμάς» (Μικράς Ασίας, εκδοχή Νυμφόπετρας Λαγκαδά). Από το άλμπουμ: Λαϊκός Χειμώνας 1 - Γιώργης 

Μελίκης, Ηχολόγος 111, LP, 1987, αρ. κομματιού: A-02, σημείο: 0.10΄-0.17΄.  
 

 

 
Παρ. 502.

958
 #119, βθτ: Λα, ~ 125. 

Κατιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. Διάηχος σχηματισμός της. 

Βιολιστής: Δημήτρης Τηγανούριας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο βασιλκός: 

Καλημέρα θεια» (Σαμοθράκης). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.2 - Λήμνος, Σαμοθράκη, Ίμβρος, Τένεδος, 

FM Records 802, CD, 1997, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 2.16΄-2.20΄. 

 

 

 

                                                 
956

 Βλ. σ. 361, κριτήριο (γ). 
957

 Βλ. σ. 369. 
958

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 569. 
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3.1.3.1.II.β.ii. Κατιούσα Διπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα Αλματικού Διαστήματος  

 

,
 

,
  

 

Ανάλογα με το εάν η εκφορά της είναι αρθρωτή ή μερικώς ολισθητική –δηλαδή με βάση το τρίτο 

(γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του εξεταζόμενου ποικίλματος–,
959

 η κατιούσα 

διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος διακρίνεται σε δυο βασικές περιπτώσεις 

(Περιπτώσεις 7 & 8), οι οποίες εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

Διπλή συζευκτική αποτζιατούρα: Περίπτωση 7 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διαστήματα μεταξύ διαδοχικών νοτών ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Ένα τουλάχιστον από τα 

δυο κατιόν αλματικό 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Αρθρωτή 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
, ,  

 

Η παρούσα περίπτωση κατιούσας διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας (Περίπτωση 7) αποτελεί, στην 

ουσία, κοντινή παραλλαγή της Περίπτωσης 5 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ). Η μεταξύ 

τους διαφορά είναι ότι, εδώ, ένα τουλάχιστον από τα δυο διαστήματα που σχηματίζονται μεταξύ 

των διαδοχικών νοτών του ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι ανιόν αλματικό, 

αντί όλα βηματικά 2
ου

 βαθμού. Αντίστοιχα μάλιστα, επίσης, με την αντίστροφου σχηματισμού 

προαναφερόμενη Περίπτωση 3 ( , , ),
960

 μπορούν να διακριθούν τρεις περαιτέρω 

εκδοχές της εν λόγω περίπτωσης του ποικίλματος, ανάλογα με το μεταξύ ποιων ακριβώς νοτών της 

δομικής του μονάδας σχηματίζεται το εν λόγω αλματικό διάστημα. Αυτό μπορεί να σχηματίζεται: 

α) μεταξύ των δυο νοτών του ποικίλματος ( ), 

β) μεταξύ της ποικιλλόμενης κύριας νότας και της πλησιέστερής της νότας του ποικίλματος 

( ), και 

γ) μεταξύ, τόσο των δυο νοτών του ποικίλματος, όσο και της ποικιλλόμενης κύριας νότας και 

της πλησιέστερής της νότας του ποικίλματος ( ).  

 

Ακολουθεί παράδειγμα της δεύτερης (β) προαναφερόμενης εκδοχής, το μοναδικό μάλιστα που 

εντοπίστηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, το οποίο προέρχεται από τη σχετική βιβλιογραφία 

(Παρ. 503). 

 

                                                 
959

 Ό. σημ. 911. 
960

 Βλ. σ. 373. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

390 

 

 
Παρ. 503. Κατιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 7). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά της. Πρόηχος σχηματισμός της. 

Βιολιστής: Ανδρέας Ζευζέκος. Απόσπασμα καταγραφής βιολιστικού μέρους του τραγουδιού: «Έσυρα το Μήλο» 

(Κάμπος Μαραθάσας Κύπρου). Καταγραφή: ΚΕΕΛ - Σπυριδάκης & Καρακάσης (1960) (στο Σπυριδάκης και 

Περιστέρης 1999: 247 [σύστημα 2 & 4]). 

 

 

 

Διπλή συζευκτική αποτζιατούρα: Περίπτωση 8 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διαστήματα μεταξύ διαδοχικών νοτών ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 

Ένα τουλάχιστον από τα 

δυο κατιόν αλματικό 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Ολισθητική (μερικώς) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
, , , , 

,  

 

Η παρούσα περίπτωση κατιούσας διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας (Περίπτωση 8) είναι 

αντίστοιχη με την προηγούμενή της Περίπτωση 7, με τη διαφορά ότι, εδώ, η εκφορά του 

ποικίλματος γίνεται με –μερικώς– ολισθητικό, αντί με αρθρωτό, τρόπο. Στο πλαίσιο της παρούσας 

έρευνας δεν συναντήθηκαν παραδείγματα της τρέχουσας περίπτωσης. Ανάπτυξη, σε θεωρητικό 

επίπεδο, περαιτέρω εκδοχών της εν λόγω περίπτωσης του ποικίλματος μπορεί να πραγματοποιηθεί 

κατά αντιστοιχία εκείνης που λαμβάνει χώρα στην αντίστροφου σχηματισμού προαναφερόμενη 

σχετική Περίπτωση 4.
961

 

 

 

 

 

                                                 
961

 Βλ. σ. 378 
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3.1.3.1.II.γ. Γενικές Παρατηρήσεις για τη Διπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα 

Η διπλή συζευκτική αποτζιατούρα συναντάται αρκετά συχνά και στις περισσότερες τεχνοτροπίες 

του πεδίου της ΕΠΒ ερμηνείας. Από μελωδική άποψη, οι νότες της κατά κανόνα ανήκουν σε 

διατονική βαθμίδα του μελωδικού τρόπου της φράσης στην οποία αυτή εμπεριέχεται. Από ρυθμική 

σκοπιά, επίσης, ένεκα μάλιστα της συνήθως υψηλής ταχύτητας ερμηνείας της, οι νότες της τείνουν 

να έχουν ρυθμική αξία όσο το δυνατόν, αφενός, μικρότερη και, αφετέρου, ισότιμη μεταξύ τους.
962

 

Ο λειτουργικός της ρόλος, ακόμα, είναι σε μεγάλο βαθμό ανάλογος με αυτόν των ποικιλμάτων 

μιας-νότας –με τη βασική διαφορά βέβαια ότι αυτή αποτελείται από μια νότα παραπάνω–, και δη 

με του μετάηχου (3.1.2.2), εάν ο σχηματισμός της είναι μετάηχος (π.χ. ), με του πρόηχου 

(3.1.2.3), αντίστοιχα εάν είναι πρόηχος (π.χ. ), και με του διάηχου (3.1.2.4), αντίστοιχα επίσης 

εάν είναι διάηχος (π.χ. ).  

 Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό, παρ’ όλα αυτά, από την όλη προηγηθείσα ανάπτυξη του εν 

λόγω ποικίλματος, τούτο –όπως άλλωστε και οι δυο άλλες βασικές κατηγορίες ποικιλμάτων δυο-

νοτών– εκφέρεται συχνότερα ως πρόηχο, ή ενίοτε και ως διάηχο με πρόηχο χαρακτήρα, παρά ως 

μετάηχο.
963

 Ως εκ τούτου, επομένως, ο βασικός λειτουργικός του ρόλος είναι κατά κύριο λόγο 

εμφατικός ως προς την ερμηνεία της κύριας νότας την οποία αυτό ποικίλλει, η οποία δηλαδή έπεται 

του ίδιου. Συμβαίνει συχνά, μάλιστα, η εκάστοτε ποικιλλόμενη κύρια νότα να είναι είτε η 

εναρκτήρια
964

 είτε η καταληκτική
965

 της εκάστοτε φράσης στην οποία αυτό εμπεριέχεται. Στην 

περίπτωση της διάηχης εκφοράς του, βέβαια, το ποίκιλμα φαίνεται να λειτουργεί επιπλέον ως 

συνδετικός κρίκος μεταξύ των δυο εκατέρωθέν του κύριων νοτών, εξομαλύνοντας έτσι σε ένα 

βαθμό τη μεταξύ τους μετάβαση.
966

 Ορισμένες από τις διαφορές μεταξύ πρόηχης και διάηχης 

εκφοράς του ποικίλματος μπορούν να γίνουν αντιληπτές στο σχετικό παράδειγμα που ακολουθεί, 

στο οποίο παρουσιάζονται διάφορες συνήθεις εκδοχές τους (Παρ. 504). 

 

 
Παρ. 504. #324, βθτ: Σολ, ~ 85. 
Κατιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της, από τρεις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». Διάφορες εκδοχές πρόηχου και διάηχου σχηματισμού 

της. 

Βιολιστής: Βαγγέλης Αδριάς (Ναύτης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Σέριφος 

ποτέ δε σε ξεχνώ» (Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: Η Μουσική μας Παράδοση - Ταξίδι στα Νησιά Μας, Sakkaris 

250, CD, 1997, αρ. κομματιού: 13, σημείο: 2.48΄-3.01΄ (1
η
 έκδ. δεκαετία ~ ’60, σε δίσκο 45΄ στροφών). 

 

                                                 
962

 Σποραδικά, ωστόσο, κυρίως στην περίπτωση μικρής ταχύτητας εκφοράς του ποικίλματος, συναντώνται και 

εξαιρέσεις, π.χ. Παρ. 450. 
963

 Σε όλα τα παραπάνω σχετικά παραδείγματα –εκτός μονάχα από τα Παρ. 448 και Παρ. 486 στα οποία αυτό 

συναντάται ως μετάηχο– το εξεταζόμενο ποίκιλμα συναντάται είτε ως πρόηχο είτε ως διάηχο.  
964

 Ενδ. βλ. Παρ. 437, Παρ. 440 - Παρ. 442, Παρ. 449, Παρ. 451, Παρ. 452, Παρ. 468, Παρ. 477, Παρ. 486, Παρ. 490, 

Παρ. 491, Παρ. 493, Παρ. 499. 
965

 Ενδ. βλ. Παρ. 436, Παρ. 439, Παρ. 463, Παρ. 495. 
966

 Ενδ. βλ. Παρ. 444 - Παρ. 446, Παρ. 460, Παρ. 473, Παρ. 491 - Παρ. 496, Παρ. 500 - Παρ. 502. 

διάηχη  διάηχη διάηχη 

διάηχη πρόηχη πρόηχη 
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Όσον αφορά, επίσης, στη θέση του εν λόγω ποικίλματος στο χρόνο σε σχέση με τον παλμό της 

κύριας νότας την οποία αυτό ποικίλλει, η ερμηνεία τούτου στην πράξη συναντάται –αντίστοιχα με 

τη μονή αποτζιατούρα–
967

 κυρίως ως ασύγχρονη, και δη, είτε ως πρόχρονη, όταν είναι πρόηχη (π.χ. 

) –ή διάηχη με πρόηχο χαρακτήρα (π.χ. )–, είτε ως μετάχρονη, όταν είναι μετάηχη (π.χ. 

) – ή διάηχη με μετάηχο χαρακτήρα (π.χ. ). 

 Ανάλογα, επίσης, με τον ανιόντα ή κατιόντα σχηματισμό του, διακρίνονται δυο βασικές 

κατηγορίες του ποικίλματος: 

 α) η ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα (3.1.3.1.II.α), και  

 β) η κατιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα (3.1.3.1.II.β). 

Και οι δυο αυτές κατηγορίες, στην πράξη, χρησιμοποιούνται στον ίδιο περίπου βαθμό. Ο δε 

λειτουργικός τους ρόλος, όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό και στο σχετικό παράδειγμα που 

ακολουθεί (Παρ. 505), σε γενικές γραμμές είναι παρόμοιος. 

 

 
Παρ. 505. #329, βθτ: Μι (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 110. 

Διπλή συζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος, ανιόντος (Περίπτωση 1) και κατιόντος (Περίπτωση 5) 

σχηματισμού. Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. Πρόηχος σχηματισμός της. 

Βιολιστής: Σταμάτης Ροδίτης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Κλώσσα» 

(Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Χοροί της Δωδεκανήσου - Νικολέτα Ροδίτη, Minerva 22048, 

LP, 1977, αρ. κομματιού: Α-01, σημείο: 0.09΄-0.19΄. 
 

 

Είναι γεγονός ακόμη ότι τόσο ο ανιών όσο και ο κατιών σχηματισμός του ποικίλματος συναντώνται 

συχνότερα ως βηματικού παρά ως αλματικού διαστήματος.
968

 Τα διαστήματα που σχηματίζονται 

δηλαδή μεταξύ τόσο των διαδοχικών νοτών του ποικίλματος όσο και της ποικιλλόμενης κύριας 

νότας και της πλησιέστερής της νότας του τελευταίου τις περισσότερες φορές είναι βηματικά 

(Περιπτώσεις 1, 2, 5 & 6). Με άλλα λόγια, οι δυο νότες του ποικίλματος προσεγγίζουν 

«συζευκτικά»,
969

 και μάλιστα με συνεχές μόνο αύξον ( ) ή μόνο φθίνον ( ) τονικό ύψος, την 

κύρια νότα την οποία ποικίλλουν. Όπως, δηλαδή, ο ευρέως διαδεδομένος ειδικότερος σχηματισμός 

ποίκιλσης slide που περιγράφηκε νωρίτερα.
970

 

  Ενίοτε, βέβαια, συναντώνται και περιπτώσεις του ποικίλματος στις οποίες, ένα τουλάχιστον 

από τα δυο προαναφερόμενα διαστήματα είναι αλματικό (Περιπτώσεις 3, 4, 7 & 8) – συνήθως 3
ου

 

αλλά ορισμένες φορές και μεγαλύτερου βαθμού. Στην ειδικότερη μάλιστα περίπτωση –όχι 

ιδιαίτερα συνήθη ωστόσο– στην οποία και τα δυο προαναφερόμενα διαστήματα είναι αλματικά, ο 

σχηματισμός που συγκροτείται μεταξύ της ποικιλλόμενης κύριας νότας και των δυο νοτών του 

ποικίλματος, συνήθως, έχει διάταξη αρπισμού (π.χ. ).
971

 

 Σποραδικά, επίσης, συναντώνται και ορισμένοι ακόμη πιο εξεζητημένοι σχηματισμοί του 

ποικίλματος, λιγότερο γραμμικοί από τους συνηθέστερους προαναφερόμενους, στους οποίους οι 

νότες αυτού δεν σχηματίζουν διαδοχικά μόνο αύξοντα ή μόνο φθίνοντα διαστήματα μεταξύ τους 

                                                 
967

 Σχετικά, βλ.: «Διαχωρισμός της αποτζιατούρας σε σύγχρονη και ασύγχρονη» (3.1.2.1.IV, σ. 169). 
968

 Σχετικά, βλ. σ. 361, κριτήριο (β), καθώς και σημ. 492. 
969

 Ό. σημ. 902. 
970

 Βλ. σ. 359. 
971

 Ενδ. βλ. Παρ. 470 - Παρ. 473, Παρ. 485. 

ανιούσα ανιούσα κατιούσα κατιούσα 
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(π.χ. ).
972

 Οι σχηματισμοί αυτοί αφορούν ειδικότερα στις περιπτώσεις στις οποίες το εν λόγω 

ποίκιλμα είναι, είτε κατιόν πρόηχο ή ανιόν μετάηχο και το τονικό ύψος των νοτών του είναι 

μικρότερο αυτού της ποικιλλόμενης κύριας νότας, είτε ανιόν πρόηχο ή κατιόν μετάηχο και το 

τονικό ύψος αυτών είναι, αντίστοιχα, μεγαλύτερο.  

 

Όσον αφορά τώρα στην ερμηνεία της ειδικότερα στο βιολί, η διπλή συζευκτική αποτζιατούρα 

εκφέρεται εξίσου συχνά, τόσο με αρθρωτό όσο και με –μερικώς– ολισθητικό τρόπο.
973

 Ο δε 

βασικός λειτουργικός της ρόλος, και στους δυο αυτούς τρόπους, είναι σε γενικές γραμμές 

παρόμοιος. Από στυλιστική άποψη, βέβαια, οι δυο αυτοί τρόποι ενίοτε παρουσιάζουν διαφορές 

μεταξύ τους, άλλοτε μικρότερες και άλλοτε μεγαλύτερες.
974

 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί σχετικά, επίσης, οι βασικοί θεωρητικά δυνατοί δακτυλισμοί 

βιολιστικής εκφοράς του ποικίλματος, σε γενικές γραμμές, είναι πέντε. Όσες είναι δηλαδή 

αντίστοιχα και οι σχετικές «δακτυλικές βάσεις» από τις οποίες μπορεί αυτό να εκφερθεί. Είναι 

γεγονός ωστόσο ότι, στην πράξη, συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον οι πιο 

βολικοί και απλοί, από τεχνική άποψη, δακτυλισμοί. Αποφεύγονται να χρησιμοποιούνται οι 

δακτυλισμοί εκείνοι, δηλαδή, για την εκφορά των οποίων απαιτείται, πιο συγκεκριμένα, αφενός 

αλλαγή θέσης της παλάμης του αριστερού χεριού στην ταστιέρα του οργάνου, και αφετέρου 

αλλαγή της κίνησης του τόξου μεταξύ δυο διαφορετικών χορδών του βιολιού. Ως εκ τούτου, 

άλλωστε, ελάχιστες τέτοιες περιπτώσεις συναντήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας.
975

  

 Για παράδειγμα, όσον αφορά ειδικότερα στον αρθρωτό τρόπο εκφοράς της κατιούσας 

διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5), τούτος δεν συνηθίζεται 

να πραγματοποιείται ειδικότερα από τις «δακτυλικές βάσεις» της ανοιχτής χορδής ( ) και του 

1
ου

 δακτύλου ( ). Αντιθέτως, συνηθίζεται από αυτές του 2
ου

 ( ), του 3
ου

 ( ), και του 4
ου

 

δακτύλου ( ). Στο προηγηθέν σχετικό παράδειγμα (Παρ. 504), η εν λόγω περίπτωση του 

ποικίλματος εκφέρεται από τις τρεις αυτές τελευταίες συνηθέστερες «δακτυλικές βάσεις». 

 Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, γενικότερα, η διπλή συζευκτική αποτζιατούρα συναντάται 

περισσότερο συχνά ως μεμονωμένη περίπτωση. Δεν συνηθίζεται δηλαδή να επαναλαμβάνεται με 

κάποιον συστηματικό τρόπο συγκροτώντας διαδοχικές σειρές, όπως αυτές που συγκροτούν π.χ. οι 

τρεις προαναφερόμενες κατηγορίες ποικιλμάτων μιας-νότας.
976

 Συνδέεται συχνά, ωστόσο, με τις 

περισσότερες από όλες τις άλλες βασικές κατηγορίες ποικιλμάτων (3.1), σχηματίζοντας σχετικές 

περιπτώσεις σύνθετων ποικιλμάτων (3.1.5). 

 

 

                                                 
972

 Ενδ. βλ. Παρ. 474. 
973

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, όσον αφορά τουλάχιστον στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, ο ολισθητικός τρόπος του 

εν λόγω ποικίλματος υφίσταται μονάχα ως μερικός (  ή ). Σχετικά, βλ. σ. 361, κριτήριο (γ). 
974

 Βλ. αντίστοιχες διαφορές όσον αφορά στο πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας: 3.1.2.3.II.γ, σ. 292. 
975

 Ενδ. βλ. Παρ. 469, Παρ. 472, Παρ. 478, Παρ. 486. 
976

 Βλ. αντίστοιχα, σ. 231, σ. 292 & σ. 349. 
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3.1.3.2. Η Διπλή Διαζευκτική Αποτζιατούρα (Anschlag)  

 

 ή  

 

Όσον αφορά στη διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα –τη δεύτερη περίπτωση διπλής αποτζιατούρας που 

προκύπτει βάσει της προαναφερθείσας σχετικής διττής διάκρισης του Aldrich (1942)–,
977

 τούτη 

αποτελεί την υποκατηγορία εκείνη ποικίλματος δυο-νοτών το τονικό ύψος των οποίων 

διαζευγνύεται από αυτό της κύριας νότας την οποία αυτές θεωρητικά ποικίλλουν. Με άλλα λόγια, 

δηλαδή, οι νότες του εν λόγω ποικίλματος βρίσκονται η μια σε μικρότερο και η άλλη σε 

μεγαλύτερο τονικό ύψος από αυτό της σχετικής ποικιλλόμενης κύριας νότας (π.χ. ). 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.2.I. Η Διπλή Διαζευκτική Αποτζιατούρα σε Μη-Ελληνικές Μουσικές Παραδόσεις 

Αναφορές στη διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα –κυρίως μάλιστα σε αυτή με πρόηχο χαρακτήρα 

(π.χ. )–, σε γενικές γραμμές, εντοπίζονται από την περίοδο του ύστερου Μπαρόκ και μετά. 

Ενδεικτικά, ο Agricola, το 1757, ερμηνεύει θεωρητικά το σχηματισμό του εν λόγω ποικίλματος ως 

ένα συνδυασμό ανιόντος πρόηχου και κατιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας τα οποία 

συζευγνύονται βηματικά με μια κύρια νότα (Neumann 1983: 490). Ο L. Mozart (1985: 174) επίσης, 

το 1756, αναφέρει σχετικά ότι η διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα προκύπτει όταν χρονικά μεταξύ 

αποτζιατούρας και συζευγμένης με αυτήν κύριας νότας παρεμβληθεί μια επιπλέον μικρή νότα η 

οποία σχηματίζει κατιόν βηματικό διάστημα με την εν λόγω κύρια. Η χρήση του εν λόγω 

ποικίλματος, ωστόσο, φαίνεται ότι ήταν περισσότερο διαδεδομένη κυρίως στην ειδικότερη 

γερμανική τεχνοτροπία gallant, η οποία άνθισε στα τέλη του 18
ου

 αιώνα, ενώ σε άλλα αντίστοιχα 

εθνικά στυλ της εποχής ήταν αρκετά πιο περιορισμένη. Ως εκ τούτου, άλλωστε, συναντάται 

κατεξοχήν με τη γερμανική ονομασία Anschlag, ή και λιγότερο συχνά ως Doppelvorschlag, ενώ οι 

σχετικές επίσης ονομασίες της disjunct double appoggiatura ή και σκέτο double appoggiatura –

που ήδη αναφέρθηκαν νωρίτερα– είναι αρκετά πιο πρόσφατες.
978 

Σχετικοί συμβολισμοί δεν 

εντοπίζονται. Το εν λόγω ποίκιλμα, επίσης, συνεχίζει περιστασιακά να εμφανίζεται στη δυτική 

μουσική και σε μεταγενέστερες περιόδους, π.χ. σε έργα συνθετών του Ρομαντισμού όπως ο 

Σοπέν.
979

 

 Στο παράδειγμα που ακολουθεί (Παρ. 506), απεικονίζονται ορισμένα ενδεικτικά 

αποσπάσματα από σχετικές γραπτές πηγές του 18
ου

 αιώνα, στα οποία εμπεριέχονται οι πιο συνήθεις 

εκδοχές του ποικίλματος. Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες οι νότες του τελευταίου 

                                                 
977

 Σχετικά, πρβλ. 3.1.3 (εισαγωγή), σ. 356. 
978

 Ό. σημ. 977. Συχνά ο όρος διπλή αποτζιατούρα (double appoggiatura) συναντάται να χρησιμοποιείται σκέτος –χωρίς 

δηλαδή να προσδιορίζεται πιο συγκεκριμένα εάν αυτή είναι συζευκτική ή διαζευκτική (conjunct ή disjunct)– με σκοπό 

ωστόσο να δηλωθεί μονάχα η ειδικότερη έννοια της διαζευκτικής διπλής αποτζιατούρας. Ένας από τους λόγους για τους 

οποίους είναι πολύ πιθανόν αυτό να συμβαίνει είναι ότι για την άλλη περίπτωση της διπλής αποτζιατούρας, τη 

συζευκτική, έχει ευρέως καθιερωθεί η χρήση του γνωστού σχετικού όρου slide (βλ. 3.1.3.1.I, σ. 359). 
979

 Για περισσότερα όσον αφορά στη χρήση του εν λόγω ποικίλματος στο Μπαρόκ, ενδ. βλ. Donington (1982: 118, & 

1989: 215-216), McVeigh and White, Mozart (1985: 174), Neumann (1983: 488-491), Schulenberg (στο Kreitner et al.: 

§8vf), σχετικό λήμμα “Anschlag” στα λεξικά: The Oxford Dictionary of Music, Grove Music Online και The New 

Harvard Dictionary of Music, και λήμμα “acciaccatura” στο The Oxford Dictionary of Music. 
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σχηματίζουν και οι δυο βηματικά διαστήματα –είτε ανιόντα είτε κατιόντα– με την κύρια νότα την 

οποία ποικίλλουν. Σχετικά με την ερμηνεία του εν λόγω ποικίλματος, ο Quantz (1752: XIII, 41) 

αναφέρει: «[Η διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα] πρέπει να συνδέεται πολύ γρήγορα, αλλά μαλακά, 

με την [κύρια] νότα. Η [κύρια] νότα πρέπει να είναι ελαφρώς μεγαλύτερη σε ένταση από τις νότες 

του ποικίλματος» (στο Donington 1989: 215). Ο C.P.E. Bach (1753: II,vi,3), σχετικά επίσης, 

υποδεικνύει τους εξής τρεις γενικούς κανόνες: 

«[Οι νότες ποίκιλσης] που συνιστούν μια [διαζευκτική] διπλή αποτζιατούρα ερμηνεύονται πιο 

μαλακά από την κύρια νότα. Η [κύρια] νότα παραχωρεί τόσο από τη ρυθμική της αξία όσο το 

ποίκιλμα χρειάζεται. Και οι τρεις νότες είναι συζευγμένες.» (στο Donington 1989: 216) 

 

 
Παρ. 506. Ενδεικτική αναφορά στις πιο συνήθεις μορφές πρόηχης –ανιούσας και κατιούσας– διπλής διαζευκτικής 

αποτζιατούρας (Anschlag ή και Doppelvorschlag), τον 18
ο
 αιώνα στην έντεχνη δυτική μουσική: α) J.S.Bach 

(~1738, BWV 1053, 2, aut. P 234 [στο Neumann 1983: 488, ex.43.3.a]), β) Quantz (1752 [στο Neumann 1983: 489, 

ex.43.4]), γ) C.P.E. Bach (1753 [στο λήμμα “Anschlag” στο The New Harvard Dictionary of Music]), δ) Marpurg 

(1756, Principes du Clavecin, Berlin [στο Donington 1989: 215, ex.67]), ε) W.A. Mozart (1787, Don Giovanni, K. 

527 [στο Neumann 1983: 491, ex.43.10]). 

 

 

Ενίοτε, βέβαια, η διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα συναντάται και σε πιο σύνθετους μελωδικούς 

σχηματισμούς από τους προαναφερόμενους. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή στην οποία η μια –

συνήθως– από τις δυο νότες του ποικίλματος σχηματίζει αλματικό διάστημα με την ποικιλλόμενη 

κύρια νότα (Παρ. 507). Όσον αφορά στη συγκεκριμένη εκδοχή του ποικίλματος, μάλιστα, ο Quantz 

(1752: XIII, 41) αναφέρει ότι ειδικότερα οι τραγουδιστές τη χρησιμοποιούν προκειμένου να 

«πετύχουν τους ψηλότερους τόνους με μεγαλύτερη ασφάλεια» (στο Neumann 1983: 489).  

 

 
Παρ. 507. Ενδεικτική αναφορά στη ιδιαίτερη περίπτωση της διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας (Anschlag), στο 

ύστερο Μπαρόκ, στην οποία οι νότες της σχηματίζουν αλματικό διάστημα με την κύρια νότα με την οποία 

συνδέονται. α) C.P.E. Bach (1753 [στο Neumann 1983: 489, ex.43.5.a]), β) Marpurg (1756, ό.π. [στο Donington 

1989: 215, ex.67]). 

 

α) C.P.E. Bach (1753) β) Marpurg (1756) 

α) J.S.Bach (~1738) δ) Marpurg (1756) 
 

β) Quantz (1752) 

γ) C.P.E. Bach (1753) ε) W.A. Mozart (1787) 
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Μια ακόμα ιδιάζουσα εκδοχή του ποικίλματος –η οποία εντοπίζεται στη σχετική μπαρόκ 

βιβλιογραφία– είναι αυτή στην οποία οι δυο του νότες κατέχουν διαφορετική μεταξύ τους ρυθμική 

αξία (Παρ. 508). Σχετικά μάλιστα με την ειδικότερη περίπτωση του ποικίλματος στην οποία η 

πρώτη νότα αυτού αφενός ερμηνεύεται ως παρεστιγμένη και αφετέρου κατέχει τριπλή ρυθμική 

αξία από τη δεύτερη (Παρ. 508α,β), ο C.P.E. Bach (1753: II,ii,20) αναφέρει ότι τούτη πρέπει να 

εισάγεται κυρίως σε εκφραστικά (“affecktuösen”) μελωδικά περάσματα αργών κομματιών (στο 

Neumann ό.π.). Ο ίδιος επίσης συμπληρώνει ότι η παρεστιγμένη αυτή πρώτη νότα του ποικίλματος 

πρέπει να εκφέρεται σε αρκετά πιο δυνατή ένταση από την αντίστοιχη δεύτερη, αλλά και από την 

κύρια νότα, καθώς ακόμα ότι η ρυθμική αξία αυτής πρέπει να είναι τόσο μεγαλύτερη όσο πιο 

εκφραστικό, αφενός, είναι το πέρασμα και αργός, αφετέρου, ο ρυθμός του κομματιού (ό.π.). 

Σχετικά, επίσης, με την προαναφερόμενη παρεστιγμένη εκδοχή του ποικίλματος, ο Neumann (ό.π.: 

488), όπως επίσης και ο Marpung (1756) (στο Neumann ό.π.: 490), θεωρούν ότι αυτή είναι 

καλύτερο να σημειογραφείται πλήρως έτσι ώστε να αποφεύγεται η ενδεχόμενη σχετική σύγχυση 

στους ερμηνευτές. 

 

 
Παρ. 508. Ενδεικτική αναφορά σε μια ιδιαίτερη περίπτωση διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας (Anschlag), στο 

ύστερο Μπαρόκ, οι νότες της οποίας έχουν διαφορετική ρυθμική αξία μεταξύ τους: α) C.P.E. Bach (1753, II,ii,20 

[στο Neumann 1983: 489, ex.43.5.c]), β) Marpurg (1756, ό.π. [στο Donington 1989: 215, ex.67]), γ) Tartini (1771 

[στο Tartini 1961: 72, ex.18]). 

 

 

Εκτός βέβαια από το πεδίο της έντεχνης δυτικής μουσικής, η διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα 

συναντάται αρκετά συχνά σε διάφορες εξωκλασικές παραδόσεις. Ενδεικτικά, ακολουθεί σχετικό 

απόσπασμα καταγραμμένης τουρκικής μελωδίας όπου απεικονίζονται δυο διαφορετικές 

περιπτώσεις του ποικίλματος. Στην πρώτη περίπτωση –με τη σειρά που ερμηνεύονται– και οι δυο 

νότες αυτού σχηματίζουν βηματικό διάστημα 2
ου

 βαθμού με την ποικιλλόμενη κύρια νότα, ενώ στη 

δεύτερη, αντίστοιχα, η μια αλματικό 4
ου

 βαθμού και η άλλη βηματικό 2
ου

 (Παρ. 509).
980

 

 

 
Παρ. 509. Ενδεικτική αναφορά σε δυο διαφορετικές περιπτώσεις διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας –

αντίστοιχα, βηματικού και αλματικού διαστήματος–, από το πεδίο της τουρκικής λαϊκής μουσικής παράδοσης. 

Καταγραμμένο απόσπασμα από τραγούδι. Καταγραφή: Bartók (1976: 107, παρ.22, 9
ο
 σύστημα).  

 

 

                                                 
980

 Για περαιτέρω δείγματα καταγραφής του ποικίλματος σε εξωκλασικές μουσικές παραδόσεις, πρβλ. Παρ. 16 από τη 

λαϊκή βιολιστική παράδοση της Σκωτίας. 

β) Marpurg (1756) α) C.P.E. Bach (1753) 

γ) Tartini (1771) 
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3.1.3.2.II. Η Διπλή Διαζευκτική Αποτζιατούρα στην ΕΠΒ Ερμηνεία 

Όσον αφορά τώρα ειδικότερα στην ΕΠΜ, η διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα συναντάται σε αρκετές 

τεχνοτροπίες του είδους, λιγότερο συχνά ωστόσο από ό,τι όλες οι άλλες κατηγορίες ποίκιλσης. Η 

ερμηνεία της –αντίστοιχα με τη διπλή συζευκτική αποτζιατούρα (3.1.3.1)– μπορεί να περιγραφεί ως 

συνδυασμός των τριών βασικών σχηματισμών της αποτζιατούρας (3.1.2.1.ΙΙ-IV): α) του μετάηχου, 

πρόηχου ή διάηχου, β) του ανιόντος ή κατιόντος, και γ) του σύγχρονου ή ασύγχρονου. Ως εκ τούτου, 

είναι δυνατόν –θεωρητικά τουλάχιστον– να προκύψει ένα μεγάλο πλήθος εκδοχών της. Ακολουθεί 

παράδειγμα του ποικίλματος από το ευρύτερο πεδίο της ΕΠΜ (Παρ. 510). 

 

 
Παρ. 510. Μια σχετικά συνήθης και απλή εκδοχή διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας, από το ευρύτερο πεδίο της 

ΕΠΜ. Καταγραμμένο απόσπασμα οργανικού μέρους κλαρίνου, από το τραγούδι: «Παπαδοπούλα με μήλα στην 

ποδιά της» (από τα Φιλιατά Θεσπρωτίας Ηπείρου). Κλαριτζής: Νίκ. Σκαλτσάς. Καταγραφή: ΚΕΕΛ - Σπ. 

Σπυριδάκης (1957) (στο Σπυριδάκης και Περιστέρης 1999: 229, 3
ο
 σύστημα). 

 

 

Στη συνέχεια, ακολουθεί η ανάπτυξη διαφόρων αντιπροσωπευτικών υποπεριπτώσεων της διπλής 

διαζευκτικής αποτζιατούρας, όπως τούτη συναντάται στο ακόμη ειδικότερο πεδίο ερμηνείας του 

ΕΠΒ. Για την ανάπτυξη της σχετικής περιπτωσιολογίας ακολουθείται –κατά αναλογία– ο τρόπος 

κατηγοριοποίησης που έλαβε χώρα στην έτερή της συζευκτική περίπτωση (3.1.3.1), ο οποίος 

συστάθηκε βάσει των εξής –με σειρά ιεραρχίας– βασικών κριτηρίων κατηγοριοποίησης αυτής:
981

  

  

 

Βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας 

 

α) Ο σχηματισμός του ποικίλματος (3.1.1.3). Διακρίνονται δυο βασικές κατηγορίες:  

 i) Ανιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα (π.χ.  ή ), και 

 ii) Κατιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα (π.χ.  ή ). 

β) Το είδος του διαστήματος που σχηματίζεται μεταξύ της εκάστοτε νότας του ποικίλματος και 

της κύριας νότας την οποία αυτό θεωρητικά ποικίλλει (3.1.1.5). Δηλαδή τα διαστήματα, π.χ., 

 και . Διακρίνονται τέσσερις βασικές περιπτώσεις. Ο βασικός σχηματισμός του 

ποικίλματος να είναι: 

 i) Ανιών, και τα εν λόγω διαστήματα όλα βηματικά 2
ου

 βαθμού ( ), 

 ii) Ανιών, και τουλάχιστον ένα από τα εν λόγω δυο διαστήματα αλματικό ( , , 

) 

 iii) Κατιών, και τα εν λόγω διαστήματα όλα βηματικά 2
ου

 βαθμού ( ), και 

                                                 
981

 Πρόκειται για μέρος των Πρόσθετων Κριτηρίων Κατηγοριοποίησης Ποικιλμάτων που παρατίθενται στην ενότητα 

3.1.1. 
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 iv) Κατιών, και τουλάχιστον ένα από τα εν λόγω δυο διαστήματα αλματικό ( , , 

).  

 Στις τέσσερις προαναφερόμενες περιπτώσεις, επομένως, το ποίκιλμα μπορεί να 

χαρακτηριστεί, αντίστοιχα, στις μεν i & iii ως βηματικού διαστήματος, στις δε ii & iv ως 

αλματικού. 

γ) Η βιολιστική εκφορά του ποικίλματος (3.1.1.6). Διακρίνονται δυο βασικές περιπτώσεις. Αυτή 

να είναι: 

 i) Αρθρωτή (π.χ. ), και 

 ii) Ολισθητική, τουλάχιστον μιας εκ των δυο νοτών του. Δηλαδή, είτε μερικώς ολισθητική σε 

συνδυασμό με αρθρωτή (π.χ.  ή ), είτε πλήρως αντίστοιχα (π.χ. ). 

δ) Ο μετάηχος (π.χ. ), πρόηχος (π.χ. ) ή διάηχος (π.χ. ) σχηματισμός της (3.1.1.2). 

ε) Η σύγχρονη ή ασύγχρονη ρυθμική τοποθέτηση του ποικίλματος στο «χρόνο» (3.1.1.4). 

στ) Οι ενδεχόμενες διαβαθμίσεις της ρυθμικής αξίας του ποικίλματος και η ταχύτητα εκφοράς 

του (3.1.1.7). 

ζ) Το είδος του διαστήματος μεταξύ των δυο εκατέρωθεν κύριων νοτών του ποικίλματος 

(3.1.1.5).  

 

Όπως στην περίπτωση διερεύνησης της συζευκτικής (3.1.3.1), έτσι αντίστοιχα και σε αυτή της 

διαζευκτικής διπλής αποτζιατούρας η οποία εξετάζεται εδώ, μέσω της εφαρμογής των τριών πρώτων 

προαναφερόμενων κριτηρίων (α, β, γ), προκύπτουν θεωρητικά 8 διαφορετικές –από σκοπιά 

σχηματισμού και εκφοράς της– βασικές της περιπτώσεις. Η καθεμιά από τις εν λόγω περιπτώσεις 

περιγράφεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα (Πίν. 17). Τα υπόλοιπα τέσσερα προαναφερόμενα 

κριτήρια κατηγοριοποίησης (δ, ε, στ, ζ) λαμβάνονται συμπληρωματικά υπόψη κατά περίπτωση. 

 Ακολουθεί η περαιτέρω ανάπτυξη των 8 αυτών βασικών περιπτώσεων του εξεταζόμενου 

ποικίλματος, μέσα από την παράθεση και το σχολιασμό σχετικών παραδειγμάτων από το πεδίο 

ερμηνείας του ΕΠΒ. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίν. 17), οι πρώτες 4 από τις 

περιπτώσεις αυτές (Περιπτώσεις 1-4) αφορούν στον ανιόντα σχηματισμό του ποικίλματος 

(3.1.3.2.II.α), ενώ οι επόμενες 4 (Περιπτώσεις 5-8), αντίστοιχα, στον κατιόντα (3.1.3.2.II.β).  
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Διπλή 

διαζευκτική 

αποτζιατούρα: 

Περίπτωση 

# 

Βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης Δομική μονάδα 

ποίκιλσης α) Σχηματισμός 

ποικίλματος 

β) Διαστήματα μεταξύ 

της εκάστοτε νότας 

ποικίλματος και της 

ποικιλλόμενης κύριας 

νότας 

γ) Βιολιστική 

εκφορά 

ποικίλματος 

1 i) Ανιών 
i) Όλα βηματικά  

2
ου

 βαθμού 
i) Αρθρωτή  

2 » » 

ii) Ολισθητική 

(μερικώς ή 

πλήρως) 

,  ή 

 

3 » 
ii) Ένα τουλάχιστον 

από τα δυο αλματικό 
i) Αρθρωτή 

, , 

 

4 » » 

ii) Ολισθητική 

(μερικώς ή 

πλήρως) 

, , 

, , 

,  

ή , , 

 

5 ii) Κατιών 
iii) Όλα βηματικά  

2
ου

 βαθμού 
i) Αρθρωτή  

6 » » 

ii) Ολισθητική 

(μερικώς ή 

πλήρως) 

,  ή 

 

7 » 
iv) Ένα τουλάχιστον 

από τα δυο αλματικό 
i) Αρθρωτή 

, , 

 

8 » » 

ii) Ολισθητική 

(μερικώς ή 

πλήρως) 

, , 

, , 

,  

ή , , 

 

Πίν. 17 Διαχωρισμός της διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας σε 8 περιπτώσεις, με βάση τα τρία πρώτα (α, β, γ) 

βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησής της (σ. 397). 
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3.1.3.2.II.α. Ανιούσα Διπλή Διαζευκτική Αποτζιατούρα  

 

 ή , ,  

 

Όπως προκύπτει με βάση το δεύτερο (β) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης της διπλής 

διαζευκτικής αποτζιατούρας –ανάλογα δηλαδή με το εάν τα διαστήματα που σχηματίζονται μεταξύ 

της εκάστοτε νότας του ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι όλα βηματικά 2
ου

 

βαθμού ή ένα τουλάχιστον από τα δυο αλματικό–,
982

 κατά πρώτον, ο ανιών σχηματισμός αυτής 

μπορεί να διακριθεί στις εξής δυο βασικές υποκατηγορίες: 

 i) Ανιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος ( ), 

 ii) Ανιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος ( , , ). 

Ακολουθεί περαιτέρω ανάπτυξη των δυο αυτών βασικών υποκατηγοριών.
983

 

 

 

3.1.3.2.II.α.i. Ανιούσα Διπλή Διαζευκτική Αποτζιατούρα Βηματικού Διαστήματος 

 

 

 

Ανάλογα με το εάν η εκφορά της είναι αρθρωτή ή, μερικώς ή πλήρως, ολισθητική –δηλαδή με 

βάση το τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του εξεταζόμενου ποικίλματος–,
984

 

η ανιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος διακρίνεται σε δυο βασικές 

περιπτώσεις (Περιπτώσεις 1 & 2), οι οποίες εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

Διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα: Περίπτωση 1 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διαστήματα μεταξύ της εκάστοτε νότας ποικίλματος 

και της ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Όλα βηματικά  

2
ου

 βαθμού 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Αρθρωτή 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η εν λόγω περίπτωση (Περίπτωση 1) αποτελεί την πιο συνήθη διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας 

στην ερμηνεία της ΕΠΜ γενικότερα. Στο πεδίο του ΕΠΒ, ειδικότερα, οι θεωρητικά δυνατοί 

δακτυλισμοί εκφοράς της είναι πέντε, όσες είναι δηλαδή αντίστοιχα και οι σχετικές «δακτυλικές 

βάσεις» από τις οποίες μπορεί αυτή –δηλαδή η πρώτη της νότα– να εκφερθεί. Πρόκειται για τις 

«δακτυλικές βάσεις», συγκεκριμένα: α) της ανοιχτής χορδής ( ), β) του 1
ου

 δακτύλου ( ), γ) 

του 2
ου

 δακτύλου ( ), δ) του 3
ου

 δακτύλου ( ) και ε) του 4
ου

 δακτύλου ( ).  

                                                 
982

 Σχετικά, βλ. σ. 397. 
983

 Ό. σημ. 475 & σημ. 477. 
984

 Ό. σημ. 982. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

401 

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα εκφοράς του ποικίλματος, ειδικότερα από τις 

«δακτυλικές βάσεις» της ανοιχτής χορδής (Παρ. 511, Παρ. 512, Παρ. 517),
985

 του 1
ου

 (Παρ. 513 - 

Παρ. 516, Παρ. 518, Παρ. 519, Παρ. 537), καθώς επίσης και του 2
ου

 δακτύλου (Παρ. 520, Παρ. 

536). 

 

 
Παρ. 511. #231, βθτ: Ρε, ~ 65. 

Ανιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. 

Βιολιστής: Βασίλης Γιαννίσης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Αναχώρηση» 

(έντεχνο). Από το άλμπουμ: Αύρα Θαλασσινή - Καίτη Κουλιά, FM Records 340, CD, 1996, αρ. κομματιού: 06, 

σημείο: 0.18΄-0.27΄. 
 

 
Παρ. 512.

986 #589, βθτ: Μι (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 220. 
Ανιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. 

Βιολιστής: Μικές Τσουνιάς (Έννημα). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Θαλασσάκι» 

(εκδοχή Καλύμνου). Από το άλμπουμ: Κάλυμνος - Πολύστιχα Τραγούδια, Χοροί, Δίστιχα, Λύκειο Ελληνίδων 

LCGW 106–107, 2CDs, 2001, αρ. κομματιού: II-25, σημείο: 0.46΄-0.53΄ (1
η
 έκδ. 1982).  

 

 
Παρ. 513. #157, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 120 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Ανιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. 

Βιολιστής: Δημήτρης Χρηστόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Σκάρος» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Ηπείρου - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 17, CD, 2003, αρ. 

κομματιού: 06, σημείο: 2.12΄-2.20΄ (1
η
 έκδ. 1975). 

 

 
Παρ. 514. Ανιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Ευάγγελος Τίλλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Φράσια» 

(Ηπείρου). Καταγραφή: Κατσούρας (2001: Παράρτημα χ.σ., «Φράσια», μέτρο 60-61). 

 

                                                 
985

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 998 (4
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος). 

986
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 989. 
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Παρ. 515.

987 #313, βθτ: Ντο (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 145. 

Ανιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. 

Βιολιστής: Γιώργος Παύλου (Γιωργαράπης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Πολίτισσα Πριγκηπιώτισσα» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Αρχείο: Τραγουδιστές του Ρεμπέτικου 14 - Κώστας 

Ρούκουνας 2, EMI 852849, CD, 1998, αρ. κομματιού: 07, σημείο: 0.13΄-0.24΄ (1
η
 έκδ. 1931, στο δίσκο 78΄ 

στροφών Columbia Ελλάδος DG-122). 
 

 
Παρ. 516. #230, βθτ: Ντο, ~ 110. 

Ανιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. 

Βιολιστής: Στέφανος Βαρτάνης (Βαρτανιάν). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Ταταυλιανός χορός». Από το άλμπουμ: Τα Παράλια - Μαρίζα Κωχ, Verso 2001, CD, 2002, αρ. κομματιού: 06, 

σημείο: 1.15΄-1.22΄ (1
η
 έκδ. 1987).  

 

Σύνηθες είναι το ενδεχόμενο, επίσης, η εν λόγω περίπτωση του ποικίλματος να ποικίλλει ένα 

πλήθος συνεχόμενων κύριων νοτών, συγκροτώντας σχετικές διαδοχικές σειρές ποίκιλσης. Οι εν 

λόγω σειρές μπορεί να είναι είτε σύντομες, να συνίστανται δηλαδή από δυο έως τρεις συνεχόμενες 

σχετικές δομικές μονάδες ποίκιλσης (Παρ. 517, Παρ. 518),
988

 είτε αρκετά μακρύτερες (Παρ. 519, 

Παρ. 520).
989

 Συναντώνται δε, ως επί το πλείστον, στο ειδικότερο ρεπερτόριο της ηπειρώτικης 

μουσικής παράδοσης, και δη σε αυτοσχεδιαστικές φράσεις πωγωνήσιων σκοπών, σκάρων και 

μοιρολογιών.
990

 

 
Παρ. 517.

991 #232, βθτ: Φα#, ~ 105. 

Σύντομη διαδοχική σειρά ανιούσας διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Μιλτιάδης Παρασκευάς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Βασιλικός θα 

γίνω» (Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Πλατάνια από το Μέτσοβο - Γιώργος Γκίκας, Ηχογέννηση 506, CD, 2007, 

αρ. κομματιού: 10, σημείο: 3.40΄-3.45΄.  

                                                 
987

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 476. 
988

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 536. 
989

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 537. 
990

 Για περισσότερα αποσπάσματα σχετικών διαδοχικών σειρών του ποικίλματος, πρβλ.:  

α) Άλμπουμ: Άπειρος Γαία - Ναπολέων Δάμος, Μουσική ακτή MT7003, CD, 2002, κομμάτι: 01 «Μοιρολόι», σημείο: 

2.26΄-2.35΄, βιολιστής: Βασίλης Φάκος. 

β) Άλμπουμ: Βόρειος Ήπειρος - Τραγούδια και Χοροί, Τροχαλία ΤΜΙΠ, 2CDs + Βιβλίο, 2000, κομμάτι: 01 «Βόρειος 

Ήπειρος ‘Ο πόνος μας’», σημείο: 2.42΄-2.53΄, βιολιστής: Ρέμες.  

γ) Άλμπουμ: Σεργιάνι στην Ήπειρο - Σταύρος Καψάλης, Intersound 2003, LP, 1979, κομμάτι: Β6. «Σκάρος», σημείο: 

3.00΄, βιολιστής: Λάζαρος Ευθυμίου (Κατσαμούλης).  

δ) Άλμπουμ: Βασιλικούλα Λυγερή - Βασίλης Παπαδόπουλος, Ηχογέννηση 647, MC, 1995, κομμάτι: Β6 «Σκάρος», 

σημείο: 1.19΄-1.27΄, βιολιστής: Αντώνης Κότικας. 
991

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 719. 
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Παρ. 518. #156, βθτ: Μι, ~ 95. 

Σύντομες διαδοχικές σειρές –ζεύγη– ανιούσας διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας βηματικού διαστήματος 

(Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Κυριάκος ή Πολυχρόνης Χαλκιάς.
992

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Γιάννη μου το μαντήλι σου» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Χαλκιάδες - Μουσικές Οικογένειες, EMI 856268, CD, 

1997, αρ. κομματιού: 02, σημείο: 0.04΄-0.12΄. 
 

 

 
Παρ. 519. #196, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 90 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Μακρά διαδοχική σειρά ανιούσας διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της.  

Βιολιστής: Αντώνης Κότικας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού της σειράς οργανικών σκοπών: 

«Σκάρος & Μοιρολόι» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Μουσικός Χάρτης του Ελληνισμού - Μουσική από την 

Ήπειρο, Βουλή των Ελλήνων, 3CDs, 2009, αρ. κομματιού: I-07, σημείο: 4.10΄-4.17΄.  

 

 

 
Παρ. 520. #158, βθτ: Φα, ~ 60 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση).  

Μακρές διαδοχικές σειρές ανιούσας διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της.  

Βιολιστής: Θεοχάρης Αθανασιάδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μυριολόγι» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Ηπείρου - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 17, CD, 2003, αρ. 

κομματιού: 01, σημείο: 1.56΄-2.09΄ (1
η
 έκδ. 1975). 

 

 

 

                                                 
992

 Στο ένθετο του σχετικού άλμπουμ αναφέρονται ως ερμηνευτές και οι δυο εν λόγω βιολιστές από τη γνωστή 

οικογένεια των Χαλκιάδων –θείος και ανιψιός, αντίστοιχα– χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται πιο συγκεκριμένα ποιος 

από τους δυο παίζει στο εκάστοτε κομμάτι. Κρίνοντας από τον τρόπο βιολιστικής ερμηνείας τους, πάντως, θεωρώ 

πιθανότερο ερμηνευτή του εν λόγω κομματιού τον Πολυχρόνη Χαλκιά.  
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Διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα: Περίπτωση 2 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διαστήματα μεταξύ της εκάστοτε νότας ποικίλματος 

και της ποικιλλόμενης κύριας νότας 

Όλα βηματικά  

2
ου

 βαθμού 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Ολισθητική  

(μερικώς ή πλήρως) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
,  ή  

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης ανιούσας διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας (Περίπτωση 2) 

με την αμέσως προηγούμενη (Περίπτωση 1) είναι ότι, εδώ, η εκφορά αυτής γίνεται με –είτε 

μερικώς είτε πλήρως– ολισθητικό, αντί με αρθρωτό, τρόπο. Διακρίνονται τρεις περαιτέρω εκδοχές 

της εν λόγω περίπτωσης του ποικίλματος, ανάλογα με το ποια από τις δυο νότες αυτού εκφέρεται 

με ολισθητικό τρόπο. Αυτές μπορεί να είναι: 

α) Η πρώτη του νότα να εκφέρεται με ολισθητικό και η δεύτερη με αρθρωτό τρόπο ( ) –

δηλαδή μερικώς ολισθητική εκφορά του–, 

β) Η πρώτη του νότα να εκφέρεται με αρθρωτό και η δεύτερη με ολισθητικό τρόπο ( ) –

δηλαδή, επίσης, μερικώς ολισθητική εκφορά του–, και  

γ) Και οι δυο νότες του ποικίλματος να εκφέρονται με ολισθητικό τρόπο ( ) – δηλαδή 

πλήρως ολισθητική εκφορά του τελευταίου. 

 

Ακολουθεί, κατά πρώτον, παράδειγμα της πρώτης (α) προαναφερόμενης περίπτωσης, δηλαδή, 

ολισθητικής εκφοράς της πρώτης και αρθρωτής της δεύτερης νότας του ποικίλματος ( ). Η 

ερμηνεία του τελευταίου εδώ γίνεται, ειδικότερα, από τη «δακτυλική βάση» της ανοιχτής χορδής 

(Παρ. 521).  

 

 
Παρ. 521.

993 #205, βθτ: Μι, ~ 140. 

Ανιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Λευτέρης Ζέρβας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Το τσιφτετέλι 

μου». Από το άλμπουμ: Απολαύστε με - Λευτέρης Ζέρβας, Symban 250, MC, ~1985-90, αρ. κομματιού: Α-06, 

σημείο: 0.04΄-0.08΄. 
 

 

Ακολουθούν, κατά δεύτερον, παραδείγματα της τρίτης (γ) προαναφερόμενης εκδοχής, δηλαδή, 

ολισθητικής εκφοράς και των δυο νοτών του ποικίλματος ( ). Η ερμηνεία του τελευταίου εδώ 

γίνεται, ειδικότερα, από τη «δακτυλική βάση» του 3
ου

 δακτύλου (Παρ. 522, Παρ. 523).
994

 

 

                                                 
993

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 191. 
994

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 317 (2
ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος). 
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Παρ. 522. #407, βθτ: Σολ, ~ 65. 

Ανιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Πλήρως ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Ηλίας Αντωνάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μαριόλικο» 

(Κεντρικής Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Σόλο Βιολί - Ηλίας Αντωνάκης, Φοίνιξ 213, MC, δεκαετία ’80 (;), αρ. 

κομματιού: ;, σημείο: 0.36΄.-0.45΄. 
 

 
Παρ. 523.

995
 #240, βθτ: Μι, ~ 130. 

Ανιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Πλήρως ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Γιάννης Αλεξίου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Το βιολί του 

Αλεξίου» (τσιφτετέλι). Από το άλμπουμ: Τσιφτετέλια με Κλαρίνα και Βιολιά, Polyphone 6038, CD, 1996, αρ. 

κομματιού: 02, σημείο: 1.04΄-1.16΄ (1
η
 έκδ. ~ δεκαετία ’60–’70, σε δίσκο 45΄ στροφών Polyphone).  

 

 

 

3.1.3.2.II.α.ii. Ανιούσα Διπλή Διαζευκτική Αποτζιατούρα Αλματικού Διαστήματος 

 

, ,  

 

Ανάλογα με το εάν η εκφορά της είναι αρθρωτή ή, μερικώς ή πλήρως, ολισθητική –δηλαδή με 

βάση το τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του εξεταζόμενου ποικίλματος–,
996

 

η ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος διακρίνεται σε δυο βασικές 

περιπτώσεις (Περιπτώσεις 3 & 4), οι οποίες εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

Διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα: Περίπτωση 3 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διαστήματα μεταξύ της εκάστοτε νότας ποικίλματος 

και της ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Ένα τουλάχιστον από τα 

δυο αλματικό 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Αρθρωτή 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
, ,  

 

                                                 
995

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 256, Παρ. 1012. 
996

 Ό. σημ. 982. 
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Η παρούσα περίπτωση ανιούσας διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας (Περίπτωση 3) αποτελεί, στην 

ουσία, κοντινή παραλλαγή της Περίπτωσης 1 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ). Η μεταξύ 

τους διαφορά είναι ότι, εδώ, ένα τουλάχιστον από τα δυο διαστήματα που σχηματίζονται μεταξύ 

της εκάστοτε νότας του ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι αλματικό –συνήθως 

βέβαια μέχρι 3
ου

 ή το πολύ 4
ου

 βαθμού–, αντί όλα βηματικά 2
ου

 βαθμού. Εξαιτίας αυτού, άλλωστε, 

η τρέχουσα περίπτωση συναντάται συγκριτικά λιγότερο συχνά από ό,τι η ετέρα 

προαναφερόμενη.
997

 

 Διακρίνονται τρεις περαιτέρω εκδοχές της εν λόγω περίπτωσης του ποικίλματος, ανάλογα 

με το ποια από τις δυο νότες αυτού σχηματίζει το εν λόγω αλματικό διάστημα με την ποικιλλόμενη 

κύρια νότα. Αυτή μπορεί να είναι: 

α) η πρώτη νότα του ποικίλματος ( ), 

β) η δεύτερη νότα, αντίστοιχα ( ), ή 

γ) και οι δυο νότες του ποικίλματος ( ). 

 

Ακολουθούν, κατά πρώτον, παραδείγματα της πρώτης (α) προαναφερόμενης εκδοχής, δηλαδή, 

αλματικού διαστήματος –έως και 4
ου

 βαθμού– μεταξύ της πρώτης νότας του ποικίλματος και της 

ποικιλλόμενης κύριας νότας ( ). Η εκφορά του ποικίλματος εδώ γίνεται, ειδικότερα, από τις 

«δακτυλικές βάσεις», αφενός, του 1
ου

 δακτύλου (Παρ. 524) και, αφετέρου, της ανοιχτής χορδής 

(Παρ. 525 - Παρ. 527).
998

 

 

 
Παρ. 524. #234, βθτ: Λα, ~ 120 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση, ταξίμι). 

Ανιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 3). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Θωμάς Δημητρίου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μπάμπης» 

(Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Ο Μεγδόβας, Δημοτικά τραγούδια - Βασίλης Γακιόπουλος, Venus 1003, LP, 1975, 

αρ. κομματιού: Β-06, σημείο: 0.02΄-0.11΄.  
 

 

 
Παρ. 525. Ανιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος 3

ου
 βαθμού (Περίπτωση 3). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Ευάγγελος Τίλλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Συρτός» 

(Ηπείρου). Καταγραφή: Κατσούρας (2001: Παράρτημα χ.σ., «Συρτός», μέτρο 168-171). 

 

                                                 
997

 Ό. σημ. 492. 
998

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 754. 
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Παρ. 526.

999
 #239, βθτ: Ρε, ~ 125. 

Διαδοχική σειρά ανιούσας διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 

3). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Νίκος Γκιουλέκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ηπειρώτικο» 

(εκδοχή Γρεβενών). Από το άλμπουμ: Τα Οργανικά - Νίκος Γκιουλέκας, Ζιώγας Ζ17, CD, 2000-5, αρ. κομματιού: 

02, σημείο: 2.22΄-2.29΄. 

 

 
Παρ. 527. Ανιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος 4

ου
 βαθμού (Περίπτωση 3). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Ευάγγελος Τίλλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Φράσια» 

(Ηπείρου). Καταγραφή: Κατσούρας (2001: Παράρτημα χ.σ., «Φράσια», μέτρο 52-53). 

 

Ακολουθούν, κατά δεύτερον, παραδείγματα της δεύτερης (β) προαναφερόμενης εκδοχής, δηλαδή 

αλματικού διαστήματος μεταξύ της δεύτερης νότας του ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας 

νότας ( ). Η εκφορά του ποικίλματος εδώ γίνεται, ειδικότερα, από τις «δακτυλικές βάσεις», 

αφενός, της ανοιχτής χορδής (Παρ. 528) και, αφετέρου, του 1
ου

 δακτύλου (Παρ. 529).
1000

 

 

 
Παρ. 528.

1001
 #197, βθτ: Σολ (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 80 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Ανιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 3). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Αλέκος Χαλιγιάννης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού της σειράς σκοπού και τραγουδιού: 

«Μοιρολόι και Ζαλίζομαι» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Musiques Traditionelles D’ Epire - Kompania Takis 

Loukas, Silex Y225214, CD, 1994, αρ. κομματιού: 02, σημείο: 4.22΄-4.33΄. 
 

 
Παρ. 529. #238, βθτ: Ρε, ~ 75. 

Ανιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 3). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Νίκος Γκιουλέκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ηπειρώτικο» 

(εκδοχή Γρεβενών). Από το άλμπουμ: Τα Οργανικά - Νίκος Γκιουλέκας, Ζιώγας Ζ17, CD, 2000-5, αρ. κομματιού: 

02, σημείο: 0.39΄-0.45΄. 

 

                                                 
999

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 184, Παρ. 526. 
1000

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 509. 
1001

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 627. 
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Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό από τα παραπάνω παραδείγματα (Παρ. 524 - Παρ. 529), η εν λόγω 

πρακτική συναντάται περισσότερο συχνά στο πεδίο της ηπειρώτικης μουσικής παράδοσης. Σχετικά 

παραδείγματα, επίσης, της τρίτης (γ) προαναφερόμενης εκδοχής του ποικίλματος ( ) δεν 

συναντήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. 

 

 

 

Διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα: Περίπτωση 4 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διαστήματα μεταξύ της εκάστοτε νότας ποικίλματος 

και της ποικιλλόμενης κύριας νότας 

Ένα τουλάχιστον από τα 

δυο αλματικό 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Ολισθητική 

(μερικώς ή πλήρως) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
, , , 

, ,
 

, 

ή , ,  

 

Η παρούσα περίπτωση ανιούσας διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας (Περίπτωση 4) είναι αντίστοιχη 

με την, προηγούμενή της, Περίπτωση 3. Ένα, δηλαδή, τουλάχιστον από τα δυο διαστήματα που 

σχηματίζονται μεταξύ της εκάστοτε νότας του ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας 

είναι αλματικό – συνήθως μέχρι 3
ου

 ή το πολύ 4
ου

 βαθμού. Η μεταξύ τους διαφορά είναι ότι, εδώ, η 

εκφορά του ποικίλματος γίνεται με –είτε μερικώς είτε πλήρως– ολισθητικό, αντί με αρθρωτό, 

τρόπο. 

 Αντίστοιχα με την προηγούμενη περίπτωση (Περίπτωση 3), εδώ, λοιπόν, διακρίνονται 

καταρχάς τρεις βασικές εκδοχές του εξεταζόμενου ποικίλματος, ανάλογα με το ποια από τις δυο 

νότες αυτού σχηματίζει το εν λόγω αλματικό διάστημα με την ποικιλλόμενη κύρια νότα. Αυτή 

μπορεί να είναι: 

α) η πρώτη νότα του ποικίλματος ( ), 

β) η δεύτερη νότα, αντίστοιχα ( ), ή 

γ) και οι δυο νότες του ποικίλματος ( ). 

 

Σε δεύτερο επίπεδο κατηγοριοποίησης, επίσης, ανάλογα με το ποια από τις δυο νότες αυτού 

εκφέρεται με ολισθητικό τρόπο, προκύπτουν τρεις περαιτέρω εκδοχές του:  

i) Αυτή στην οποία η πρώτη του νότα εκφέρεται με ολισθητικό και η δεύτερη με αρθρωτό τρόπο 

( , , ) –δηλαδή μερικώς ολισθητική εκφορά του–, 

ii) Αυτή στην οποία η πρώτη του νότα εκφέρεται με αρθρωτό και η δεύτερη με ολισθητικό 

τρόπο ( , ,
 

) –δηλαδή, επίσης, μερικώς ολισθητική εκφορά του–, και  

iii) Αυτή στην οποία και οι δυο νότες του ποικίλματος εκφέρονται με ολισθητικό τρόπο ( , 

, ) – δηλαδή πλήρως ολισθητική εκφορά του τελευταίου. 
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Ακολουθούν παραδείγματα της πρώτης (α) προαναφερόμενης εκδοχής, δηλαδή αλματικού 

διαστήματος μεταξύ της πρώτης νότας του ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας 

( ), τα οποία είναι και τα μοναδικά που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. 

Διακρίνονται δυο περαιτέρω εκδοχές ανάλογα με τη βιολιστική εκφορά τους: 

 

i) Αυτή στην οποία η πρώτη νότα του ποικίλματος εκφέρεται με ολισθητικό και η δεύτερη με 

αρθρωτό τρόπο ( ). Η ερμηνεία του ποικίλματος εδώ γίνεται από τη «δακτυλική βάση» της 

ανοιχτής χορδής, ωστόσο με μετακίνηση της παλάμης του αριστερού χεριού από την πρώτη στην 

τρίτη θέση στην ταστιέρα του οργάνου (Παρ. 530, Παρ. 531). 

 

 
Παρ. 530. #235, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 110. 

Ανιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Πρόδρομος Παντελίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Κασάπ νισάκ» 

(Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Τα Τραγούδια της Ανατολής - Στέλιος Καζαντζίδης, Regal 70745, LP, 1980, αρ. 

κομματιού: Β-03, σημείο: 1.29΄-1.38΄ (1
η
 έκδ. 1936, στο δίσκο 78΄ στροφών Columbia Ελλάδος DG-6212). 

 

 

 
Παρ. 531.

1002
 #195, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 85. 

Ανιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Πέτρος Χαλιγιάννης (Πετρέφ). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Δριμινίτσα» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Ηπειρώτικη Παράδοσις Νο1 - Οργανικόν, Ήπειρος 3, MC, ~ δεκαετία 

’70 (;), αρ. κομματιού: Β-10, σημείο: 2.34΄-2.46΄.  

 

ii) Αυτή στην οποία και οι δυο νότες του ποικίλματος εκφέρονται με ολισθητικό τρόπο ( ). 

Πρόκειται συγκεκριμένα για παράδειγμα της σχετικής βιβλιογραφίας από το συγγενές πεδίο 

ερμηνείας του ελληνικού παραδοσιακού κλαρίνου (Παρ. 532). 

 

 
Παρ. 532. Ανιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Πλήρως ολισθητική 

–σύμφωνα με τη σχετική σημειογράφηση– βιολιστική εκφορά της. 

Κλαριτζής: Νίκ. Σκαλτσάς. Απόσπασμα καταγραφής οργανικού μέρους κλαρίνου, από το τραγούδι: 

«Παπαδοπούλα με μήλα στην ποδιά της» (Φιλιατά Θεσπρωτίας Ηπείρου). Καταγραφή: ΚΕΕΛ - Σπ. Σπυριδάκης 

(1957) (στο Σπυριδάκης και Περιστέρης 1999: 229, 2
ο
 σύστημα). 

 

                                                 
1002

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 302, Παρ. 974. 
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3.1.3.2.II.β. Κατιούσα Διπλή Διαζευκτική Αποτζιατούρα  

 

 ή , ,  

 

Όπως προκύπτει επίσης με βάση το δεύτερο (β) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης της 

διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας –ανάλογα δηλαδή με το εάν τα διαστήματα που σχηματίζονται 

μεταξύ της εκάστοτε νότας του ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι όλα 

βηματικά 2
ου

 βαθμού ή ένα τουλάχιστον από τα δυο αλματικό–,
1003

 κατά δεύτερον, ο κατιών 

σχηματισμός αυτής μπορεί να διακριθεί στις εξής δυο βασικές υποκατηγορίες: 

 i) Κατιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος ( ), 

 ii) Κατιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος ( , , ). 

Ακολουθεί περαιτέρω ανάπτυξη των δυο αυτών βασικών υποκατηγοριών. 

 

 

3.1.3.2.II.β.i. Κατιούσα Διπλή Διαζευκτική Αποτζιατούρα Βηματικού Διαστήματος 

 

 

 

Ανάλογα με το εάν η εκφορά της είναι αρθρωτή ή, μερικώς ή πλήρως, ολισθητική –δηλαδή με 

βάση το τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του εξεταζόμενου ποικίλματος–,
1004

 

η κατιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος διακρίνεται σε δυο βασικές 

περιπτώσεις (Περιπτώσεις 5 & 6), οι οποίες εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

Διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα: Περίπτωση 5 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διαστήματα μεταξύ της εκάστοτε νότας ποικίλματος 

και της ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Όλα βηματικά  

2
ου

 βαθμού 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Αρθρωτή 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η παρούσα περίπτωση κατιούσας διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας (Περίπτωση 5) αποτελεί, στην 

ουσία, την αντίστροφη σχηματικά εκδοχή της Περίπτωσης 1 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος 

( ).
1005

 Κατά αντιστοιχία με την τελευταία προαναφερόμενη περίπτωση, κατά συνέπεια, οι 

θεωρητικά δυνατοί δακτυλισμοί βιολιστικής εκφοράς της είναι πέντε. Όσες είναι δηλαδή, 

αντίστοιχα, και οι σχετικές «δακτυλικές βάσεις» από τις οποίες μπορεί αυτή –δηλαδή η πρώτη της 

νότα– να εκφερθεί στο όργανο. Πρόκειται για τις «δακτυλικές βάσεις», συγκεκριμένα: α) της 

ανοιχτής χορδής ( ), β) του 1
ου

 δακτύλου ( ), γ) του 2
ου

 δακτύλου ( ), δ) του 3
ου

 

                                                 
1003

 Ό. σημ. 982.  
1004

 Ό. σημ. 982. 
1005

 Βλ. σ. 400. 
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δακτύλου ( ) και ε) του 4
ου

 δακτύλου ( ). Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα εκφοράς του 

ποικίλματος, ειδικότερα από τις «δακτυλικές βάσεις», αφενός, του 3
ου

 (Παρ. 533) και, αφετέρου, 

του 4
ου

 δακτύλου (Παρ. 534, Παρ. 535).
1006

 

 

 
Παρ. 533. #147, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 110. 

Κατιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. 

Βιολιστής: Τάσος Αγαλιώτης (Κουκής). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Συρτός από Άγιο Λέοντα» (Ζακύνθου). Από το άλμπουμ: Instrumental Folk Music from Greece, Topic records 

TS 915, CD, 1996, αρ. κομματιού: 10, σημείο: 0.35΄-0.44΄. 

 

 

 
Παρ. 534. #155, βθτ: Μι, ~ 125. 

Κατιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. 

Βιολιστής: Κυριάκος ή Πολυχρόνης Χαλκιάς.
1007

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Σήμερα νιός ξουρίζεται» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Ηπειρώτικος Γάμος - Τάσος Χαλκιάς, Minos 480611, CD, 

2000, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 0.44΄-0.52΄ (1
η
 έκδ. 1973). 

 

 

 
Παρ. 535. Κατιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Δημήτρης Χαραλάμπους. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Σέλφω» (Ηπείρου). Καταγραφή: Κατσούρας (2001: Παράρτημα χ.σ., «Σέλφω», μέτρο 55-57.) 

 

 

 

                                                 
1006

 Όσον αφορά ειδικότερα στο Παρ. 535, το οποίο προέρχεται από τη σχετική βιβλιογραφία, το πιθανότερο είναι ο 

σχετικός ερμηνευτής να ερμηνεύει την εν λόγω φράση στην πρώτη θέση της ταστιέρας του βιολιού. Σε αυτή την 

περίπτωση, επομένως, εύλογα προκύπτει ότι το εξεταζόμενο ποίκιλμα εκφέρεται από την εν λόγω «δακτυλική βάση». 
1007

 Ό. σημ. 992. 
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Διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα: Περίπτωση 6 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διαστήματα μεταξύ της εκάστοτε νότας ποικίλματος 

και της ποικιλλόμενης κύριας νότας 

Όλα βηματικά  

2
ου

 βαθμού 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Ολισθητική  

(μερικώς ή πλήρως) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
,  ή  

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης κατιούσας διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας (Περίπτωση 6) 

με την αμέσως προηγούμενη (Περίπτωση 5) είναι ότι, εδώ, η εκφορά αυτής γίνεται με, είτε μερικώς 

( , ) είτε πλήρως ( ), ολισθητικό τρόπο, αντί με αρθρωτό. Στο πλαίσιο της 

παρούσας έρευνας δεν συναντήθηκαν παραδείγματα της τρέχουσας περίπτωσης. Ανάπτυξη, σε 

θεωρητικό επίπεδο, περαιτέρω εκδοχών της εν λόγω περίπτωσης του ποικίλματος μπορεί να 

πραγματοποιηθεί κατά αντιστοιχία αυτής που λαμβάνει χώρα στην, αντίστροφου σχηματισμού, 

προαναφερόμενη σχετική Περίπτωση 2 ( ,  ή ).
1008

 

 

 

 

3.1.3.2.II.β.ii. Κατιούσα Διπλή Διαζευκτική Αποτζιατούρα Αλματικού Διαστήματος  

 

, ,  

 

Ανάλογα με το εάν η εκφορά της είναι αρθρωτή ή, μερικώς ή πλήρως, ολισθητική –δηλαδή με 

βάση το τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του εξεταζόμενου ποικίλματος–,
1009

 

η κατιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος διακρίνεται σε δυο βασικές 

περιπτώσεις (Περιπτώσεις 7 & 8). 

 

 

Διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα: Περίπτωση 7 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διαστήματα μεταξύ της εκάστοτε νότας ποικίλματος 

και της ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Ένα τουλάχιστον από τα 

δυο αλματικό 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Αρθρωτή 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
, ,  

 

Η παρούσα περίπτωση κατιούσας διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας (Περίπτωση 7) αποτελεί, στην 

ουσία, κοντινή παραλλαγή της Περίπτωσης 5 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ). Η μεταξύ 

τους διαφορά είναι ότι, εδώ, ένα τουλάχιστον από τα δυο διαστήματα που σχηματίζονται μεταξύ 

της εκάστοτε νότας του ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι αλματικό, αντί όλα 

βηματικά 2
ου

 βαθμού. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας δεν συναντήθηκαν παραδείγματα της 

τρέχουσας περίπτωσης. Ανάπτυξη, σε θεωρητικό επίπεδο, περαιτέρω εκδοχών της εν λόγω 

περίπτωσης του ποικίλματος μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά αντιστοιχία αυτής που λαμβάνει 

                                                 
1008

 Βλ. σ. 404. 
1009

 Ό. σημ. 982. 
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χώρα στην, αντίστροφου σχηματισμού, προαναφερόμενη σχετική Περίπτωση 3 ( , , 

).
1010

 

 

 

 

Διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα: Περίπτωση 8 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διαστήματα μεταξύ της εκάστοτε νότας ποικίλματος 

και της ποικιλλόμενης κύριας νότας 

Ένα τουλάχιστον από τα 

δυο αλματικό 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Ολισθητική 

(μερικώς ή πλήρως) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
, , , 

, , , 

ή , ,  

 

Η παρούσα περίπτωση κατιούσας διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας (Περίπτωση 8) είναι 

αντίστοιχη με την προηγούμενή της Περίπτωση 7, με τη διαφορά ότι, εδώ, η εκφορά του 

ποικίλματος γίνεται με –είτε μερικώς είτε πλήρως– ολισθητικό, αντί με αρθρωτό, τρόπο. Στο 

πλαίσιο της παρούσας έρευνας δεν συναντήθηκαν παραδείγματα της τρέχουσας περίπτωσης. 

Ανάπτυξη, σε θεωρητικό επίπεδο, περαιτέρω εκδοχών της εν λόγω περίπτωσης του ποικίλματος 

μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά αντιστοιχία αυτής που λαμβάνει χώρα στην, αντίστροφου 

σχηματισμού, προαναφερόμενη σχετική Περίπτωση 4.
1011

 

 

 

                                                 
1010

 Βλ. σ. 405. 
1011

 Βλ. σ. 408. 
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3.1.3.2.II.γ. Γενικές Παρατηρήσεις για τη Διπλή Διαζευκτική Αποτζιατούρα 

Η διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα συναντάται σε αρκετά διαφορετικά στυλ της ΕΠΒ ερμηνείας, σε 

γενικές γραμμές ωστόσο, λιγότερο συχνά από ό,τι όλες οι άλλες κατηγορίες ποίκιλσης. Τόσο από 

ρυθμική όσο και από μελωδική σκοπιά, είναι σε μεγάλο βαθμό αντίστοιχη της ετέρας, συγγενικής 

της, κατηγορίας διπλής αποτζιατούρας, της συζευκτικής (3.1.3.1), αφού οι νότες της, αντίστοιχα, 

αφενός τείνουν να έχουν ρυθμική αξία όσο το δυνατόν μικρότερη καθώς και ισότιμη μεταξύ 

τους,
1012

 αφετέρου ως επί το πλείστον ανήκουν σε διατονική βαθμίδα του μελωδικού τρόπου της 

φράσης στην οποία αυτή εμπεριέχεται. 

 Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό από την όλη προηγηθείσα ανάπτυξη του εν λόγω 

ποικίλματος, τούτο εκφέρεται κατά κύριο λόγο μονάχα ως πρόηχο, παρά ως μετάηχο ή διάηχο.
1013

 

Όσον αφορά, μάλιστα, στη θέση του στο χρόνο, σε σχέση με τον παλμό της κύριας νότας την οποία 

αυτό ποικίλλει, η ερμηνεία του συναντάται κυρίως ως πρόχρονη. Ως εκ τούτου, είναι εύλογο ότι η 

βασική σκοπιμότητα της εκφοράς του είναι, κυρίως, να τονιστεί η ερμηνεία της κύριας νότας που 

έπεται αυτού, παρά να εξυπηρετηθεί η σύνδεση μεταξύ των δυο εκατέρωθέν του κύριων νοτών. Ο 

λειτουργικός του ρόλος, επομένως, ως κατεξοχήν πρόχρονου πρόηχου ποικίλματος, είναι ακόμη πιο 

αμηγώς εμφατικός από ό,τι αυτός της συγγενικής του συζευκτικής διπλής αποτζιατούρας (3.1.3.1). 

Θα μπορούσε μάλιστα, ενδεχομένως, να περιγράψει κανείς την ερμηνεία του ως ένα συνδυασμό 

ανιόντος με κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας πάνω στην ίδια κύρια νότα (π.χ.,  =  + 

).  

 Ανάλογα, επίσης, με τον ανιόντα ή κατιόντα σχηματισμό του, διακρίνονται δυο βασικές 

κατηγορίες του ποικίλματος: 

 α) η ανιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα (3.1.3.2.II.α), και  

 β) η κατιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα (3.1.3.2.II.β). 

Ο λειτουργικός ρόλος των δυο αυτών κατηγοριών, σε γενικές γραμμές, είναι παρόμοιος. Είναι 

γεγονός ωστόσο ότι η δεύτερη κατηγορία συναντάται αρκετά λιγότερο συχνά συγκριτικά με την 

πρώτη. Στο πλαίσιο τουλάχιστον της παρούσας έρευνας, δεν συναντήθηκαν παραδείγματα, 

ειδικότερα, ούτε αλματικού διαστήματος, ούτε ολισθητικής εκφοράς της κατιούσας διπλής 

διαζευκτικής αποτζιατούρας (Περιπτώσεις 6, 7 & 8) –σε αντίθεση με την ανιούσα–, παρά μόνο, 

αντίστοιχα, βηματικού διαστήματος αρθρωτής εκφοράς της (Περίπτωση 5). 

 Είναι γεγονός ακόμη ότι τόσο ο ανιών όσο και ο κατιών σχηματισμός του ποικίλματος 

συναντώνται περισσότερο συχνά ως βηματικού παρά ως αλματικού διαστήματος.
1014

 Τα 

διαστήματα που σχηματίζονται, δηλαδή, μεταξύ της εκάστοτε νότας του ποικίλματος και της 

ποικιλλόμενης κύριας νότας, τις περισσότερες φορές είναι βηματικά (Περιπτώσεις 1, 2, 5 & 6). Με 

άλλα λόγια, μπορεί να πει κανείς ότι η πιο συνήθης περίπτωση του ποικίλματος –μάλιστα τόσο 

στην ΕΠΒ όσο και στις περισσότερες άλλες μη-ελληνικές τεχνοτροπίες στις οποίες τούτο 

συναντάται (3.1.3.2.I.)– είναι αυτή στην οποία οι νότες του «καβαλικεύουν» βηματικά, από 

μελωδική σχηματική άποψη, την κύρια νότα που ποικίλλουν (  ή ). 

 Σποραδικά, βέβαια, συναντώνται και περιπτώσεις του ποικίλματος στις οποίες το ένα από 

τα δυο προαναφερόμενα διαστήματα είναι αλματικό (Περιπτώσεις 3, 4). Όπως έχει αναφερθεί ήδη, 

τέτοιου είδους περιπτώσεις εντοπίζονται περισσότερο συχνά στο πεδίο της ηπειρώτικης μουσικής 

παράδοσης (Παρ. 524 - Παρ. 529). Κατά κανόνα, μάλιστα, το εν λόγω αλματικό διάστημα είναι 3
ου

 

ή το πολύ 4
ου

 βαθμού (π.χ. , ). Σχετικές περιπτώσεις του ποικίλματος, δηλαδή αλματικού 

                                                 
1012

 Σποραδικά, ωστόσο, συναντώνται και σχετικές εξαιρέσεις. Ενδ. βλ. Παρ. 508, από την μπαρόκ βιβλιογραφία. 
1013

 Στη διάρκεια της παρούσας έρευνας, δεν συναντήθηκε περίπτωση μετάηχης ή διάηχης εκφοράς της διπλής 

διαζευκτικής αποτζιατούρας. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, στις λεζάντες των σχετικών παραδειγμάτων το είδος αυτό 

εκφοράς δεν αναφέρεται καθόλου. Εννοείται ότι παντού τούτη είναι πρόηχη. 
1014

 Σχετικά, βλ. σ. 397, κριτήριο (β), καθώς και σημ. 492. 
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διαστήματος μεγαλύτερου από 4
ου

 βαθμού, καθώς επίσης περιπτώσεις στις οποίες το διάστημα που 

σχηματίζουν και οι δυο νότες αυτού με την ποικιλλόμενη κύρια νότα είναι αλματικό (π.χ. ), 

δύσκολα συναντώνται γενικότερα. Είναι γεγονός ότι για την εκφορά των δυο τελευταίων 

περιπτώσεων ειδικότερα στο βιολί –εκτός από την ειδικότερη εκδοχή στην οποία η πρώτη νότα του 

ποικίλματος εκφέρεται με δακτυλισμό ανοιχτής χορδής (0)– κατά κανόνα απαιτείται «άνοιγμα» των 

δακτύλων του αριστερού χεριού μεγαλύτερο από το σύνηθες. Πρόκειται δηλαδή για μια αρκετά 

απαιτητική –από τεχνική άποψη– πρακτική του οργάνου, η οποία δεν συνηθίζεται ιδιαίτερα, 

τουλάχιστον από τους ερμηνευτές του είδους. 

 Όσον αφορά στην ερμηνεία της στο βιολί, επίσης, η διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα 

εκφέρεται ως επί το πλείστον με αρθρωτό, παρά με ολισθητικό, τρόπο. Εξαιτίας της πάγιας 

αλματικής διαστηματικής σχέσης που υπάρχει μεταξύ των δυο νοτών της, ο τελευταίος τρόπος 

καθίσταται συνήθως αρκετά πιο δυσχερής –από εκτελεστική τεχνική σκοπιά– από τον πρώτο, με 

αποτέλεσμα να μην προτιμάται ιδιαίτερα από τους σχετικούς ερμηνευτές. Εδώ βέβαια, σε αντίθεση 

με τη συζευκτική διπλή αποτζιατούρα, ο εν λόγω ολισθητικός τρόπος εκφοράς μπορεί να είναι είτε 

μερικός (π.χ. , ) είτε πλήρης (π.χ. ).
1015

  

 Επιπλέον, όπως έχει αναφερθεί σχετικά, οι βασικοί θεωρητικά δυνατοί δακτυλισμοί 

βιολιστικής εκφοράς του ποικίλματος, σε γενικές γραμμές είναι πέντε. Όσες είναι δηλαδή 

αντίστοιχα και οι σχετικές «δακτυλικές βάσεις» από τις οποίες μπορεί αυτό να εκφερθεί. Στην 

πράξη, παρ’ όλα αυτά, συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον οι πιο βολικοί και 

απλοί, από τεχνική άποψη, δακτυλισμοί. Όπως και στην περίπτωση της συζευκτικής διπλής 

αποτζιατούρας, δηλαδή, αποφεύγονται δακτυλισμοί για την εκφορά των οποίων απαιτείται αλλαγή, 

είτε της θέσης της παλάμης του αριστερού χεριού στην ταστιέρα του οργάνου, είτε της κίνησης του 

τόξου μεταξύ δυο διαφορετικών χορδών του βιολιού. Για παράδειγμα, όσον αφορά ειδικότερα στον 

αρθρωτό τρόπο εκφοράς της ανιούσας διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας βηματικού διαστήματος 

(Περίπτωση 1) –την πιο συνήθη περίπτωση του ποικίλματος δηλαδή εν γένει–, τούτος συνηθίζεται 

να πραγματοποιείται κατεξοχήν από τις «δακτυλικές βάσεις» της ανοιχτής χορδής ( ), του 1
ου

 

( ), καθώς και του 2
ου

 δακτύλου ( ), παρά από εκείνες αντίστοιχα του 3
ου

 ( ) και του 

4
ου

 δακτύλου ( ).  

 

 

 

 

Διαδοχικές σειρές διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα, και δη κατά κύριο λόγο η μόλις 

προαναφερθείσα Περίπτωση 1 ( ), συναντάται ενίοτε να ερμηνεύεται συνεχόμενα 

σχηματίζοντας διαδοχικές σειρές. Οι εν λόγω σειρές μπορεί να είναι, όπως έχει ήδη αναφερθεί 

σχετικά, είτε σύντομες (Παρ. 536)
1016

 είτε μακρές (Παρ. 537).
1017

 Συναντώνται δε, ως επί το 

πλείστον, ειδικότερα στο ρεπερτόριο της ηπειρώτικης μουσικής παράδοσης, και δη σε 

αυτοσχεδιαστικές φράσεις πωγωνήσιων σκοπών, σκάρων και μοιρολογιών. 

 

                                                 
1015

 Ενδ. βλ. Παρ. 521 - Παρ. 523, Παρ. 530 - Παρ. 532. 
1016

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 517, Παρ. 518. 
1017

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 519, Παρ. 520, και σημ. 990. 
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Παρ. 536. #159, βθτ: Ρε, ~ 90.  

Σύντομες διαδοχικές σειρές –ζεύγη– ανιούσας διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας βηματικού διαστήματος 

(Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Φώτης Σούκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Δέλβινο» (Ηπείρου). 

Από το άλμπουμ: Τα Τραγούδια της Γης μου - Χάρις Αλεξίου, Minos 403, CD, 2005, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 

2.24΄-2.34΄ (1
η
 έκδ. 1981). 

 

 

 
Παρ. 537.

1018
 #160, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 85. 

Μακρά διαδοχική σειρά ανιούσας διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της.  

Βιολιστής: Πέτρος Χαλιγιάννης (Πετρέφ). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Δριμινίτσα» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Ηπειρώτικη Παράδοσις Νο1 - Οργανικόν, Ήπειρος 3, MC, ~ δεκαετία 

’70 (;), αρ. κομματιού: Β-10, σημείο: 1.41΄-1.53΄. 

 

 

Το εν λόγω ποίκιλμα, τέλος, συνδέεται ενίοτε με αρκετές από όλες τις άλλες βασικές κατηγορίες 

ποικιλμάτων (3.1), σχηματίζοντας σύνθετες ομάδες ποίκιλσης. Τέτοιες περιπτώσεις εξετάζονται 

περαιτέρω στη σχετική ενότητα των Σύνθετων ποικιλμάτων (3.1.5). 

 

 

                                                 
1018

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 990. 
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3.1.3.3. Το Μορντάν (Μονή Τρίλια) 

 

 ή  

 

Όπως έχει αναφερθεί ήδη, το μορντάν προκύπτει μέσω της εφαρμογής στα ποικίλματα δυο-νοτών 

της γενικότερης διττής κατηγοριοποίησης ποικιλμάτων –του Neumann (1983: 7-8)– σε 

επανακρουστικά (repercussive) και μελικά (melic).
1019

 Αποτελεί, δηλαδή, την επανακρουστική 

εκείνη κατηγορία ποικίλματος δυο-νοτών, η μια νότα του οποίου –η καλούμενη ως κύρια νότα του 

μορντάν– βρίσκεται στο ίδιο τονικό ύψος με αυτό της σχετικής ποικιλλόμενης κύριας νότας, και η 

άλλη –η πλησιέστερη στην τελευταία και καλούμενη ως εναλλασσόμενη νότα αυτού–, αντίστοιχα, 

είτε σε μεγαλύτερο είτε σε μικρότερο. Αντίστοιχα, κατά συνέπεια, προκύπτουν οι δυο βασικοί 

μελωδικοί σχηματισμοί του ποικίλματος, ο ανιών (π.χ. ) και ο κατιών (π.χ. ). Η τελευταία 

αυτή διττή διάκριση του ποικίλματος συναντάται στα περισσότερα μουσικά είδη στα οποία αυτό 

χρησιμοποιείται.
1020

 

Ο ελληνοποιημένος όρος μορντάν προέρχεται από τον αντίστοιχης χρήσης γαλλικό όρο 

mordant ο οποίος σημαίνει δάγκωμα, ενώ λιγότερο συχνά συναντάται επίσης και ως μορντέντο 

(Αμαραντίδης 1985: 173) ή μορντάντο (Καμπανάς 1992, τ.Β΄: 398), από τους αντίστοιχους 

ιταλικούς όρους mordento και mordanto. Πρόκειται για ένα χαρακτηρισμό ο οποίος ετυμολογικά 

ταιριάζει ιδιαίτερα στο εν λόγω ποίκιλμα, αφού η ερμηνεία του έχει ως κατεξοχήν αποτέλεσμα τον 

ρυθμικό τονισμό της κύριας νότας στην οποία αυτό επιδρά, ο οποίος ακούγεται σαν «δάγκωμα» του 

σημείου εκκίνησής της. Ενδεικτικό είναι, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι ο Mozart (1985: 206) 

χαρακτηρίζει το μορντάν ως «δαγκωτή» (“biter”).
1021

 

 

 

 

3.1.3.3.I. Το Μορντάν σε Μη-Ελληνικές Μουσικές Παραδόσεις 

Ορισμένες από τις πρώτες αξιόλογες αναφορές στο μορντάν εντοπίζονται σε γραπτές πηγές που 

αφορούν στην έντεχνη δυτική μουσική και χρονολογούνται ήδη από τον 16
ο
 αιώνα – π.χ. 

Mordentes (Buchner 1520),
1022

 quiebro senzillos (Santa Maria 1565) (Παρ. 538), κ.ά. 

 

 
Παρ. 538. Μια από τις παλαιότερες αναφορές στο ανιόν και κατιόν μορντάν (“quiebro senzillos”) στο Μπαρόκ 

(Santa Maria, Fray Tomas de, 1565, Arte de Taner Fantasia, Valladolid, sect.8 [στο Donington 1989: 262, 

ex.122]). 

 

                                                 
1019

 Σχετικά, πρβλ. 3.1.1.8, σ. 160, και 3.1.3 (εισαγωγή), σ. 356. 
1020

 Ό. σημ. 1030. 
1021

 Σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις, βέβαια, ο όρος μορντάν εντοπίζεται και με ορισμένες διαφορετικές ερμηνείες. Οι 

Mozart (1985: 206-209) και Tartini (1961: 88-91), για παράδειγμα, χρησιμοποιούν τον όρο μορντάν για να δηλώσουν –

μεταξύ άλλων– το γκρουπέτο τριών νοτών. Σχετικά, βλ. σ. 482 και σημ. 1189. Τη δε επικρατέστερη ερμηνεία του 

μορντάν η οποία εξετάζεται εδώ –ως επανακρουστικού ποικίλματος δυο-νοτών–, ο τελευταίος (ό.π.) τη θεωρεί ως «ένα 

άλλο είδος μορντάν».  
1022

 Buchner, Hans, (1520), Fundamentuma, (στο D. Fuller, σχετικό λήμμα “Mordent” στo The New Harvard 

Dictionary of Music, σ. 508-509). 

quiebro senzillos (Santa Maria 1565) 
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Όπως οι περισσότερες κατηγορίες ποικιλμάτων, έτσι και το μορντάν ενίοτε συναντάται και με 

διάφορες άλλες ονομασίες –κατά κανόνα βέβαια λιγότερο διαδεδομένες από αυτή του μορντάν–, οι 

οποίες ως επί το πλείστον προέρχονται από την περίοδο του Μπαρόκ (Παρ. 539). Ορισμένες από 

αυτές είναι οι εξής: αγγλ.: beat (Mace 1676), ‘biting’, open, shake, sweetening, λατ.: tremulus 

(Praetorius 1619), γαλλ.: battement (Quantz 1752), martellement, mordant, pincé (D’ Anglebert 

1689), pincement (Chambonnieres 1670), tiret, tremblement coupé (Muffat 1695), γερμ.: Beisser, 

Mordanten, Mordent, ιταλ.: mordento, mordanto, tremolo, tremolo d’ un tasto solo (Capirola 1517), 

groppo di sotto (Conforto 1593), ισπ.: aleado, quiebro senzillos, trino. Ορισμένα σχετικά σύμβολα, 

επίσης, τα οποία εντοπίζονται να έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για τον προσδιορισμό του 

μορντάν, εκτός από το ιδιαίτερα δημοφιλές « » –το οποίο χρησιμοποιείται κατεξοχήν μέχρι και 

τις μέρες μας κυρίως για την κατιούσα του εκδοχή–, είναι τα εξής: «*», «˄» ή και «˅» (Burnett 

1600, Mersenne 1636), το κόμμα «)» (D’ Anglebert 1689), « » (Muffat 1695), «|» (Levesque and 

Beche 18
ος

 αι.), «Ι» (Hotteterre 1708), « » (Couperin 1713), «~» (Mattheson 1739), «//» 

(Geminiani 1751), «+» (Lecuyer 1769), « » (για το ανιόν μορντάν, Spohr 1832), «x», κ.α.
1023

 

 

 
Παρ. 539. Διάφορες ονομασίες και σύμβολα του μορντάν στο Μπαρόκ: α) martellement simple (Loulie, 1696 [στο 

Neumann 1983: 425, ex.35.16]), β) pincé simple (Couperin, Francois, 1713, Pieces de Clavecin, Paris [στο 

Donington 1982: 141, ex.143a]), γ) Semitone, diatonic and chromatic mordents (Muffat, Gottlieb (Theophil), 

1735(;), Componimenti, Augsburg [στο Donington 1982: 142, ex.144]), δ) chromatic mordent (Mattheson, Johann, 

1739, Der vollkommene Capellmeister, Hamburg, Pt.11, Ch. 3,56 [στο Donington 1982: 141, ex.145]), ε) battemens 

(Quantz, 1752 [στο Neumann ο.π.: 459, ex.40.8a]). 

 

Αρκετοί θεωρητικοί της περιόδου αυτής έχουν ενίοτε αναφερθεί στην εν λόγω κατηγορία 

ποικίλματος. Ο Praetorius, για παράδειγμα, το 1619, επισημαίνει τον κατεξοχήν επικρατέστερο 

ενόργανο ερμηνευτικό χαρακτήρα του μορντάν, σε αντίθεση με τον αντίστοιχο φωνητικό του.
1024

 

Μεταγενέστερα, επίσης, ο C.P.E. Bach (1753) σχετικά αναφέρει: «Το μορντάν είναι ένα σημαντικό 

ποίκιλμα το οποίο ενώνει τις [κύριες] νότες, τις συμπληρώνει, και τις κάνει λαμπερές» (στο Palmer 

2001: 170). Ο ίδιος (C.P.E. Bach ό.π.), μάλιστα, διευκρινίζει ότι «το [κατιόν] μορντάν είναι το 

αντίθετο από το ανιόν. Το τελευταίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε κατιόντα διαστήματα 

[κυρίων νοτών], ακριβώς εκεί δηλαδή όπου το κατιόν είναι ακατάλληλο» (στο Donington 1989: 

                                                 
1023

 Για περισσότερα σχετικά σύμβολα και όρους που έχουν χρησιμοποιηθεί ενίοτε για το χαρακτηρισμό του μορντάν, 

στο Μπαρόκ, βλ. Παράρτημα 1.3, Kreitner et al. (§11), Neumann (1983: 577-604), και σημ. 1030. 
1024

 Schulenberg (στο Kreitner et al.: §8iii και vc). 

β) pincé (Couperin 1713) δ) chromatic mordent (Mattheson 1739) ε) battemens (Quantz 1752) 

α) martellement simple (Loulie 1696) γ) Semitone, diatonic and chromatic mordents (Muffat 1713) 

ερμηνεύονται: 
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261).
1025

 Ο ίδιος (C.P.E. Bach ό.π.: 129), επίσης, συμπληρώνει σχετικά: «Όσον αφορά στη χρήση 

των μορντάν ο ερμηνευτής πρέπει να είναι προσεκτικός έτσι ώστε να μην καταστρέφει την ομορφιά 

ενός κρατημένου τόνου. Έτσι, όπως και με τα άλλα ποικίλματα, δεν πρέπει να εφαρμόζει τούτα 

στην οποιαδήποτε μακρά νότα ούτε να τα υπερεπιμηκύνει» (στο Palmer 2001: 172). Ο Tartini 

(1965: 91) επίσης, το 1771, υπό έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης, αναφέρει σχετικά ότι «το 

μορντάν ταιριάζει σε εύθυμα, ζωντανά κομμάτια. Είναι άσχημο σε αργά και μελαγχολικά». Ακόμη, 

στα τέλη του 18
ου

 αιώνα, ο Cartier (1798) συνδέει τις διάφορες εκδοχές του ποικίλματος με 

συγκεκριμένα εκφραστικά ιδεώδη, και ισχυρίζεται ότι η ερμηνεία αυτών μπορεί να εκφέρει 

αντίστοιχα θυμό, τρόμο, λύπη, χαρά, τρυφερότητα, αποφασιστικότητα, κ.ά. (Stowell 2000: 329). 

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι, τουλάχιστον μέχρι και τον 18
ο
 αιώνα, ο 

όρος μορντάν, καθώς επίσης και όλοι οι προαναφερόμενοι συγγενείς όροι αυτού, χρησιμοποιούνταν 

με σκοπό να εννοηθεί περισσότερο η κατιούσα εκδοχή του αντίστοιχου ποικίλματος, παρά η 

ανιούσα. Όπως αναφέρει σχετικά ο La Motte (1998: 60), στην προ του J.S. Bach μουσική 

προτιμούνταν το μορντάν με την «προς τα κάτω» –αντί με την «προς τα πάνω»– ποικιλτική νότα, 

ως αυτό με τη λιγότερο χτυπητή διαφωνία.
1026

 Αντίστοιχα, επίσης, ο Boyden (1990: 287) 

επιβεβαιώνει ότι, όσον αφορά ειδικότερα στην Μπαρόκ περίοδο, το «αληθινό» μορντάν ήταν το 

κατιόν.  

Είναι γεγονός ωστόσο ότι, με το πέρασμα στον 19
ο
 αιώνα, η εν λόγω πρακτική σε γενικές 

γραμμές «αντιστράφηκε». Η χρήση του (κατιόντος) μορντάν άρχισε σιγά-σιγά να ελαττώνεται μέχρι 

που διακόπηκε, και τη θέση αυτού κατέλαβε το αντίστοιχο ανιόν ποίκιλμα, η χρήση μάλιστα του 

οποίου σταδιακά διαδόθηκε ιδιαιτέρως.
1027

 Για την ονομασία, μάλιστα, του ανιόντος μορντάν 

χρησιμοποιήθηκε κυρίως ο όρος ανάποδο ή ανάστροφο μορντάν (inverted mordent) –το οποίο 

επίσης σποραδικά συναντάται και ως, γερμ.: Schneller, Pralltriller, γαλλ.: pincé reversé, tour de 

chant, κ.ά.–,
1028

 έτσι ώστε τούτο να διαχωρίζεται εμφανώς από το προγενέστερα δημοφιλές 

μορντάν, την κατιούσα δηλαδή εκδοχή του. Για τον δε συμβολισμό αυτού καθιερώθηκε το σημάδι 

του προγενέστερα επικρατούντος κατιόντος μορντάν « » χωρίς όμως τη μεσαία κάθετη γραμμή, 

δηλαδή σκέτο το « » – το οποίο επίσης, σπανίως βέβαια, συναντάται και ως « ». 

Αρκετές φορές, ως εκ τούτου, στη γενικότερη σχετική βιβλιογραφία διαπιστώνεται μια 

σύγχυση όσον αφορά στην ερμηνεία μεταξύ των όρων μορντάν και ανάστροφο μορντάν – καθώς 

επίσης και των αντίστοιχων συμβόλων τους « » και « ». Συχνά οι προαναφερόμενοι όροι 

συναντώνται και οι δυο εξίσου να δηλώνουν τόσο τον ανιόντα όσο και τον κατιόντα σχηματισμό 

του ποικίλματος.
1029

 Η σύγχυση αυτή, ενδεχομένως, οφείλεται στο γεγονός ότι οι δυο εν λόγω 

βασικοί σχηματισμοί του ποικίλματος διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το τονικό ύψος μονάχα της 

μιας εκ των δυο νοτών τους. Στο παρόν πόνημα, ωστόσο, προς αποφυγή οποιασδήποτε σχετικής 

ορολογικής σύγχυσης –ανάλογης της προαναφερόμενης–, και προκειμένου να είναι απόλυτα 

ξεκάθαρος ο διαχωρισμός μεταξύ των δυο βασικών σχηματισμών του εξεταζόμενου ποικίλματος, 

χρησιμοποιείται σχετικά μονάχα το πλέον κατάλληλο ζεύγος όρων ανιόν και κατιόν μορντάν. Στη 

σύγχρονη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, επίσης, το εν λόγω ζεύγος όρων συναντάται και ως: upper 

και lower, ascending και descending, καθώς και rising και falling mordent.
1030

 

                                                 
1025

 Σχετικά, πρβλ. Lloyd-Watts and Bigler (1995: 39). 
1026

 Πρβλ. mordent σύμφωνα με τον J.S. Bach στον Πίν. 2.  
1027

 Flesch (2000, v.2: 26), Lloyd-Watts and Biegler (ό.π.: 47). 
1028

 Spohr. L., Violinschule, 1832 (στο Stowell 2000: 388), Flesch (ό.π.), και Kreitner et al. (§11).  
1029

 Ενδεικτικά, ο Goertzen (1997: 128) το κατιόν μορντάν το ονομάζει ανάποδο μορντάν και το ανιόν, αντίστοιχα, 

(σκέτο) μορντάν.  
1030

 Για περισσότερα όσον αφορά γενικότερα στο ποίκιλμα μορντάν, στη δυτική έντεχνη μουσική, βλ. Αντωνόπουλος 

(1999: 216), Καμπανάς (1992, τ. Β΄: 398-400), Boyden (1990: 177, 287, 453-455), Donington (1982: 139-141 και 

1989: 260-267), Flesch (2000, v.2: 25-27), W. Palmer (3), Lloyd-Watts and Bigler (1995: 30-31), Mozart (1985: 206-

209), Neumann (1983: 415-462), K. Palmer (2001: 170-176), Stowell (2000: 328-329), λήμμα “Mordent” στα: The New 

Harvard Dictionary of Music (Fuller), The Oxford Companion to Music (McVeigh and Da Costa) και The Oxford 

Dictionary of Music (Kennedy [ed.]). 
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Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι, τη σύγχρονη εποχή στη δυτική μουσική, επικρατεί όλο και 

περισσότερο η τάση, η ανιούσα ειδικότερα εκδοχή του μορντάν –η οποία είναι άλλωστε και η πιο 

διαδεδομένη– να εκφέρεται ως πρόχρονη – όπως και οι περισσότερες κατηγορίες ποικιλμάτων 

άλλωστε. Αντιθέτως, σε προγενέστερες περιόδους επικρατούσε περισσότερο, αντίστοιχα, η 

σύγχρονη εκφορά της (Παρ. 540).
1031

 

 

 
Παρ. 540. Επικράτηση της τάσης για πρόχρονη ερμηνεία ειδικότερα του ανιόντος μορντάν, τη σύγχρονη εποχή 

στη δυτική μουσική. Beethoven sonata, Op. 96, 4
ο
 μέρος: α) γραφή του ποικίλματος με το σχετικό σύμβολο από 

το συνθέτη, β) σύγχρονη ερμηνεία του ποικίλματος από τον Beyschlag (1908), γ) πρόχρονη, αντίστοιχα, από τον 

Flesch (1930). Στο Flesch (2000, v.2: 26). 

 

Είναι γεγονός επίσης ότι ο όρος μορντάν έχει ενίοτε χρησιμοποιηθεί με σκοπό να εννοηθεί, εκτός 

από το προαναφερόμενο επανακρουστικό ποίκιλμα δυο-νοτών, η αντίστοιχη επιμηκυμένη εκδοχή 

αυτού, η οποία δηλαδή απαρτίζεται από περισσότερες από δυο νότες, π.χ. ,  (Παρ. 

539γ2). Στην περίπτωση μάλιστα αυτή, το μορντάν συνηθίζεται να χαρακτηρίζεται, είτε –ανάλογα 

με τον αριθμό των επανακρούσεων που λαμβάνουν χώρα– ως διπλό, τριπλό μορντάν κ.ο.κ., είτε 

γενικότερα ως πολλαπλό (multiple), συνεχές (continued), μακρύ (long) ή παρατεταμένο (prolonged) 

μορντάν. Ως εκ τούτου, όταν η επανάκρουση είναι μόνο μια, το αντίστοιχο ποίκιλμα 

χαρακτηρίζεται –όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο– ειδικότερα ως μονό, απλό ή βραχύ μορντάν, έτσι 

ώστε να διαχωρίζεται από οποιαδήποτε άλλη πιο εκτεταμένη εκδοχή του. 

Από αμιγώς δομική σχηματική άποψη, άλλωστε, το μονό μορντάν αποτελεί τη μικρότερη σε 

έκταση εκδοχή της τρίλιας.
1032

 Συνιστά δηλαδή, στην ουσία, μια τρίλια με μονάχα μια 

επανάκρουση, και για το λόγο αυτό, εξάλλου, ενίοτε αναφέρεται και ως ατελής τρίλια –ή και 

τρίλος.
1033

 Ο C.P.E. Bach (1753: 142) –ο οποίος για τον ίδιο λόγο επίσης, προφανώς, ενίοτε το 

αποκαλεί “snap” («κρότος»)– σχετικά αναφέρει: «…οι τόνοι τους [του ανιόντος και κατιόντος 

μορντάν] είναι πανομοιότυποι με αυτούς της μικρής τρίλιας. … Είναι στην ουσία μια μινιατούρα, 

ακατάληκτη τρίλια» (K. Palmer 2001: 144).  

Όσο μάλιστα το πλήθος των επανακρούσεων αυξάνεται, τόσο περισσότερο χαρακτήρα 

τρίλιας αποκτά το μορντάν. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, προφανώς, ότι τα πλέον καθιερωμένα 

σύμβολα του μορντάν και της τρίλιας έχουν σε γενικές γραμμές μεταξύ τους την ίδια σχηματική 

βάση « ». Αντίστοιχα, λοιπόν, το διπλό και το τριπλό μορντάν, δηλαδή η τρίλια με δυο και τρεις 

                                                 
1031

 Flesch (2000, v.2: 26). Σχετικά, πρβλ. 3.1.1.2.  
1032

 Υπάρχει ωστόσο και μια μερίδα μελετητών που επισημαίνουν περαιτέρω στυλιστικές διαφορές μεταξύ μορντάν και 

τρίλιας, εκτός από τη διαφορά στο πλήθος των νοτών του ποικίλματος, όπως π.χ. ότι το μορντάν παίζεται πάντα στη 

μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, ενώ η ταχύτητα εκφοράς της τρίλιας μπορεί να είναι μεταβλητή (Boyden 1985: 453-

454). 
1033

 Ενδ. βλ. Πυργιώτη (2000: 57), “trill which is not finished off” (Stowell 2000: 328). 

α) συμβολική γραφή ανιόντος μορντάν 

(Beethoven)  

γ) πρόχρονη ερμηνεία ανιόντος μορντάν 

(Flesch 1930) 

β) σύγχρονη ερμηνεία ανιόντος μορντάν 

(Beyschlag 1908)  
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επανακρούσεις, συχνά αναφέρονται και ως μικρή (short), μισή (half), σύντομη (brief), 

συμπυκνωμένη (tight, compact), μινιατούρα (miniature), περαστική ή μεταβατική (passing) 

τρίλια.
1034

  

Ειδικότερα, μάλιστα, την περίοδο του Μπαρόκ, τα ίδια ποικίλματα συναντώνται επίσης και 

ως, λατ.: tremulus (Praetorius 1619), semi tremulus (Fischer 1696), ιταλ.: trilleto, tremoletto(i), 

tremolo, trillo-mordent (Tosi 1723), γερμ.: Halbtriller, Pralltriller, γαλλ.: brisé (Baillot 1834).
1035

 

Οι ονομασίες αυτές, ωστόσο, λίγες σχετικά φορές απαντώνται να αφορούν στην περίπτωση του 

μονού μορντάν. Κατά κύριο λόγο αφορούν σε επανακρουστικά ποικίλματα περισσότερων των δυο-

νοτών. Ως εκ τούτου, άλλωστε, εξετάζονται περαιτέρω σε επόμενη σχετική ενότητα, αυτή της 

τρίλιας.
1036

 

 

Εκτός από την έντεχνη δυτικοευρωπαϊκή μουσική παράδοση, επίσης, στη σύγχρονη εποχή το 

μορντάν συναντάται συχνά σε αρκετές εξωκλασικές παραδόσεις. Στις περισσότερες μάλιστα 

δυτικές τέτοιες παραδόσεις, σε γενικές γραμμές, χρησιμοποιείται κυρίως το ανιόν μορντάν (Παρ. 

541, Παρ. 542), ενώ αντιθέτως, στις περισσότερες ανατολικές, αντίστοιχα –όπως επίσης και στην 

ελληνική–, τόσο το ανιόν όσο και το κατιόν (Παρ. 543).
1037

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα 

ειδικότερα από τη βιολιστική παράδοση της Τζαζ.
1038

 

 

 
Παρ. 541. Συνήθης εκδοχή ειδικότερα ανιόντος μορντάν στο πεδίο της βιολιστικής Τζαζ. Βιολιστής: Svend 

Asmussen (γνωστός ερμηνευτής του είδους). Καταγραμμένο απόσπασμα του κομματιού: “Lonely woman”. Από 

το δίσκο 78΄ στροφών Atlantic 1392, Stockholm 1962. Καταγραφή: Gläss (1992: 102, μέτρα 13-16). 

 

 

 
Παρ. 542. Συνήθης εκδοχή ειδικότερα ανιόντος μορντάν στο πεδίο της βιολιστικής Τζαζ. Βιολιστής: Stuff Smith 

(γνωστός ερμηνευτής του είδους). Καταγραμμένο απόσπασμα του κομματιού: “After you’re gone”. Από δίσκο 

78΄ στροφών, ηχ. 1936. Καταγραφή: Dietrich (1996: 54, 2
ο
 σύστημα). 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες από τις εν λόγω εξωκλασικές βιολιστικές παραδόσεις 

συναντάται, επίσης, και το κατιόν μορντάν στην ειδικότερη περίπτωση που η εκφορά αυτού γίνεται 

                                                 
1034

 Ενδ. βλ. Καμπανάς (1992, τ. Β΄: 399), Lloyd-Watts and Bigler (1995: 29, 47), Donington (1989: 261), Neumann 

(1983: 436), “Pralltriller” The Oxford Companion to Music. Ed. Alison Latham. Oxford Music Online. accessed 

18/09/2011, <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/opr/t114/e5326>. 
1035

 McVeigh and Da Costa (λήμμα “mordent” στο The Oxford Companion to Music), Neumann (1983: 436, 454), 

Stowell (2000: 327-329), Schulenberg (στο Kreitner et al.: §8iii).  
1036

 Σχετικά, βλ. 3.1.4.3.I, σ. 529. 
1037

 Στην ινδική μουσική, ειδικότερα, οι διαδοχικές σειρές («αλυσίδες») του μορντάν αποκαλούνται zamzamā (Powers 

and Widdess [στο Qureshi et al.: §III3ic]). 
1038

 Για περαιτέρω δείγματα καταγραφής του ποικίλματος σε εξωκλασικές μουσικές παραδόσεις, βλ. εδώ: Παρ. 17, 

Παρ. 18, Παρ. 200 καθώς και Παρ. 19, αντίστοιχα, από τη λαϊκή βιολιστική παράδοση της Νορβηγίας και των νησιών 

Shetland, Παρ. 13 και Παρ. 15, αντίστοιχα, από τη λαϊκή παράδοση της Τουρκίας και της πρώην Γιουγκοσλαβίας, και 

σημ. 193. 
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με ολισθητικό τρόπο ( ). Η εν λόγω πρακτική, για την απεικόνιση της οποίας ενίοτε 

χρησιμοποιείται το σύμβολο της καμπύλης γραμμής πάνω από την ποικιλλόμενη νότα: « », 

συνήθως αποκαλείται “the bend” («η καμπή»), και ερμηνεύεται ως «λεπτό χαμήλωμα το τονικού 

ύψους μιας νότας με κάμψη προς τα πίσω του δακτύλου και αμέσως γρήγορη επαναφορά του στην 

αρχική του θέση» (Lieberman 1995: 56). Χρησιμοποιείται δε σε ιδιωματικά στυλ του βιολιού, όπως 

το μπλουζ (blues fiddle, Lieberman 1986: 12), το κλέτσμερ (Klezmer, ό.π. 2005c: 67), το 

παραδοσιακό αμερικάνικο (bluegrass fiddle, Carlson 2001: 27-34), η Τζαζ (Lockwood and 

Darizcuren 1998: 233[ενδ.]), κ.ά. 

 

 

3.1.3.3.II. Το Μορντάν στην ΕΠΒ Ερμηνεία 

Ειδικότερα τώρα όσον αφορά στο πεδίο ερμηνείας της ΕΠΜ, το μορντάν συναντάται αρκετά 

τακτικά, και στα περισσότερα διαφορετικά ιδιωματικά στυλ του είδους. Ένας λαϊκός όρος μάλιστα 

που χρησιμοποιείται συχνά από τους σχετικούς ερμηνευτές για το χαρακτηρισμό του είναι το 

«τσάκισμα». Πρόκειται για μια ονομασία η οποία το πιθανότερο «έγινε μέσα από φράσεις των 

πραχτικών» (Μαζαράκη 1984: 10),
1039

 προήλθε δηλαδή μέσα από την ανάγκη των ερμηνευτών του 

είδους να περιγράψουν λεκτικά το ηχητικό αποτέλεσμα του ποικίλματος. Σχετικά η Μαζαράκη 

(ό.π.) αναφέρει: «…συχνά λένε [οι πρακτικοί οργανοπαίκτες]: ‘Εδώ να τσακίσεις τη φωνή’, που 

σημαίνει ότι πρέπει να παίξεις mordente». Ακολουθεί σχετικό παράδειγμα από το ειδικότερο πεδίο 

ερμηνείας του ελληνικού παραδοσιακού κλαρίνου, στο οποίο ερμηνεύονται, τόσο η ανιούσα όσο 

και η κατιούσα εκδοχή του μορντάν (Παρ. 543).
1040

 

 

 
Παρ. 543. Συνήθεις εκδοχές κατιόντος και ανιόντος μορντάν στο ευρύτερο πεδίο της ΕΠΜ. Σημειογράφησή τους, 

εδώ, με σχετικά σύμβολα. Καταγραμμένο απόσπασμα οργανικού μέρους κλαρίνου, από το τραγούδι: «Ο αϊτός» 

(Στερεάς Ελλάδας). Καταγραφή: Μαζαράκη (1985: 106, 2
ο
 σύστημα, κάτω πεντάγραμμο).  

 

Στο χώρο της βυζαντινής μουσικής, επίσης, μια μορφή ποικίλματος η οποία παρουσιάζει αρκετά 

κοινά χαρακτηριστικά ειδικότερα με το κατιόν μορντάν –η οποία ωστόσο για διάφορους λόγους 

(βλ. 2.1.4.1), εδώ, δεν θα μας απασχολήσει περαιτέρω– είναι το δίγοργο. Στο Διάγραμμα 9 που 

ακολουθεί, στο οποίο αποδίδεται σχηματικά το δίγοργο –το οποίο σποραδικά επίσης συναντάται 

και ως «ημιτερετισμός» ή και «πρόπληγμα» (Garras 1910: 107)–, διαφαίνεται έμμεσα η αντιστοιχία 

του με το μορντάν.  

 

 
Διάγραμμα 9. Σχηματική ερμηνεία του δίγοργου στη βυζαντινή μουσική (Παϊβανάς 2006: 2). 

 

                                                 
1039

 Βλ. το εν λόγω παράθεμα ολοκληρωμένο, σ. 487. 
1040

 Για περαιτέρω δείγματα καταγραφής του ποικίλματος στο ευρύτερο πεδίο της ΕΠΜ, πρβλ. παρομοίως, πρβλ. Παρ. 

2, Παρ. 4, Παρ. 7, Παρ. 8 και Παρ. 338. 
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Στον ίδιο χώρο επίσης, σχετικά με το δίγοργο, ο Κηλτζανίδης (1978: 48) αναφέρει: 

«Όταν απαιτείται να δαπανήσωσιν οι τρεις χαρακτήρες ένα χρόνον, τότε τίθεται εις τον δεύτερο 

χαρακτήρα, αντί γοργού, δίγοργον, και περιλαμβάνεται και ο τρίτος χαρακτήρ εις την άρσιν ούτω 

απόστροφος-απόστροφος με δίγοργο-κεντήματα..., ώστε ο μέν πρώτος χαρακτήρ, ήτοι η πρώτη 

απόστροφος, κατέχει όλην την θέσιν, ο δε δεύτερος και ο τρίτος, ήγουν η δευτέρα απόστροφος μετά 

των κεντημάτων, συμπλεκομένων μετά του διγόργου, κατέχουσιν όλην την άρσιν». 

 

Για τη διεξοδική μελέτη και ανάπτυξη, στο παρόν πόνημα, της περιπτωσιολογίας που αφορά στις 

διάφορες εκδοχές του μορντάν, όπως αυτό συναντάται στο ειδικότερο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ, σε 

γενικές γραμμές ακολουθείται –κατά αναλογία– ο τρόπος κατηγοριοποίησης που έλαβε χώρα και 

σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ποικιλμάτων οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι στιγμής (3.1.2.1-3 & 

3.1.3.1-2). Μια βασική σχετική διαφορά που αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, είναι ότι, επειδή το 

μορντάν –όπως επίσης και η τρίλια (3.1.4.3)– εκφέρεται ως επί το πλείστον ως σύγχρονο, τα 

εκάστοτε θεωρητικά σχήματα της δομικής μονάδας του ποικίλματος που χρησιμοποιούνται σχετικά, 

από εδώ και στο εξής, είναι –πλην ελάχιστων εξαιρέσεων– σύγχρονης διάταξης, π.χ.  (= 

| ). Οι διάφορες περιπτώσεις του εν λόγω ποικίλματος, λοιπόν, αναπτύσσονται στη συνέχεια 

σύμφωνα με τα εξής –με σειρά ιεραρχίας– βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης αυτού:
1041

  

 

 

Βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης μορντάν 

 

α) Ο σχηματισμός του ποικίλματος (3.1.1.3). Διακρίνονται δυο βασικές κατηγορίες:  

 i) Ανιόν μορντάν (π.χ. ), και 

 ii) Κατιόν μορντάν (π.χ. ). 

β) Το είδος του διαστήματος μεταξύ της εναλλασσόμενης νότας του ποικίλματος και της κύριας 

νότας την οποία αυτό θεωρητικά ποικίλλει (3.1.1.5). Πρόκειται, πιο συγκεκριμένα, για το 

διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ της ποικιλλόμενης κύριας νότας και της πλησιέστερής της 

νότας του ποικίλματος (π.χ. ). Διακρίνονται τέσσερις βασικές περιπτώσεις του εν λόγω 

διαστήματος. Αυτό να είναι: 

 i) Ανιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού ( ), 

 ii) Ανιόν αλματικό ( ), 

 iii) Κατιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού ( ), και 

 iv) Κατιόν αλματικό ( ). 

 Στις τέσσερις προαναφερόμενες περιπτώσεις, επομένως, το ποίκιλμα μπορεί να 

χαρακτηριστεί, αντίστοιχα, στις μεν i & iii ως βηματικού διαστήματος, στις δε ii & iv ως 

αλματικού. 

γ) Η βιολιστική εκφορά του ποικίλματος (3.1.1.6). Διακρίνονται δυο βασικές περιπτώσεις. Αυτή 

να είναι: 

                                                 
1041

 Πρόκειται για μέρος των Πρόσθετων Κριτηρίων Κατηγοριοποίησης Ποικιλμάτων που παρατίθενται στην ενότητα 

3.1.1. 
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 i) Αρθρωτή (π.χ. ), και 

 ii) Ολισθητική (π.χ. ) – κατά κανόνα πάντα πλήρης. 

δ) Ο μετάηχος (π.χ. ), πρόηχος (π.χ. ) ή διάηχος (π.χ. ) σχηματισμός του (3.1.1.2). 

ε) Η σύγχρονη (π.χ. ) ή ασύγχρονη (π.χ. ) ρυθμική τοποθέτηση του ποικίλματος στο 

«χρόνο» (3.1.1.4). 

στ) Οι ενδεχόμενες διαβαθμίσεις της ρυθμικής αξίας του ποικίλματος και η ταχύτητα εκφοράς 

του (3.1.1.7). 

ζ) Το είδος του διαστήματος μεταξύ των δυο εκατέρωθεν κύριων νοτών του ποικίλματος 

(3.1.1.5). 

 

Όπως στην περίπτωση διερεύνησης των δυο έτερων βασικών κατηγοριών ποίκιλσης δυο-νοτών –

της συζευκτικής (3.1.3.1) και της διαζευκτικής διπλής αποτζιατούρας (3.1.3.2)–, έτσι αντίστοιχα και 

στου μορντάν που εξετάζεται εδώ, μέσω της εφαρμογής των τριών πρώτων προαναφερόμενων 

κριτηρίων (α, β, γ) αυτού, προκύπτουν θεωρητικά 8 διαφορετικές –από σκοπιά σχηματισμού και 

εκφοράς του– βασικές του περιπτώσεις. Καθεμιά από τις εν λόγω περιπτώσεις περιγράφεται 

συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα (Πίν. 18). Τα υπόλοιπα τέσσερα προαναφερόμενα κριτήρια 

κατηγοριοποίησης (δ, ε, στ, ζ), λαμβάνονται συμπληρωματικά υπόψη κατά περίπτωση. 

 Ακολουθεί η περαιτέρω ανάπτυξη των 8 αυτών βασικών περιπτώσεων του εξεταζόμενου 

ποικίλματος, μέσα από την παράθεση και το σχολιασμό σχετικών παραδειγμάτων από το πεδίο 

ερμηνείας του ΕΠΒ. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίν. 18), οι πρώτες 4 από τις 

περιπτώσεις αυτές (Περιπτώσεις 1-4) αφορούν στον ανιόντα σχηματισμό του ποικίλματος 

(3.1.3.3.II.α), ενώ οι επόμενες 4 (Περιπτώσεις 5-8), αντίστοιχα, στον κατιόντα (3.1.3.3.II.β).  

 

 

Μορντάν: 

Περίπτωση 

# 

Βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης Δομική 

μονάδα 

ποίκιλσης 
α) Σχηματι-

σμός 

ποικίλματος 

β) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης 

νότας του ποικίλματος και 

ποικιλλόμενης κύριας νότας 

γ) Βιολιστική 

εκφορά 

ποικίλματος 

1 i) Ανιών i) Ανιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού i) Αρθρωτή  

2 » » ii) Ολισθητική 
 

3 » ii) Ανιόν αλματικό i) Αρθρωτή  

4 » » ii) Ολισθητική 
 

5 ii) Κατιών iii) Κατιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού i) Αρθρωτή  

6 » » ii) Ολισθητική 
 

7 » iv) Κατιόν αλματικό i) Αρθρωτή  

8 » » ii) Ολισθητική 
 

Πίν. 18. Διαχωρισμός του μορντάν σε 8 περιπτώσεις, με βάση τα τρία πρώτα (α, β, γ) βασικά κριτήρια 

κατηγοριοποίησής του (σ. 423). 
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3.1.3.3.II.α. Ανιόν Μορντάν 

 

 ή  

 

Όπως προκύπτει με βάση το δεύτερο (β) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του μορντάν 

–ανάλογα δηλαδή με το εάν το διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ της εναλλασσόμενης νότας του 

ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι βηματικό ή αλματικό–,
1042

 κατά πρώτον, ο 

ανιών σχηματισμός αυτού μπορεί να διακριθεί στις εξής δυο βασικές υποκατηγορίες: 

 i) Ανιόν μορντάν βηματικού διαστήματος ( ), 

 ii) Ανιόν μορντάν αλματικού διαστήματος ( ). 

Ακολουθεί περαιτέρω ανάπτυξη των δυο αυτών βασικών υποκατηγοριών.
1043

 

 

 

3.1.3.3.II.α.i. Ανιόν Μορντάν Βηματικού Διαστήματος 

 

 

 

Ανάλογα με το εάν η εκφορά του είναι αρθρωτή ή ολισθητική –δηλαδή με βάση το τρίτο (γ) 

προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του εξεταζόμενου ποικίλματος–,
1044

 το ανιόν μορντάν 

βηματικού διαστήματος διακρίνεται σε δυο βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 1 & 2), οι οποίες 

εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

Μορντάν: Περίπτωση 1 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας του 

ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Ανιόν βηματικό  

2
ου

 βαθμού 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Αρθρωτή 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η παρούσα περίπτωση (Περίπτωση 1) αποτελεί την πιο συνήθη του ανιόντος μορντάν στην 

ερμηνεία της ΕΠΜ γενικότερα. Στο πεδίο του ΕΠΒ, ειδικότερα, αντίστοιχα με τις δυο έτερες 

κατηγορίες ποίκιλσης δυο-νοτών,
1045

 οι θεωρητικά δυνατοί δακτυλισμοί εκφοράς του είναι πέντε. 

Όσες είναι δηλαδή αντίστοιχα και οι σχετικές «δακτυλικές βάσεις» από τις οποίες μπορεί αυτό –

δηλαδή η πρώτη του νότα– να εκφερθεί ( , , , , ). Είναι εύλογο βέβαια ότι, 

στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εκφορά του ποικίλματος ειδικότερα από την τελευταία «δακτυλική 

                                                 
1042

 Σχετικά, βλ. σ. 423. 
1043

 Ό. σημ. 475 & σημ. 477. 
1044

 Ό. σημ. 474. 
1045

 Πρβλ. αντίστοιχη Περίπτωση 1, αφενός της συζευκτικής (3.1.3.1) και αφετέρου της διαζευκτικής διπλής 

αποτζιατούρας (3.1.3.2) 
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βάση», αυτή του 4
ου

 δακτύλου ( ), εξαιτίας της απαιτούμενης ακαριαίας αλλαγής της κίνησης 

του τόξου μεταξύ δυο διαφορετικών χορδών του βιολιού, δεν συνηθίζεται.  

 Ο λειτουργικός ρόλος της εν λόγω περίπτωσης μορντάν είναι κατεξοχήν εμφατικός ως προς 

την εκάστοτε σχετική ποικιλλόμενη κύρια νότα. Συναντάται δε ιδιαίτερα συχνά και στα 

περισσότερα ερμηνευτικά στυλ του είδους. Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα (Παρ. 544 - Παρ. 

562).
1046

  

 

 
Παρ. 544. #277, βθτ: Μι, ~ 100. 

Ανιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιάννης Κουλιανός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Χορός 

Ίσιος» (Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Νησιώτες Πρωτομάστορες - Μουσικές του Νησιώτικου Πριν το ’60, 

περ. Pop Eleven, τχ. 3, PO432, CD, 2006, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 0.08΄-0.14΄ (1
η
 έκδ. σε δίσκο 45΄ στροφών). 

 

 

 
Παρ. 545. #35, βθτ: Φα, ~ 125 

Ανιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. Ποικίλλει 

καταληκτική νότα φράσης. 

Βιολιστής: Βασίλης Αβραάμ. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Σύρμπα» 

(εκδοχή Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Χοροί και Τραγούδια της Ηπείρου, Symban 2114-7, MC, 1989-91, αρ. 

κομματιού: ;, σημείο: 0.44΄-0.50΄. 

 

 

 
Παρ. 546. #246, βθτ: Σι, ~ 75. 
Ανιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του από δυο διαφορετικές 

«δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Πάνος Μακρυκώστας (Κίτρο). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Τα 

βάσανα» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Η Σάμος στις 78 Στροφές - Ιστορικές Ηχογραφήσεις 1918-1958, ΠΕΚ 19, 

2CDs, 2009, αρ. κομματιού: II-15, σημείο: 0.00΄-0.13΄ (1
η
 έκδ. 1934, στο δίσκο 78΄ στροφών Odeon Ελλάδος GA-

1698). 

 

                                                 
1046

 Παρομοίως, πρβλ. παραδείγματα Περιπτώσεων 13, 14, 15, 25, 26, 27, 31, 32 & 33 στην ενότητα 3.1.5 (Σύνθετα 

ποικίλματα), ό. σημ. 1060, Παρ. 579 (5
ος

 & 8
ος

 χρόνος), Παρ. 187 (3
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 937, Παρ. 790 (3

ο
 μέτρο, 

4
ος

 χρόνος), Παρ. 792 (4
ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 1021 (2

ο
 & 4

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 108 (4

ο
 & 8

ο
 μέτρο, 1

ος
 & 4

ος
 

χρόνος), Παρ. 941 (3
ος

 χρόνος κάθε μέτρου), κ.ά.  
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Παρ. 547. #134, βθτ: Λα, ~ 80. 

Ανιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του από δυο διαφορετικές 

«δακτυλικές βάσεις». Ερμηνεία του, σε κάθε περίπτωση, σε άρση του χρόνου. 

Βιολιστής: Θανάσης Σπίνουλας & Χρήστος Μέξας.
1047

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Σπαρτιλιώτικος συρτός χορός» (Κέρκυρας). Από το άλμπουμ: Κερκυραϊκή Παραδοσιακή Μουσική, 

Χοροί & Τραγούδια, ΕΚΑΟΚΛ, CD, 2001, αρ. κομματιού: 06, σημείο: 0.12΄-0.19΄. 
 

 

 
Παρ. 548.

1048
 #73, βθτ: Ντο, ~ 95. 

Ανιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του από τρεις διαφορετικές 

«δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Διονύσης Πόγγης (Νιόνιος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Συρτός πολίτικος» (Κωνσταντινούπολης). Από το δίσκο 78΄ στροφών Columbia Αμερικής CO-56057F, 1927, 

σημείο: 0.30΄-0.34΄. 

 

 

 
Παρ. 549.

1049
 #255, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 80. 

Ανιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του από τέσσερις 

διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις».  

Βιολιστής: Γιώργος Μακρυγιάννης (Νισύριος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Συρτός Κίτσος» (Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Γιώργος Μακρυγιάννης ή Νισύριος - Ιστορικές 

ηχογραφήσεις 1917-1919, ΠΕΣΝ, CD, 2011, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 1.50΄-1.55΄ (1
η
 έκδ. 1918, στο δίσκο 78΄ 

στροφών Victor Αμερικής VI-72072).  

 

 

Σύνηθες είναι το ενδεχόμενο, επίσης, η εν λόγω περίπτωση του μορντάν να επαναλαμβάνεται με 

λιγότερο ή περισσότερο συστηματικό τρόπο, συγκροτώντας όμοια –ή παρόμοια– μεταξύ τους 

σχετικά μελωδικά μοτίβα (Παρ. 550 - Παρ. 552).
1050

 

 

                                                 
1047

 Ό. σημ. 915. Αντίστοιχα, το πιθανότερο είναι η συγκεκριμένη φωνή της μελωδίας –η οποία καταγράφεται εδώ– να 

ερμηνεύεται από τον Θανάση Σπίνουλα.  
1048

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 351. 
1049

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 683. 
1050

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 622. 
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Παρ. 550. #281, βθτ: Λα,    ~ 85. 

Όμοια μοτίβα ανιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Ερμηνεία του σε ισχυρούς χρόνους του μέτρου, στον 1
ο
 & 5

ο
. 

Βιολιστής: Νίκος Τσιμαχίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Το βιολίν 

επήρεν άψιμον» (Πόντου). Από το άλμπουμ: Η Μουσική μας Παράδοση - Ποντιακά Τραγούδια, Sakkaris 256, CD, 

1997, αρ. κομματιού: 07, σημείο: 1.29΄-1.34΄. 

 

 

 
Παρ. 551. #244, βθτ: Σολ, ~ 150. 

Παρόμοια μοτίβα ανιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, 

από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». Ερμηνεία του στους ισχυρούς χρόνους του μέτρου, στον 1
ο
 

& 4
ο
. 

Βιολιστής: Ευάγγελος Σιδεράς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Βαγγελιώ 

μακρυμαλλούσα» (Θράκης). Από το άλμπουμ: Θρακιώτικοι Χοροί και Τραγούδια, Vasipap 279, LP, 1980, αρ. 

κομματιού: Α-02, σημείο: 0.04΄-0.10΄. 

 

 

 
Παρ. 552. #276, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 95. 

Όμοια μοτίβα ανιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Ερμηνεία του στη θέση κάθε χρόνου, στο 2
ο
 και 4

ο
 μέτρο. 

Βιολιστής: Στέφανος Συνοδινός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μαρς της 

νύφης» (Αμοργού). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Κυκλάδων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 6, CD, 1997, αρ. κομματιού: 

11, σημείο: 2.02΄-2.12΄ (1
η 

έκδ. 1973). 

 

 

Σύνηθες είναι το ενδεχόμενο, ακόμα, η εν λόγω περίπτωση του ποικίλματος να επαναλαμβάνεται 

συνεχόμενα, σε αραιότερη (Παρ. 553 - Παρ. 556)
1051

 ή πυκνότερη διάταξη (Παρ. 557, Παρ. 

558),
1052

 συγκροτώντας διαδοχικές σειρές – οι οποίες μάλιστα ενίοτε αποκαλούνται και «αλυσίδες» 

                                                 
1051

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 625. 
1052

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 168 (2
ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 204 (2

ος
 χρόνος). 
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μορντάν (“chains of mordents”).
1053

 Οι σειρές αυτές μπορεί να είναι σύντομες ή μακρές, καθώς και 

ανιούσας ή –ως επί το πλείστον– κατιούσας διάταξης.  

 

 
Παρ. 553.

1054
 #256, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 80. 

Σύντομες διαδοχικές σειρές, κατιούσας διάταξης, ανιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Γιώργος Μακρυγιάννης (Νισύριος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Συρτός Κίτσος» (Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Γιώργος Μακρυγιάννης ή Νισύριος - Ιστορικές 

ηχογραφήσεις 1917-1919, ΠΕΣΝ, CD, 2011, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 0.00΄-0.07΄ (1
η
 έκδ. 1918, στο δίσκο 78΄ 

στροφών Victor Αμερικής VI-72072).  

 

 

 
Παρ. 554.

1055
 #95, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Μακρά διαδοχική σειρά, κατιούσας διάταξης, ανιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, από τρεις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Χαρίλαος Ρόδανος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τα ξύλα» ή 

«Κιούρτικο» (Λέσβου). Από το άλμπουμ: Λέσβος Αιολίς - Τραγούδια και Χοροί της Λέσβου, ΠΕΚ 9-10, 2CDs, 

1997, αρ. κομματιού: I-11, σημείο: 0.46΄-0.54΄. 

 

 

 
Παρ. 555. #90, βθτ: Λα, ~ 90.  

Μακρά διαδοχική σειρά, ανιούσας και κατιούσας διάταξης, ανιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος 

(Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, από τρεις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Νίκος Καλαϊτζής (Μπινταγιάλας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Δε με 

νιάζει» (λαϊκό). Από το άλμπουμ: Νησιώτικα και Λαϊκά Νο1 με τον Μπινταγιάλα, Nirvana 506, MC, 1990 (;), αρ. 

κομματιού: Α-03, σημείο: 2.58΄-3.09΄. 

 

                                                 
1053

 Πρβλ. σημ. 1037. 
1054

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 849. 
1055

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 324. 

Χ4 
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Παρ. 556.

1056
 #133, βθτ: Λα, ~ 65. 

Σύντομες και μακρές διαδοχικές σειρές, κατιούσας διάταξης, ανιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος 

(Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του ποικίλματος, από τέσσερις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές 

βάσεις». 

Βιολιστής: Ιωάννης Μπεζερής (1
η
 φωνή) & Χρήστος Μέξας (2

η
 φωνή).

1057
 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους 

βιολιού του οργανικού σκοπού: «Σινιώτικος κερκυραϊκός συρτός» (Κέρκυρας). Από το άλμπουμ: Κερκυραϊκά 

Τραγούδια και Χοροί, Fidelity 526534, CD, 1994, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 1.25΄-1.39΄. 

 

 
Παρ. 557.

1058
 #283, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 120. 

Σύντομη διαδοχική σειρά, πυκνής κατιούσας διάταξης, ανιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 

1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Αρίστος Σπανακάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Όσο βαρούν τα 

σίδερα» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τα Βιολιά της Κρήτης Νο1, Panivar 40266, CD, 1994, αρ. κομματιού: 18, 

σημείο: 1.09΄-1.17΄. 

 
Παρ. 558.

1059
 #340, βθτ: Λα, ~ 115. 

Σύντομη διαδοχική σειρά, πυκνής κατιούσας διάταξης, ανιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 

1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, από τρεις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Freddy Elias. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: “Chiftetelly of love” 

(τσιφτετέλι). Από το άλμπουμ: Συναντήσεις στη Νέα Υόρκη 1960-1965, Hellenic Records 1013, CD, 1996, αρ. 

κομματιού: 15, σημείο: 0.12΄-0.22΄ (1
η
 έκδ. 1960). 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, επίσης, αλλά και μπορεί να γίνει αντιληπτό από τα παραπάνω 

παραδείγματα, το ανιόν μορντάν βηματικού διαστήματος δεν παρουσιάζει μεγάλη ποικιλότητα ως 

προς τη ρυθμική του τοποθέτηση σε σχέση με την κύρια νότα την οποία αυτό ποικίλλει. Εκφέρεται 

ως επί το πλείστον ως σύγχρονο. Ενίοτε, ωστόσο, συναντώνται και περιπτώσεις ασύγχρονης 

                                                 
1056

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 444. 
1057

 Ό. σημ. 915. Αντίστοιχα, το πιθανότερο είναι η συγκεκριμένη φωνή της μελωδίας –η οποία καταγράφεται εδώ– να 

ερμηνεύεται από τον Ιωάννη Μπεζερή. 
1058

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 973. 
1059

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 469. 
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εκφοράς του και δη πρόχρονης, η διαφορά βέβαια της οποίας από την αντίστοιχη σύγχρονη είναι 

συνήθως τόσο μικρή που με δυσκολία γίνεται αντιληπτή (Παρ. 559 - Παρ. 562).
1060

 
 

 
Παρ. 559. Ανιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του από δυο 

διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». Πρόχρονη ερμηνεία του. 

Βιολιστής: Ευάγγελος Τίλλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Φράσια» 

(Ηπείρου). Καταγραφή: Κατσούρας (2001: Παράρτημα χ.σ., «Φράσια», μέτρο 44-45). 

 

 
Παρ. 560. Ανιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. Πρόχρονη 

ερμηνεία του. 

Βιολιστής: Πέτρος Πενέσης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Τα περασμένα νιάτα» 

(Άγιος Πέτρος Κυνουρίας Πελοποννήσου). Καταγραφή: ΚΕΕΛ - Σπ. Περιστέρης, Γρ. Φημητρόπουλος (1956) 

(στο Σπυριδάκης και Περιστέρης 1999: 377, 7
ο
 σύστημα). 

 

 
Παρ. 561.

1061
 #556, βθτ: Ντο, ~ 235. 

Ανιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. Πρόχρονη ερμηνεία 

του. Διάηχος σχηματισμός του. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Περβολαριά» 

(Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.3 - Σμύρνη, Ιωνία, FM Records 803, CD, 1997, αρ. 

κομματιού: 17, σημείο: 0.07΄-0.12΄. 
 

 
Παρ. 562.

1062
 #32, βθτ: Μι, ~ 65. 

Όμοια μοτίβα ανιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, από 

τέσσερις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». Πρόχρονη ερμηνεία του. Διάηχος σχηματισμός του. 

Βιολιστής: Γιώργος Κόρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τσιφτετέλι 

τσιγγάνικο» (τσιφτετέλι). Από το άλμπουμ: Παραδοσιακοί Σολίστες Νο4 - Γιώργος Κόρος, MBI 16529, CD, 2000, 

αρ. κομματιού: 08, σημείο: 1.03΄-1.12΄.  

 

                                                 
1060

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 681 (3
ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 531 (4

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 758 (2

ο
 μέτρο, 1

ος
 

χρόνος), Παρ. 826 (1
ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 997 (1

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 1028 (7

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 561 

(2
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 934 (3

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος). 

1061
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 927. 

1062
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 361. 
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Μορντάν: Περίπτωση 2 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας του 

ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας νότας 

Ανιόν βηματικό  

2
ου

 βαθμού 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Ολισθητική  

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης ανιόντος μορντάν (Περίπτωση 2) με την αμέσως 

προηγούμενη (Περίπτωση 1) είναι ότι, εδώ, η εκφορά αυτού γίνεται με –κατά κανόνα πλήρως– 

ολισθητικό, αντί με αρθρωτό, τρόπο. Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα του εν λόγω ολισθητικού 

τρόπου εκφοράς του ποικίλματος από διάφορες «δακτυλικές βάσεις» (Παρ. 563 - Παρ. 572).
1063

 

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό, ο τελευταίος δεν συνηθίζεται ιδιαίτερα να πραγματοποιείται –από 

τους ερμηνευτές του είδους– από τη «δακτυλική βάση» του 4
ου

 δακτύλου. Ο ίδιος, επίσης, έχει σε 

γενικές γραμμές ως αποτέλεσμα την πιο αργή ερμηνεία του ποικίλματος, συγκριτικά με τον 

αντίστοιχο αρθρωτό.  

 

 
Παρ. 563.

1064
 #262, βθτ: Φα#, (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 95. 

Ανιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του.  

Βιολιστής: Θανάσης Κατσαρής (ή Χάρος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Μανόλια» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Ίωνες - Νίκος Σαραγούδας, Γιασεμί, Φαληρέα ΑΦ400, CD, 1993, 

αρ. κομματιού: 07, σημείο: 0.50΄-0.57΄.  
 

 
Παρ. 564.

1065
 #261, βθτ: Σολ, ~ 210.  

Ανιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Χαράλαμπος Τσιμπούκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο ξένος μες 

στη ξενιτιά» (καλαματιανός χορός Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Σκοποί από Διάφορες 

Περιοχές της Ελλάδας Νο.2 - Δόμνα Σαμίου, Fidelity 532851, CD, 1996, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 0.09΄-0.16΄ (1
η
 

έκδ. 1968, στο δίσκο extended play Fidelity 8051). 

 

 
Παρ. 565. #259, βθτ: Ρε, ~ 95.  

Ανιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του, από δυο 

διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Βασίλης Γιαννίσης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Στη μαγεμένη 

αραπιά» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Μια Νύχτα με την Οπισθοδρομική Κομπανία, Lyra 3361, CD, 2003, αρ. 

κομματιού: 03, σημείο: 3.12΄-3.27΄ (1
η
 έκδ. 1983).  

                                                 
1063

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 589 (2
ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 821 (5

ος
 χρόνος). 

1064
 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 720, Παρ. 793. 

1065
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 1078. 
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Παρ. 566. #79, βθτ: Μι,

1066
 ~ 85. 

Ανιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του.  

Βιολιστής: Στάθης Κουκουλάρης (Βάρκας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Διπλόχορδο» (τσιφτετέλι). Από το άλμπουμ: Από τη Μικρασία στο Αιγαίο - Στάθης Κουκουλάρης, BMG 25648, 

CD, 1995, αρ. κομματιού: 08, σημείο: 3.46΄-3.58΄. 

 

 

 
Παρ. 567.

1067
 #263, βθτ: Μι, ~ 70. 

Ανιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του.  
Βιολιστής: Βασίλης Γιαννίσης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Θα σπάσω κούπες» 

(Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Ελευθερία Αρβανιτάκη, Universal 3375, CD, 1998, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 

2.22΄-2.29΄ (1
η
 έκδ. 1984). 

 

 

 
Παρ. 568.

1068
 #260, βθτ: Σι (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 65. 

Ανιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Νικόλαος Μαντέλας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ντιαλι με 

κοντεντζ» (Αρβανίτικο). Από το άλμπουμ: Αρβανίτικα Τραγούδια - Κώστας Πισίνας, Symban 384, CD, μετά το 

1985, αρ. κομματιού: 08, σημείο: 2.02΄-2.10΄.  

 

 

 
Παρ. 569.

1069
 #119, βθτ: Λα, ~ 125. 

Ανιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Δημήτρης Τηγανούριας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο βασιλκός: 

Καλημέρα θεια» (Σαμοθράκης). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.2 - Λήμνος, Σαμοθράκη, Ίμβρος, Τένεδος, 

FM Records 802, CD, 1997, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 2.16΄-2.20΄. 

 

                                                 
1066

 Εδώ χρησιμοποιείται το ιδιαίτερο κούρδισμα του βιολιού με την ονομασία «διπλόχορδο». Για περισσότερα 

σχετικά, βλ. σημ. 304. 
1067

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 789. 
1068

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 982. 
1069

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 502. 
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Παρ. 570. #258, βθτ: Σολ (ταξίμι - ρυθμικά ελεύθερη απόδοση), ~ 80 

Ανιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Ολισθητική εκφορά του. 

Βιολιστής: Θανάσης Ψαρράς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Συρτομπάλλος» (Αν. Μακεδονίας). Από το άλμπουμ: Λαϊκός Χειμώνας 7 - Ας Είν’ η Ώρα η Καλή, Lyra 4735, LP, 

1993, αρ. κομματιού: Α-03, σημείο: 3.02΄-3.08΄. 

 

 

Όπως στην αρθρωτή, έτσι και στην ολισθητική του εκφορά, ενίοτε, το μορντάν συναντάται να 

ερμηνεύεται συνεχόμενα, σχηματίζοντας είτε σύντομες (Παρ. 571)
1070

 είτε μακρές (Παρ. 572)
1071

 

διαδοχικές σειρές. Τέτοιου είδους σειρές εντοπίζονται κυρίως σε αυτοσχεδιαστικά μέρη σκοπών 

όπως είναι τα μοιρολόγια και οι σκάροι.  

 

 
Παρ. 571.

1072
 #199, βθτ: Ρε, ~ 75 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Σύντομη διαδοχική σειρά ανιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Αλέκος Τζούμας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μοιρολόι» 

(Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Δόρα Στράτου - Ήπειρος, Μακεδονία, Philips 522261, CD, 1994, αρ. κομματιού: 04, 

σημείο: 0.11΄-0.18΄ (1
η
 έκδ. 1975). 

 

 

 
Παρ. 572.

1073
 #202, βθτ: Ντο (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 50 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Μακρά διαδοχική σειρά ανιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του, από δυο διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Αλέκος Χαλιγιάννης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού της σειράς τραγουδιών: «Μαριόλα 

και Πωγωνήσια» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Musiques Traditionelles D’ Epire - Kompania Takis Loukas, Silex 

Y225214, CD, 1994, αρ. κομματιού: 06, σημείο: 1.56΄-2.07΄. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1070

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 136 (3
ος

, 4
ος

, 17
ος

 & 18
ος

 χρόνος). 
1071

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 626. 
1072

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 981. 
1073

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 757. 
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3.1.3.3.II.α.ii. Ανιόν Μορντάν Αλματικού Διαστήματος 

 

 

 

Ανάλογα με το εάν η εκφορά του είναι αρθρωτή ή ολισθητική –δηλαδή με βάση το τρίτο (γ) 

προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του εξεταζόμενου ποικίλματος–,
1074

 το ανιόν μορντάν 

αλματικού διαστήματος διακρίνεται σε δυο βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 3 & 4), οι οποίες 

εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 
 

 

Μορντάν: Περίπτωση 3 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διαστήματα μεταξύ διαδοχικών νοτών ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Ανιόν αλματικό 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Αρθρωτή 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η παρούσα περίπτωση ανιόντος μορντάν (Περίπτωση 3) αποτελεί, στην ουσία, κοντινή παραλλαγή 

της Περίπτωσης 1 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ). Η μεταξύ τους διαφορά είναι ότι, εδώ, 

μεταξύ της εναλλασσόμενης και της κύριας νότας του ποικίλματος σχηματίζεται διάστημα ανιόν 

αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού. Αυτός είναι ο βασικός λόγος, άλλωστε, εξαιτίας του οποίου η 

τρέχουσα περίπτωση συναντάται συγκριτικά λιγότερο συχνά από ό,τι η ετέρα προαναφερόμενη.
1075

 

Ειδικότερα όσον αφορά στο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ, όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό και από τα 

παραδείγματα που ακολουθούν (Παρ. 573 - Παρ. 580),
1076

 το εν λόγω αλματικό διάστημα 

συναντάται ως επί το πλείστον να είναι 3
ου 

βαθμού, και σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις, αντίστοιχα, 

έως και 4
ου 

(Παρ. 580).  

 

 
Παρ. 573. #264, βθτ: Ντο, ~ 210. 

Ανιόν μορντάν αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Ανδρέας Ζευζέκος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Τζ’ έσυρα το μήλον» 

(Κύπρου). Από το άλμπουμ: Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια Τόμ. Γ΄, Ακαδημία Αθηνών / ΚΕΕΛ, 2CDs, αρ. 

κομματιού: I-29, σημείο: 0.59΄-1.09΄ (1
η
 έκδ. 1968, ηχ. 1960). 

 

 
Παρ. 574. Ανιόν μορντάν αλματικού διαστήματος 3

ου
 βαθμού (Περίπτωση 3). Αρθρωτή και πρόχρονη βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Ευάγγελος Τίλλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Συρτός» 

(Ηπείρου). Καταγραφή: Κατσούρας (2001: Παράρτημα χ.σ., «Συρτός», μέτρο 148-151). 

 

                                                 
1074

 Ό. σημ. 474. 
1075

 Ό. σημ. 492. 
1076

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 70 (4
ο 
μέτρο, 2

ος
 & 4

ος
 χρόνος, και 5

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος). 
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Παρ. 575.

1077
 #265, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 80. 

Ανιόν μορντάν αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Μπιτέλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τ’ αρμέξανε τα 

πρόβατα» (Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Σόλο Βιολί - Νίκος Μπιτέλης, GSF Records 396, CD, 2001, αρ. 

κομματιού: 06, σημείο: 2.54΄-3.00΄.  

 

 

 
Παρ. 576.

1078
 #266, βθτ: Λα, ~ 145. 

Ανιόν μορντάν αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Φώτης Κατράκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Συρτός 

Κολυμπαριανός» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.13 - Κρήτη, FM Records 1184, CD, 2000, αρ. 

κομματιού: 02, σημείο: 0.32΄-0.38΄. 

 

 

 
Παρ. 577. #269, βθτ: Λα, ~ 165. 

Ανιόν μορντάν αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Δημήτρης Καρπέτας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ξημέρωσε μια 

χαραυγή» (σαρακατσάνικο). Από το άλμπουμ: Σαρακατσαναίοι, 30 Χρόνια Αντάμα - Κώστας Νάκας, General 

Music 5294, CD, 2003, αρ. κομματιού: 15, σημείο: 2.02΄-2.08΄.  

 

 

 
Παρ. 578.

1079
 #88, βθτ: Μι, ~ 65 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Ανιόν μορντάν αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Μαρινάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα ελεύθερου μέρους βιολιού (ταξίμι) του οργανικού 

σκοπού: “Hicaz Raks”. Από το άλμπουμ: Τακίμ, Θέσις 11063, CD, 2005, αρ. κομματιού: 10, σημείο: 4.07΄-4.15΄. 

 

                                                 
1077

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 254. 
1078

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 804. 
1079

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 823, Παρ. 842. 
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Παρ. 579.

1080 #97, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Ανιόν μορντάν αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Αναστάσιος Κουλούρης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Βαρύ 

ζεϊμπέκικο» (Λέσβου). Από το άλμπουμ: Μουσικά Σταυροδρόμια στο Αιγαίο - Λέσβος 19
ος

-20
ός

 Αιώνας, Εξάντας, 

5CDs, 2000, αρ. κομματιού: IV-05, σημείο: 1.50΄-2.00΄. 

 

 
Παρ. 580. #305, βθτ: Μι (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 115. 

Ανιόν μορντάν αλματικού διαστήματος –αντίστοιχα, κατά σειρά– 4
ου

 και 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 3). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιάννης Χατζηδημήτρης (Γιαννί). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Αντιμαχίτικος σιγανός» (Κω). Από το άλμπουμ: Musika Popolare del Dodecaneso, Albatros VPA 8295, LP, 1976, 

αρ. κομματιού: A-01, σημείο: 3.27΄-3.31΄.  

 

 

 

Μορντάν: Περίπτωση 4 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας του 

ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Ανιόν αλματικό 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Ολισθητική 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

 
 

Η παρούσα περίπτωση ανιόντος μορντάν (Περίπτωση 4) είναι αντίστοιχη με την προηγούμενή της 

Περίπτωση 3. Μεταξύ της εναλλασσόμενης και της κύριας νότας του ποικίλματος, δηλαδή, 

σχηματίζεται ανιόν αλματικό διάστημα. Η μεταξύ τους διαφορά είναι ότι, εδώ, η εκφορά του 

ποικίλματος γίνεται με ολισθητικό –και δη πλήρως–, αντί με αρθρωτό, τρόπο. Πρόκειται για μια 

περίπτωση του ποικίλματος η οποία ελάχιστα συναντάται στο πεδίο της ΕΠΒ ερμηνείας (Παρ. 

581).
1081

 

 

 
Παρ. 581.

1082
 #190, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 85. 

Ανιόν μορντάν αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 4). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Γεροδήμος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Όλα τα πουλάκια» 

(Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Η Μουσική Παράδοση του Συρράκου, Symban 687-8, 2MCs, 1990-5 (;), αρ. 

κομματιού: II-Β-4, σημείο: 0.11΄-0.19΄.  

 

                                                 
1080

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 1090. 
1081

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω πρακτική συναντάται συχνά στο πεδίο ερμηνείας του ινδικού βιολιού. 
1082

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 255. 
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3.1.3.3.II.β. Κατιόν Μορντάν  

 

 ή  

 

Όπως προκύπτει επίσης με βάση το δεύτερο (β) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του 

μορντάν –ανάλογα δηλαδή με το εάν το διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ της εναλλασσόμενης 

νότας του ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι βηματικό ή αλματικό–,
1083

 κατά 

δεύτερον, ο κατιών σχηματισμός αυτού μπορεί να διακριθεί στις εξής δυο βασικές υποκατηγορίες: 

 i) Κατιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα βηματικού διαστήματος ( ), 

 ii) Κατιούσα διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα αλματικού διαστήματος ( ). 

Ακολουθεί περαιτέρω ανάπτυξη των δυο αυτών βασικών υποκατηγοριών. 

 

 

3.1.3.3.II.β.i. Κατιόν Μορντάν Βηματικού Διαστήματος 

 

 

 

Ανάλογα με το εάν η εκφορά του είναι αρθρωτή ή ολισθητική –δηλαδή με βάση το τρίτο (γ) 

προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του εξεταζόμενου ποικίλματος–,
1084

 το κατιόν 

μορντάν βηματικού διαστήματος διακρίνεται σε δυο βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 5 & 6), οι 

οποίες εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

 

Μορντάν: Περίπτωση 5 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας του 

ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Κατιόν βηματικό  

2
ου

 βαθμού 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Αρθρωτή 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η παρούσα περίπτωση κατιόντος μορντάν (Περίπτωση 5) αποτελεί, στην ουσία, την αντίστροφη 

σχηματικά εκδοχή της Περίπτωσης 1 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ).
1085

 Κατά 

αντιστοιχία με την τελευταία προαναφερόμενη περίπτωση, συνεπώς, οι θεωρητικά δυνατοί 

δακτυλισμοί βιολιστικής εκφοράς της είναι πέντε. Όσες είναι δηλαδή, αντίστοιχα, και οι σχετικές 

«δακτυλικές βάσεις» από τις οποίες μπορεί αυτή –δηλαδή η πρώτη της νότα– να εκφερθεί στο 

όργανο ( , , , , ). Είναι εύλογο ωστόσο ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η 

εκφορά του ποικίλματος από τη «δακτυλική βάση» της ανοιχτής χορδής ( ), εξαιτίας της 

                                                 
1083

 Ό. σημ. 474. 
1084

 Ό. σημ. 474. 
1085

 Βλ. σ. 425. 
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απαιτούμενης ακαριαίας αλλαγής της κίνησης του τόξου μεταξύ δυο διαφορετικών χορδών του 

βιολιού, δεν συνηθίζεται. 

 Όπως γίνεται αντιληπτό και από τα παραδείγματα που ακολουθούν (Παρ. 582 - Παρ. 

603),
1086

 η ειδικότερη περίπτωση του κατιόντος μορντάν που εξετάζεται εδώ συναντάται ιδιαίτερα 

συχνά και στα περισσότερα ερμηνευτικά στυλ του είδους. Ο δε λειτουργικός ρόλος αυτού είναι σε 

γενικές γραμμές παρόμοιος με τον αντίστοιχο του ανιόντος σχηματισμού του ποικίλματος 

(Περίπτωση 1), δηλαδή κατά κύριο λόγο εμφατικός ως προς την εκάστοτε σχετική ποικιλλόμενη 

κύρια νότα. Σύνηθες είναι το ενδεχόμενο, επίσης, η εν λόγω περίπτωση του ποικίλματος να 

επαναλαμβάνεται, με λιγότερο ή περισσότερο συστηματικό τρόπο, σε αραιότερη ή πυκνότερη 

διάταξη, σε ασθενές ή –πιο συχνά– σε ισχυρό μέρος του χρόνου, συγκροτώντας όμοια –ή 

παρόμοια– μεταξύ τους σχετικά μελωδικά μοτίβα (Παρ. 582 - Παρ. 595).
1087

  
 

 
Παρ. 582.

1088
 #71, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 100. 

Όμοια μοτίβα κατιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Ερμηνεία του σε άρση του χρόνου. 

Βιολιστής: Γιώργος Σφακιανάκης (Αβησσυνός). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Ηρακλειώτικες κονδυλιές» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Χοροί και Τραγούδια της Κρήτης με το Γιώργο 

Αβυσσηνό, Regal 480867, CD, 1995, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 0.37΄-0.47΄ (1
η
 έκδ. 1976). 

 

 
Παρ. 583. #295, βθτ: Μι, ~ 90. 

Όμοια μοτίβα κατιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Ερμηνεία του στη θέση του 1
ου

 χρόνου κάθε μέτρου. 

Βιολιστής: Ιωάννης Μπαρδάνης (Σταματογιάννης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Εγώ ’μαι ενός ψαρά παιδί» (Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: Τραγούδια του Αιγαίου - Ηχογραφήσεις 1939-1955, 

Hellenic Records 806, CD, 2005, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 0.19΄-0.31΄ (1
η
 έκδ. 1955, στο δίσκο 78΄ στροφών His 

Master’s Voice Ελλάδος AO-5284). 
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 Παρομοίως, πρβλ. παραδείγματα Περιπτώσεων 13, 14, 15, 25, 26, 27, 31, 32 & 33 στην ενότητα 3.1.5 (Σύνθετα 

ποικίλματα), Παρ. 779 (4
ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος), Παρ. 1007 (5

ος
 χρόνος κάθε μέτρου), Παρ. 795 (1

ος 
χρόνος κάθε μέτρου), 

Παρ. 799 (2
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 931 (4

ος
 χρόνος), Παρ. 932 (3

ος
 χρόνος), Παρ. 940 (1

ος
 χρόνος κάθε μέτρου), 

Παρ. 941 (1
ος

 χρόνος κάθε μέτρου), Παρ. 942 (1
ος

, 2
ος 

& 3
ος

 χρόνος κάθε μέτρου), κ.ά. 
1087

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 622 - Παρ. 624. 
1088

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 840. 
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Παρ. 584.

1089
 #292, βθτ: Ρε, ~ 100.  

Όμοια μοτίβα κατιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Ερμηνεία του στην άρση του 2
ου

 & 4
ου

 χρόνου κάθε μέτρου. 

Βιολιστής: Γιάννης Κουλιανός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Χορός 

Ίσιος» (Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Νησιώτες Πρωτομάστορες - Μουσικές του Νησιώτικου Πριν το ’60, 

περ. Pop Eleven, τχ. 3, PO432, CD, 2006, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 2.28΄-2.38΄ (1
η
 έκδ. σε δίσκο 45΄ στροφών). 

 

 

 
Παρ. 585. #294, βθτ: Ντο (ακούγεται 1 τόνο ψηλότερα), ~ 130. 

Όμοια μοτίβα κατιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Ερμηνεία του στη θέση του 1
ου

 χρόνου κάθε μέτρου. 

Βιολιστής: Στέφανος Λεβέντης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Αρχαγγελίτικη σούστα» (Ρόδου). Από το άλμπουμ: Τ’ Αρχαγγελίτικα Ρόδου, ΕΑΧ 82, LP, 1980, αρ. κομματιού: 

Β-05, σημείο: 0.04΄-0.13΄. 
 

 

 
Παρ. 586. #290, βθτ: Φα, ~ 150. 
Όμοια μοτίβα κατιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Ερμηνεία του στη θέση του 1
ου

 χρόνου κάθε μέτρου. 

Βιολιστής: Γρηγόρης Γρηγοράκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ροδίτικη 

σούστα» (Ρόδου). Από το άλμπουμ: Τα Νησιά μας και τα Τραγούδια τους - Άννα Καραμπεσίνη, Έφη Σαρρή, 

Margo 8005, LP, 1971, αρ. κομματιού: Α-11, σημείο: 1.02΄-1.09΄ (1
η
 έκδ. σε δίσκο 45΄ στροφών). 
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 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 933. 
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Παρ. 587. #296, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 150. 

Όμοια μοτίβα κατιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Ερμηνεία του στη θέση του 1
ου

 χρόνου κάθε μέτρου. 

Βιολιστής: Παντελής Μπαριταντωνάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Καστρινός χορός» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τα Ραδιοφωνικά 1960-70, ΚΜΕ ΣΑ580, 3CDs, 1996, αρ. 

κομματιού: III-10, σημείο: 2.04΄-2.11΄.  

 

 
Παρ. 588. #117, βθτ: Λα, ~ 90. 

Παρόμοια μοτίβα κατιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του.  

Βιολιστής: Λευτέρης Πουλής. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Τσαμούρικος» (Ικαρίας). Από το άλμπουμ: Χορεύουν οι Ικαριώτες - Παραδοσιακή Μουσική από την Ικαρία και 

Άλλα Νησιά, ανεξ. παραγωγή Λ. Τσαντίρης, CD, 1999, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 0.29΄-0.40΄.  

 

 
Παρ. 589. #299, βθτ: Φα#, ~ 85. 

Όμοια μοτίβα κατιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Ερμηνεία του στην άρση του χρόνου. 

Βιολιστής: Ζήσης Κασιάρας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μπιράτι» 

(Θεσσαλίας, Τασιά). Από το άλμπουμ: Χρώματα Παράδοσης - Ζήσης Κασιάρας, Πέτρος Σβώλος, Musicland 122, 

CD, 2006, αρ. κομματιού: 02, σημείο: 4.32΄-4.38΄.  

 

 
Παρ. 590. #282, βθτ: Λα,    ~ 85. 

Όμοια μοτίβα κατιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Ερμηνεία του στον 5
ο
 χρόνο κάθε μέτρου. 

Βιολιστής: Νίκος Τσιμαχίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Το βιολίν 

επήρεν άψιμον» (Πόντου). Από το άλμπουμ: Η Μουσική μας Παράδοση - Ποντιακά Τραγούδια, Sakkaris 256, CD, 

1997, αρ. κομματιού: 07, σημείο: 2.24΄-2.29΄. 
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Παρ. 591. #301, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο κάτω), ~ 290. 

Παρόμοια μοτίβα κατιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Ερμηνεία του στους ισχυρούς χρόνους του κάθε μέτρου, δηλαδή στον 1
ο
, στον 4

ο
 και ενίοτε στον 6

ο
. 

Βιολιστής: Νίκος Γκέκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού από τη σειρά τραγουδιών: «Μπαίνω μέσ’ 

τ’ αμπέλι, Γιατί μαρή, Τασιά, Μαχαίρι μαυρομάνικο» (Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Τ’ Αρχοντόπουλο - Γιάννης 

Γκουζιώτης, Ηχογέννηση 696, MC, 1998 (;), αρ. κομματιού: 01, σημείο: 3.17΄-3.25΄.  

 

 

 
Παρ. 592. #291, βθτ: Λα, ~ 260. 

Παρόμοια μοτίβα κατιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Ερμηνεία του σε ισχυρούς χρόνους του κάθε μέτρου, δηλαδή στον 1
ο
, στον 4

ο
 και ενίοτε στον 6

ο
. 

Βιολιστής: Σάββας Ντουρακίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Καρσιλαμάς» (Μικράς Ασίας, εκδοχή Νυμφόπετρας Λαγκαδά). Από το άλμπουμ: Λαϊκός Χειμώνας 1 - Γιώργης 

Μελίκης, Ηχολόγος 111, LP, 1987, αρ. κομματιού: A-02, σημείο: 0.27΄-0.33΄.  

 

 

 
Παρ. 593. #278, βθτ: Λα, ~ 85. 

Όμοια μοτίβα κατιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Ερμηνεία του κάθε φορά στο ίδιο ασθενές μέρος του εκάστοτε χρόνου. 

Βιολιστής: Βαγγέλης Κασιάρας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού σειράς τραγουδιών: «Διάφορα 

γυρίσματα (Τασιά)» (Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Τα Δημοτικά Τραγούδια των Γρεβενών, Σύλλογος 

Γρεβενιωτών Θεσσαλονίκης (ΣΓΘ), 2LPs, 1979, αρ. κομματιού: II-09, σημείο: 0.03΄-0.15΄. 
 

 

 
Παρ. 594. #279, βθτ: Λα, ~ 90 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 
Όμοια μοτίβα κατιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Ερμηνεία του κάθε φορά σε θέση του χρόνου. 

Βιολιστής: Βαγγέλης Γκιουλέκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μας νύχτωσε 

και βράδιασε» (καθιστικό κυρατζίδικο Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Τα Κυρατζίδικα - Αθανάσιος Παπαργύρης, 

Fora 17, CD, 2004, αρ. κομματιού: 02, σημείο: 3.36΄-3.45΄. 
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Παρ. 595. #304, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 115. 

Όμοια μοτίβα κατιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Ερμηνεία του σε άρση του χρόνου. 

Βιολιστής: Χρήστος Τσακιρίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Πατηνάδα 

Σινώπης Πόντου». Από το άλμπουμ: Μήλο μου Κόκκινο - Δημοτικά Τραγούδια, Lyra 0150, CD, 1993, αρ. 

κομματιού: 08, σημείο: 2.04΄-2.12΄.  

 

 

Σύνηθες είναι το ενδεχόμενο, ακόμα, η εν λόγω περίπτωση του ποικίλματος να επαναλαμβάνεται 

συνεχόμενα, σε αραιότερη ή πυκνότερη διάταξη, συγκροτώντας διαδοχικές σειρές – «αλυσίδες» 

μορντάν. Οι σειρές αυτές μπορεί να είναι σύντομες ή μακρές, καθώς και κατιούσας (Παρ. 596) ή –

ως επί το πλείστον– ανιούσας διάταξης (Παρ. 597 - Παρ. 599). 

 

 
Παρ. 596.

1090
 #297, βθτ: Λα, ~ 120. 

Σύντομες και πυκνές διαδοχικές σειρές, κατιούσας διάταξης, κατιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος 

(Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Νικόλας Χατζόπουλος (Μπόμπος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Τα τσαλίμια του Νικόλα» (Κυκλαδίτικου ύφους). Από το άλμπουμ: Μια Θάλασσα Τραγούδια - Νικόλας 

Χατζόπουλος, Friends, CD, 2009, αρ. κομματιού: 26, σημείο: 0.24΄-0.36΄.  

 

 

 
Παρ. 597. #34, βθτ: Λα, ~ 85. 

Σύντομες διαδοχικές σειρές, ανιούσας διάταξης, κατιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, από τρεις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Βλάχα 

Νάξου». Από το άλμπουμ: Βιολί - The Greek Folk Instruments Vol.5, FM Records 682, CD, 1995, αρ. κομματιού: 

15, σημείο: 0.10΄-0.15΄. 
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 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 985. 
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Παρ. 598.

1091
 #381, βθτ: Ρε (ακούγεται ~ 2 τόνους χαμηλότερα), ~ 165. 

Σύντομες διαδοχικές σειρές, ανιούσας διάταξης, κατιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Γιώργης Μαθιουδάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού της σειράς τραγουδιών: «α) 

Συρτός του Χάρχαλη, β) Όσο βαθιά ’ναι η θάλασσα» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Πολυρηνίας Ανακρούσματα 

Νο2, Cretaphon 31056, CD, 2006, αρ. κομματιού: 11, σημείο: 0.04΄-0.10΄.  

 

 

 
Παρ. 599.

1092
 #375, βθτ: Σολ, ~ 165. 

Σύντομες διαδοχικές σειρές, ανιούσας διάταξης, κατιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Σταύρος Καντηλιεράκης (Καντηλιέρης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Συρτός Κουφιανού» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τα Βιολιά της Κρήτης Νο1, Panivar 40266, CD, 1994, αρ. 

κομματιού: 17, σημείο: 2.17΄-2.25΄.  
 

 

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό από τα παραπάνω παραδείγματα, επίσης, όπως το αντίστοιχο ανιόν 

(Περίπτωση 1),
1093

 έτσι και το κατιόν μορντάν εκφέρεται ως επί το πλείστον ως σύγχρονο. 

Σποραδικά, ωστόσο, συναντώνται και ορισμένες περιπτώσεις ασύγχρονης εκφοράς του –και δη 

πρόχρονης–, οι οποίες στην πράξη, βέβαια, ελάχιστα διαφέρουν από τις αντίστοιχες σύγχρονης 

(Παρ. 600 - Παρ. 602).
1094

 

 

 
Παρ. 600. Κατιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. Πρόχρονη 

ερμηνεία του. 

Βιολιστής: Κώστας Γονιδάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα βιολιστικού μέρους του τραγουδιού: «Ο Μάης» 

(Κύθνου). Καταγραφή: ΚΕΕΛ – Τσιάνης (1959) (στο Σπυριδάκης και Περιστέρης 1999: 363, 10
ο
 σύστημα). 

 

                                                 
1091

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 784. 
1092

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 787. 
1093

 Βλ. σ. 430. 
1094

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 681 (1
ο
 & 3

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος). 
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Παρ. 601. Κατιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. Πρόχρονη 

ερμηνεία του. 

Βιολιστής: Αλέξης Κατσούρας. Καταγραμμένο απόσπασμα βιολιστικού μέρους του τραγουδιού: «Κλέφτες» 

(Ηπείρου). Καταγραφή: Κατσούρας (2001: Παράρτημα χ.σ., «Κλέφτες», μέτρο 21-22). 

 

 
Παρ. 602.

1095
 #254, βθτ: Λα, ~ 250. 

Κατιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. Πρόχρονη ερμηνεία 

του. Διάηχος σχηματισμός του. 

Βιολιστής: Πέτρος Σούρσος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Εσείς χελιδονάκια 

μου» (Πελοποννήσου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Πελοποννήσου και Ρούμελης - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 4, CD, 

1994, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 2.15΄-2.22΄(1
η
 έκδ. 1976). 

 

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ένα παράδειγμα μιας σχετικά σπάνιας εκδοχής της εν λόγω περίπτωσης 

του ποικίλματος, στην οποία προστίθεται εμβόλιμα αλλοίωση στην ποικιλλόμενη κύρια νότα, 

αμέσως μετά τις νότες του ποικίλματος (Παρ. 603). 

 

 
Παρ. 603.

1096
 #354, βθτ: Λα, ~ 220. 

Κατιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. Εμβόλιμη προσθήκη 

αλλοίωσης στην κύρια νότα. 

Βιολιστής: Τιμολέων Τσακνής. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Καλαμιά» 

(Ίμβρου). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.2 - Λήμνος, Σαμοθράκη, Ίμβρος, Τένεδος, FM Records 802, CD, 

1997, αρ. κομματιού: 15, σημείο: 2.16΄-2.23΄. 

 

 

 

Μορντάν: Περίπτωση 6 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας του 

ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας νότας 

Κατιόν βηματικό  

2
ου

 βαθμού 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Ολισθητική  

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης κατιόντος μορντάν (Περίπτωση 6) με την αμέσως 

προηγούμενη (Περίπτωση 5) είναι ότι, εδώ, η εκφορά αυτού γίνεται με –κατά κανόνα πάντα 

                                                 
1095

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 100. 
1096

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 446, Παρ. 1000. 
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πλήρως– ολισθητικό, αντί με αρθρωτό, τρόπο. Ακολουθούν παραδείγματα του εν λόγω 

ολισθητικού τρόπου εκφοράς του ποικίλματος από τις διάφορες «δακτυλικές βάσεις» (Παρ. 604 - 

Παρ. 611), εκτός βέβαια από αυτή της ανοιχτής χορδής (0), από την οποία αυτός –όπως είναι 

προφανές– δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο εν λόγω 

ολισθητικός τρόπος εκφοράς έχει σε γενικές γραμμές ως αποτέλεσμα την πιο αργή ερμηνεία του 

ποικίλματος, συγκριτικά με τον αντίστοιχο αρθρωτό. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ο Baker (στο 

Swift 1989: 178) ονομάζει την εν λόγω πρακτική –γνωστή στον δυτικό κυρίως εξωκλασικό χώρο 

ως “bend”–
1097

 “slow mordent”, δηλαδή αργό μορντάν.  

 

 
Παρ. 604.

1098
 #302, βθτ: Ρε, ~ 250. 

Κατιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Θεοδόσης Τριανταφύλλου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Στου 

Μαυριανού τ’ αλώνι» (Αν. Μακεδονίας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Μακεδονίας - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 1, 

CD, 1993, αρ. κομματιού: 20, σημείο: 3.04΄-3.12΄ (1
η
 έκδ. 1977). 

 

 

 
Παρ. 605.

1099
 #135, βθτ: Ρε, ~ 85.  

Κατιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του.  

Βιολιστής: Λυκούργος Τζάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μανέττας» 

(Κεφαλλονιάς). Από το άλμπουμ: Κεφαλλονίτικοι Παραδοσιακοί Χοροί και Τραγούδια - Τζάκης Λυκούργος, 

Graphonews, MC, 1982, αρ. κομματιού: Α-02, σημείο: 0.43΄-0.54΄.  

 

 

 
Παρ. 606.

1100
 #165, βθτ: Μι, ~ 110. 

Κατιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του.  

Βιολιστής: Ηλίας Σούκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Άρπαξε φωτιά η καρδιά 

μου» (λαϊκό). Από το άλμπουμ: Τι Λεβέντης Παναγιά μου - Αννούλα Τσαχάλου, Polyphone 080, LP, 1975, αρ. 

κομματιού: Β-04, σημείο: 0.02΄-0.10΄. 

 

                                                 
1097

 Σχετικά με το “bend”, βλ. σ. 422. 
1098

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 269, Παρ. 387. 
1099

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 457, Παρ. 935. 
1100

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 929. 
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Παρ. 607. #176, βθτ: Ντο, ~ 120. 

Κατιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Φλούδας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Νυφιάτικος 

οργανικός» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Οι Δρόμοι των Λαλητάδων - Τζουμερκιώτικη Παράδοση, Music Corner 

1969, CD, 2005, αρ. κομματιού: 07, σημείο: 1.37΄-1.45΄.  
 

 
Παρ. 608.

1101
 #293, βθτ: Ρε, ~ 80. 

Κατιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του.  

Βιολιστής: Μιχάλης Στάης (Καράβολας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Χουζάμ» (Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: 16 Αθάνατα Βιολιά, Nitro Music 2710922, CD, 2004, αρ. κομματιού: 06, 

σημείο: 0.00΄-0.07΄.  
 

 
Παρ. 609.

1102
 #397, βθτ: Μι (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 80 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Κατιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Γρηγόρης Πυργιώτης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Αφεγκραστείτε 

φίλοι κι εδικοί μου» (συρτό Περάμου Προποντίδος Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Μυτιλήνης και 

Μικράς Ασίας - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 19, CD, 2003, αρ. κομματιού: 11, σημείο: 2.32΄-2.40΄ (1
η
 έκδ. 1989). 

 

 
Παρ. 610. #289, βθτ: Ρε, ~ 130. 

Κατιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Αντώνης Τσώχος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Άσπρη μου παχειά 

σουλτάνα» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Μικράς Ασίας - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 13, CD, 2003, 

αρ. κομματιού: 09, σημείο: 0.00΄-0.13΄. 

 

 
Παρ. 611. Πιθανά κατιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6) σε σχετικά αργή ταχύτητα ερμηνείας 

του. Ολισθητική βιολιστική εκφορά του.  

Βιολιστής: Ευάγγελος Τίλλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Συρτός» 

(Ηπείρου). Καταγραφή: Κατσούρας (2001: Παράρτημα χ.σ., «Συρτός» (Ηπείρου), μέτρο 112-115). 
 

                                                 
1101

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 267. 
1102

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 834. 
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3.1.3.3.II.β.ii. Κατιόν Μορντάν Αλματικού Διαστήματος  

 

 

 

Ανάλογα με το εάν η εκφορά του είναι αρθρωτή ή ολισθητική –δηλαδή με βάση το τρίτο (γ) 

προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του εξεταζόμενου ποικίλματος–,
1103

 το κατιόν 

μορντάν αλματικού διαστήματος διακρίνεται σε δυο βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 7 & 8), οι 

οποίες εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

Μορντάν: Περίπτωση 7 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας του 

ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Κατιόν αλματικό 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Αρθρωτή 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η παρούσα περίπτωση κατιόντος μορντάν (Περίπτωση 7) αποτελεί, στην ουσία, κοντινή 

παραλλαγή της Περίπτωσης 5 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ). Η μεταξύ τους διαφορά 

είναι ότι, εδώ, μεταξύ της εναλλασσόμενης και της κύριας νότας του ποικίλματος σχηματίζεται 

διάστημα αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού. Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό και από τα 

παραδείγματα που ακολουθούν, το εν λόγω αλματικό διάστημα συναντάται ως επί το πλείστον να 

είναι 3
ου 

βαθμού (Παρ. 612 - Παρ. 617).
1104

  

 

 
Παρ. 612.

 
#286, βθτ: Λα,   ~ 90. 

Κατιόν μορντάν αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Κυριάκος Πετράς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μπαϊντούσκα» (Θράκης). Από το άλμπουμ: Πουλάκι Κλαίει Μοναχό - Βαγγέλης Δημούδης, ΕΛΚΕΛΑΜ 1997-3, 

CD, 1998, αρ. κομματιού: 02, σημείο: 2.16΄-2.22΄. 

 

 
Παρ. 613. #170, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 110.  

Κατιόν μορντάν αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Δημήτρης Χαλκιάς.
1105

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο Μενούσης 

αγάς» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Το Δημοτικό Τραγούδι στην Αμερική, FM Records 667, CD, 1995, αρ. 

κομματιού: 03, σημείο: 1.05-1.10 (1
η
 έκδ. 1932, στο δίσκο 78΄ στροφών Victor Αμερικής Vi-58103). 

 

                                                 
1103

 Ό. σημ. 474. 
1104

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 884 (5
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος). 

1105
 Στην εν λόγω ηχογράφηση ο βιολιστής είναι και ο τραγουδιστής του κομματιού.  
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Παρ. 614.

1106
 #191, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 95. 

Κατιόν μορντάν αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του.
 1107

 

Βιολιστής: Βασίλης Φάκος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μέσα στο μαγειριό» 

(Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια με Μεράκι - Ηπειρώτικα από την Έλλη, Ηχογέννηση 547, MC, 1990, αρ. 

κομματιού: Α-03, σημείο: 5.03΄-5.15΄. 
 

 
Παρ. 615. Κατιόν μορντάν αλματικού διαστήματος 3

ου
 βαθμού (Περίπτωση 7). Αρθρωτή και πρόχρονη 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Αλέξης Κατσούρας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Κλέφτες» 

(Ηπείρου). Καταγραφή: Κατσούρας (2001: Παράρτημα χ.σ., «Κλέφτες», μέτρο 27-28) 

 

Όπως το κατιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5), επίσης, έτσι και το αλματικού, 

αντίστοιχα, συναντάται ενίοτε να ερμηνεύεται επαναλαμβανόμενο συνεχόμενα, σε αραιότερη (Παρ. 

616) ή πυκνότερη διάταξη (Παρ. 617),
1108

 σχηματίζοντας διαδοχικές σειρές. Τέτοιου είδους σειρές 

απαντώνται συχνά στα αυτοσχεδιαστικά μέρη του σκοπού του μοιρολογιού.  
 

 
Παρ. 616. Διαδοχική σειρά κατιόντος μορντάν αλματικού διαστήματος 3

ου
 βαθμού (Περίπτωση 7). Αρθρωτή και 

πρόχρονη βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Δημήτρης Χαραλάμπους. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μοιρολόι» (Ηπείρου). Καταγραφή: Κατσούρας (2001, Παράρτημα: χ.σ., «Μοιρολόι», 3
ο
 σύστημα). 

 

 
Παρ. 617. #183, βθτ: Σολ (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 100 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Διαδοχική σειρά κατιόντος μορντάν αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Ρέμες. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Χόρμοβας» (Βόρειας 

Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Βόρειος Ήπειρος - Τραγούδια και Χοροί, Τροχαλία ΤΜΙΠ, 2CDs, 2000, αρ. 

κομματιού: 07, σημείο: 0.19΄-0.27΄.  

 

                                                 
1106

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 876. 
1107

 Στην εν λόγω μελωδική φράση, αν και οι κύριες νότες της μελωδίας ερμηνεύονται σε πολύ μεγάλο βαθμό 

συζευγμένες μεταξύ τους, στην παρούσα καταγραφή οι σχετικές συζεύξεις μεταξύ αυτών δεν σημειώνονται εξαιτίας 

της σχετικής δυσκολίας προσδιορισμού τους. 
1108

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 627. 
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Μορντάν: Περίπτωση 8 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας του 

ποικίλματος και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Κατιόν αλματικό 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Ολισθητική 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

 
 

Η παρούσα περίπτωση κατιόντος μορντάν (Περίπτωση 8) είναι αντίστοιχη με την προηγούμενή της 

Περίπτωση 7, με τη διαφορά ότι, εδώ, η εκφορά του ποικίλματος γίνεται με ολισθητικό –και δη 

πλήρως–, αντί με αρθρωτό, τρόπο. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας δεν συναντήθηκαν σχετικά 

παραδείγματα. Όπως δηλαδή και η ολισθητική εκφορά του αντίστροφού της σχηματισμού, του 

ανιόντος (Περίπτωση 4) –για την οποία εντοπίστηκε μονάχα ένα σχετικό παράδειγμα–,
1109

 η εν 

λόγω περίπτωση δεν εμφανίζεται ως συνήθης στην ΕΠΒ ερμηνεία. 

 

 

                                                 
1109

 Βλ. σ. 437. 
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3.1.3.3.II.γ. Γενικές Παρατηρήσεις για το Μορντάν 

Το «τσάκισμα» –δηλαδή το μορντάν στη λαϊκή του ονομασία– αποτελεί ένα από τα πιο συνήθη 

ποικίλματα στο πεδίο της ΕΠΒ ερμηνείας. Από μελωδική άποψη, οι νότες του –και δη η 

εναλλασσόμενη αυτού– κατά κανόνα ανήκουν σε διατονική βαθμίδα του μελωδικού τρόπου της 

φράσης στην οποία αυτό εμπεριέχεται.
1110

 Από ρυθμική σκοπιά, επίσης, ειδικότερα μάλιστα όταν 

αυτό ερμηνεύεται ως σύγχρονο, οι νότες του τείνουν να έχουν ρυθμική αξία όσο το δυνατόν, 

αφενός, μικρότερη και, αφετέρου, ισότιμη μεταξύ τους. Ορισμένες φορές, βέβαια, ο «ρυθμός του 

τσακίσματος» –όπως αποκαλεί η Μαζαράκη (1984: 67) τον ρυθμικό σχηματισμό του μορντάν–, 

ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα τόσο με την ταχύτητα του σχετικού κομματιού, όσο και με τη 

ρυθμική αξία της κύριας νότας την οποία αυτό ποικίλλει (π.χ. , , , κ.λπ.).
1111

 

 Όσον αφορά, επίσης, στη ρυθμική του τοποθέτηση στο «χρόνο» σε σχέση με τον παλμό της 

προαναφερόμενης ποικιλλόμενης κύριας νότας, το μορντάν εκφέρεται κατεξοχήν ως πρόηχο, και δη 

–σε αντίθεση μάλιστα με όλες τις προαναφερόμενες μέχρι στιγμής βασικές κατηγορίες 

ποικιλμάτων– ως σύγχρονο.
1112

 Σποραδικά, ωστόσο, συναντώνται και ορισμένες περιπτώσεις 

ασύγχρονης εκφοράς του –και δη πρόχρονης–, οι οποίες στην πράξη, βέβαια, ελάχιστα διαφέρουν 

από τις αντίστοιχες σύγχρονης.
1113

 Ως εκ τούτου, επομένως, ο λειτουργικός του ρόλος είναι 

κατεξοχήν εμφατικός ως προς την ερμηνεία της κύριας νότας την οποία αυτό ποικίλλει. Σε 

αντίθεση, μάλιστα, με τις δυο έτερες κατηγορίες ποίκιλσης δυο-νοτών –τη συζευκτική και τη 

διαζευκτική διπλή αποτζιατούρα–, οι κύριες νότες τις οποίες το μορντάν ποικίλλει συναντώνται 

περισσότερο συχνά να ερμηνεύονται μέσα στη ροή μιας φράσης ή ενός μοτίβου, παρά ως 

εναρκτήριες ή καταληκτικές αυτών. 

 Ανάλογα, ακόμα, με τον ανιόντα ή κατιόντα σχηματισμό του, διακρίνονται δυο βασικές 

κατηγορίες του ποικίλματος: 

 α) το ανιόν μορντάν (3.1.3.3.II.α), και  

 β) το κατιόν μορντάν (3.1.3.3.II.β). 

Και οι δυο αυτές κατηγορίες, στην πράξη, χρησιμοποιούνται στον ίδιο περίπου βαθμό. Ο δε 

λειτουργικός τους ρόλος, μιας και μεταξύ τους διαφέρουν μονάχα ως προς το τονικό ύψος της μιας 

εκ των δυο νοτών τους, σε γενικές γραμμές είναι παρόμοιος. Ως εκ τούτου, άλλωστε, συχνά τούτες 

ενδέχεται να αντικαθιστούν η μια την άλλη, χωρίς εξαιτίας αυτού να διαφοροποιείται σε σημαντικό 

βαθμό το γενικότερο ηχητικό αποτέλεσμα. Οι εν λόγω παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν καλύτερα 

αντιληπτές στα παραδείγματα που ακολουθούν (Παρ. 618 - Παρ. 620), στα οποία οι δυο εν λόγω 

βασικές κατηγορίες του ποικίλματος εναλλάσσονται, με διάφορους τρόπους, διαδοχικά μεταξύ 

τους.  

 

                                                 
1110

 Η κύρια νότα του μορντάν, ούτως ή άλλως, κατά κανόνα ταυτίζεται με την κύρια νότα της μελωδίας την οποία το 

ίδιο ποικίλλει. Βλ. μοναδική σχετική εξαίρεση που συναντήθηκε εδώ, στο Παρ. 603. 
1111

 Ενδ. βλ. Παρ. 50. 
1112

 Σχετικά, πρβλ. 3.1.1.4. 
1113

 Σχετικά, βλ.: για το μεν ανιόν μορντάν: Παρ. 559 - Παρ. 562 και ό. σημ. 1060· για το δε κατιόν, αντίστοιχα: Παρ. 

600 - Παρ. 602 και ό. σημ. 1094. 
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Παρ. 618. #303, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 300. 

Παρόμοια μοτίβα μορντάν βηματικού διαστήματος, εναλλάξ διαδοχικά, ανιόντος (Περίπτωση 1) και κατιόντος 

(Περίπτωση 5) σχηματισμού. Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Παντελής Γρηγοριάδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τερς» 

(Πόντου). Από το άλμπουμ: Ανέβζηγος Αροθυμία - Μουσική και Σκοποί του Πόντου, Βουλή των Ελλήνων / 

ΟΠΣΝΕ, 6CDs, 2005, αρ. κομματιού: III-11, σημείο: 0.52΄-1.00΄.  

 

 

 
Παρ. 619. #274, βθτ: Μι (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 130. 
Παρόμοια μοτίβα μορντάν βηματικού διαστήματος, εναλλάξ διαδοχικά, ανιόντος (Περίπτωση 1) και κατιόντος 

(Περίπτωση 5) σχηματισμού. Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. Ερμηνεία του στη θέση κάθε χρόνου. 

Βιολιστής: Νίκος Γενειατάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Πεντοζάλης» 

(Κρήτης). Από το άλμπουμ: Μουσικές Αναδρομές από την Ανατολική Κρήτη, Cretaphon 1417, CD, 2001, αρ. 

κομματιού: 08, σημείο: 1.19΄-1.26΄. 

 

 

 
Παρ. 620. #275, βθτ: Σολ (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 145. 

Παρόμοια μοτίβα μορντάν βηματικού διαστήματος, εναλλάξ διαδοχικά, ανιόντος (Περίπτωση 1) και κατιόντος 

(Περίπτωση 5) σχηματισμού. Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. Ερμηνεία του στη θέση κάθε χρόνου. 

Βιολιστής: Ιωάννης Δερμιτζάκης (Δερμιτζογιάννης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Στειακός πηδηχτός» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Κρήτης - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 18, CD, 

2003, αρ. κομματιού: 12, σημείο: 0.35΄-0.40΄ (1
η
 έκδ. 1976). 

 

 

 

 

ανιόν κατιόν ανιόν ανιόν κατιόν κατιόν κατιόν ανιόν ανιόν κατιόν κατιόν 

ανιόν κατιόν ανιόν ανιόν κατιόν κατιόν 

ανιόν κατιόν ανιόν ανιόν κατιόν 
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Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι, όπως στην μπαρόκ μουσική,
1114

 έτσι κι εδώ, ειδικότερα το κατιόν 

μορντάν φαίνεται να έχει περισσότερο ενόργανη παρά φωνητική προέλευση, ενώ το αντίστοιχο 

ανιόν και τις δυο αυτές προελεύσεις εξίσου. Σε αντίθεση –από την άλλη μεριά– με την μπαρόκ 

μουσική, στην οποία σύμφωνα με τον C.P.E. Bach (1753: IIv4), το ανιόν μορντάν 

χρησιμοποιούνταν κατά κανόνα σε κατιόντα διαστήματα κύριων νοτών, και το κατιόν, αντίστοιχα, 

σε ανιόντα, εδώ δεν παρατηρείται κάτι ανάλογο. Τόσο το κατιόν όσο και το ανιόν μορντάν, 

συναντώνται τόσο σε ανιόντα όσο και σε κατιόντα διαστήματα κύριων νοτών (Παρ. 621).  

 
Παρ. 621. #298, βθτ: Λα, ~ 85. 

Κατιόν μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5), σε ανιούσα και κατιούσα διάταξη των εκατέρωθέν του 

κύριων νοτών. Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του.  

Βιολιστής: Στάθης Κουκουλάρης (Βάρκας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Καβοντορίτικο» (Εύβοιας). Από το άλμπουμ: Από τη Μικρασία στο Αιγαίο - Στάθης Κουκουλάρης, BMG 25648, 

CD, 1995, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 2.19΄-2.25΄. 

 

 

Είναι γεγονός ακόμη ότι τόσο ο ανιών όσο και ο κατιών σχηματισμός του ποικίλματος συναντώνται 

περισσότερο συχνά ως βηματικού παρά ως αλματικού διαστήματος.
1115

 Τα διαστήματα που 

σχηματίζονται, δηλαδή, μεταξύ της εναλλασσόμενης νότας του ποικίλματος και της κύριας νότας 

την οποία αυτό ποικίλλει, τις περισσότερες φορές είναι βηματικά (  & , Περιπτώσεις 1, 2, 

5 & 6). Ενίοτε βέβαια, αρκετά σπανιότερα ωστόσο, συναντώνται και περιπτώσεις του ποικίλματος 

στις οποίες το προαναφερόμενο διάστημα –αυτό δηλαδή που σχηματίζεται μεταξύ της 

ποικιλλόμενης κύριας νότας και της πλησιέστερής της νότας του ποικίλματος– είναι αλματικό 

(Περιπτώσεις 3, 4, 7 & 8). Το δε εν λόγω αλματικό διάστημα συναντάται ως επί το πλείστον να 

είναι 3
ου 

βαθμού (π.χ. , ).
1116

 

 

Όσον αφορά στην ερμηνεία του στο βιολί, το μορντάν εκφέρεται ως επί το πλείστον με 

αρθρωτό,
1117

 παρά με ολισθητικό, τρόπο.
1118

 Ο δε ολισθητικός τρόπος, εδώ, συναντάται κατά 

κανόνα μονάχα ως πλήρης (π.χ. , ), και η εκφορά του έχει σε γενικές γραμμές ως 

αποτέλεσμα την πιο αργή ερμηνεία του ποικίλματος (π.χ. Παρ. 626), συγκριτικά τουλάχιστον με 

αυτή του αντίστοιχου αρθρωτού. 

 Αντίστοιχα, επίσης, με τις δυο έτερες κατηγορίες ποίκιλσης δυο-νοτών –τη συζευκτική και 

τη διαζευκτική διπλή αποτζιατούρα–, οι θεωρητικά δυνατοί δακτυλισμοί εκφοράς του μορντάν είναι 

πέντε. Όσες είναι δηλαδή και οι «δακτυλικές βάσεις» από τις οποίες μπορεί αυτό να εκφερθεί. 

Είναι γεγονός βέβαια ότι, στην πράξη, αποφεύγονται να χρησιμοποιούνται οι δακτυλισμοί εκείνοι 

                                                 
1114

 Βλ. σ. 418. 
1115

 Σχετικά, βλ. σ. 423, κριτήριο (β), καθώς και σημ. 492. 
1116

 Συναντήθηκε μονάχα μια περίπτωση στην οποία το εν λόγω αλματικό διάστημα είναι 4
ου 

βαθμού. Σχετικά, βλ. Παρ. 

580.  
1117

 Βλ. Περιπτώσεις μορντάν 1, 3, 5, 7. 
1118

 Βλ. Περιπτώσεις μορντάν 2, 4, 6, 8. 

κατιούσα διάταξη ανιούσα διάταξη 
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για την εκφορά των οποίων απαιτείται αλλαγή της κίνησης του τόξου μεταξύ δυο διαφορετικών 

χορδών του βιολιού. 

 Για παράδειγμα, όσον αφορά ειδικότερα στον αρθρωτό τρόπο εκφοράς του ανιόντος 

μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1), τούτος δεν συνηθίζεται να πραγματοποιείται 

ειδικότερα από τη «δακτυλική βάση» του 4
ου

 δακτύλου ( ). Αντιθέτως, συνηθίζεται από τις 

υπόλοιπες τέσσερις. Αυτές, δηλαδή, της ανοιχτής χορδής ( ), του 1
ου

 ( ), του 2
ου

 ( ), και 

του 3
ου

 δακτύλου ( ). Αντίστοιχα, όσον αφορά στον ίδιο τρόπο εκφοράς ειδικότερα του 

κατιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5), τούτος δεν συνηθίζεται να 

πραγματοποιείται από τη «δακτυλική βάση» της ανοιχτής χορδής ( ). 

 Συχνά μάλιστα, αντί της εκφοράς του ποικίλματος από τις δυο προαναφερόμενες δυσχερείς 

από τεχνική ερμηνευτική άποψη «δακτυλικές βάσεις», χρησιμοποιείται ο αντίθετός τους 

σχηματισμός, αντίστοιχα, από την ίδια «δακτυλική βάση». Δηλαδή, αντί για την εκφορά του 

ανιόντος μορντάν από τη «δακτυλική βάση» του 4
ου

 δακτύλου ( ), ενδέχεται να εκφέρεται, από 

την ίδια «δακτυλική βάση», η αντίστοιχη αυτού περίπτωση του κατιόντος μορντάν ( ). Ομοίως, 

αντί για την εκφορά του κατιόντος μορντάν από τη «δακτυλική βάση» της ανοιχτής χορδής ( ), 

ενδέχεται να εκφέρεται, από την ίδια «δακτυλική βάση», η αντίστοιχη αυτού περίπτωση του 

ανιόντος μορντάν ( ). Η εναλλαγή των δυο βασικών σχηματισμών του ποικίλματος –του 

ανιόντος και του κατιόντος–, προκειμένου να επιτυγχάνονται τέτοιου είδους τεχνικής υφής 

ερμηνευτικές διευκολύνσεις, συναντάται γενικότερα στο είδος. 

 

 

 

 

 

 

 

Διαδοχικές σειρές μορντάν 

Όπως έχει αναφερθεί ήδη, σύνηθες είναι το ενδεχόμενο, αρκετές από τις περιπτώσεις –τόσο του 

ανιόντος όσο και του κατιόντος σχηματισμού– του ποικίλματος να επαναλαμβάνονται, σε 

αραιότερη ή πυκνότερη διάταξη, με λιγότερο ή περισσότερο συστηματικό τρόπο, συγκροτώντας 

μεταξύ τους βραχύτερες και μακρύτερες διαδοχικές σειρές («αλυσίδες» μορντάν) και μοτίβα. Στις 

σειρές αυτές, το τονικό ύψος του μορντάν συνήθως διατηρείται σταθερό (Παρ. 622 - Παρ. 624, 

Παρ. 626, Παρ. 627).
1119

 Ορισμένες φορές, παρ’ όλα αυτά, τούτο συναντάται και να σχηματίζει είτε 

ανιούσα είτε κατιούσα διάταξη (Παρ. 625).
1120

 Οι εν λόγω σειρές, επίσης, ως επί το πλείστον 

συγκροτούνται από μια μοναδική περίπτωση του ποικίλματος κάθε φορά (Παρ. 622 - Παρ. 627). 

Ενίοτε, ωστόσο, συγκροτούνται, αντίστοιχα, και από διαφορετικές. Χαρακτηριστικές τέτοιες 

περιπτώσεις αποτελούν οι σειρές των τριών προαναφερόμενων παραδειγμάτων (Παρ. 618 - Παρ. 

620), οι οποίες αποτελούνται από διαδοχικές εναλλάξ περιπτώσεις ανιόντος (Περίπτωση 1) και 

κατιόντος (Περίπτωση 5) σχηματισμού του ποικίλματος.  

 

                                                 
1119

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 550 - Παρ. 552, και Παρ. 582 - Παρ. 595. 
1120

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 553 - Παρ. 558, και Παρ. 596 - Παρ. 599. 
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Παρ. 622. #280, βθτ: Μι (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα),  ~ 220. 

Όμοια μοτίβα ανιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Ερμηνεία του σε ισχυρούς χρόνους του μέτρου, στον 1
ο
 & 6

ο
. 

Βιολιστής: Κώστας Λεπτοκαρύδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τερς» 

(Πόντου). Από το άλμπουμ: Πόντος εν Χορώ, ΣΠΕΚ, Vasipap, DVD, 2000 (;), αρ. κομματιού: 01, σημείο: 5.23΄- 

5.29΄.  

 

 

 
Παρ. 623. #284, βθτ: Σολ (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 260. 

Παρόμοια μοτίβα κατιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Ερμηνεία του στους ισχυρούς χρόνους –1
ο
, 4

ο
 & 6

ο
– κάθε μέτρου. 

Βιολιστής: Αχχιλέας Χαλκιάς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μπεράτι 

Ηπείρου». Από το άλμπουμ: Petro Loykas Chalkias & Kompania, Hitchyke 651019, CD, 1998, αρ. κομματιού: 03, 

σημείο: 2.16΄-2.24΄. 

 

 

 
Παρ. 624. #300, βθτ: Λα, ~ 115. 

Παρόμοια μοτίβα κατιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του. 

Ερμηνεία του στη θέση του 1
ου

 χρόνου κάθε μέτρου. 

Βιολιστής: Βασίλης Κλουβάτος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μπάλος και 

τσαμπούνα» (Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: Aiolos - Vasilis Klouvatos, Alpha Records 8491-2, 2CDs, 2004, αρ. 

κομματιού: I-02, σημεία: 3.42΄-3.51΄. 
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Παρ. 625. #285, βθτ: Λα, ~ 115.  

Μακρά διαδοχική σειρά, κατιούσας διάταξης, ανιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, από τρεις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». Ερμηνεία της με 

χρήση της ιδιαίτερης τεχνικής του δεξιού χεριού «ρικοσέ» (αναπήδησης του τόξου). 
Βιολιστής: Γιώργος Γκρέτσης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Χανούμικο» 

(ζεϊμπέκικο). Από το άλμπουμ: Ελληνικοί Χοροί - Ηχογραφήσεις στις ΗΠΑ 1920-1940, Hellenic Records 859, CD, 

2005, αρ. κομματιού: 11, σημείο: 0.10΄-0.19΄ (1
η
 έκδ. ~ δεκαετία ’20, στο δίσκο 78΄ στροφών Greek Record 

Company GRC-513). 

 

 

Ενίοτε, ακόμη, συναντώνται σχετικές σειρές του ποικίλματος στις οποίες το τελευταίο, είτε 

εκφέρεται με ολισθητικό τρόπο (Παρ. 626),
1121

 είτε είναι αλματικού διαστήματος (Παρ. 627).
1122

 Οι 

σειρές αυτού του είδους παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον, ως λιγότερο συνήθεις άλλωστε και 

επομένως περισσότερο ιδιωματικές σε σχέση με τις προηγούμενες. Συναντώνται δε περισσότερο 

συχνά σε αυτοσχεδιαστικά μέρη σκοπών όπως είναι τα μοιρολόγια και οι σκάροι.  

 

 
Παρ. 626. #198, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 55 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Μακρά διαδοχική σειρά ανιόντος μορντάν βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Ολισθητική βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Ευάγγελος Κουμζής. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μοιρολόι» 

(Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Σεβντάδες της Αλεξάνδρας, Cronos 672, CD, 2004, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 0.00΄-

0.17΄. 

 

 

 
Παρ. 627.

1123
 #197, βθτ: Σολ (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 80 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Διαδοχική σειρά κατιόντος μορντάν αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Αλέκος Χαλιγιάννης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού της σειράς σκοπού και τραγουδιού: 

«Μοιρολόι και Ζαλίζομαι» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Musiques Traditionelles D’ Epire - Kompania Takis 

Loukas, Silex Y225214, CD, 1994, αρ. κομματιού: 02, σημείο: 4.22΄-4.33΄.  

 

                                                 
1121

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 571, Παρ. 572, και ό. σημ. 1070. 
1122

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 616, Παρ. 617. 
1123

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 528. 
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Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι το μορντάν συναντάται αρκετά συχνά να ποικίλλει δυο διαδοχικές 

κύριες νότες σχηματίζοντας σχετικά ζεύγη περιπτώσεών του (π.χ. , , κ.ά.). Τα 

ζεύγη αυτά, ιδιαίτερα όταν η ταχύτητα εκφοράς τους είναι σχετικά μεγάλη, γίνονται συνήθως 

αντιληπτά ως ενιαίες και αυτοτελείς μονάδες ποίκιλσης. Συμπεριφέρονται, δηλαδή, ως νέα σύνθετα 

ποικίλματα (Παρ. 628). Εκτός, βέβαια, από τη σύνδεση με τον ίδιο του τον εαυτό, το μορντάν 

συνδέεται συχνά με τις περισσότερες από όλες τις άλλες βασικές κατηγορίες ποίκιλσης (3.1), 

σχηματίζοντας αντίστοιχα συμπαγείς –όπως τα προαναφερόμενα ζεύγη– ομάδες ποικιλμάτων. 

Εξέταση σε πιο διεξοδικό βαθμό των εν λόγω ζευγών και ομάδων ποίκιλσης λαμβάνει χώρα στη 

σχετική ενότητα των Σύνθετων ποικιλμάτων (3.1.5).
1124

 

 

 
Παρ. 628.

1125
 #400, βθτ: Λα, ~ 85. 

Σύντομες διαδοχικές σειρές –ζεύγη– δυο διαφορετικών περιπτώσεων ανιόντος και κατιόντος μορντάν 

(Περιπτώσεις 1 & 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του ποικίλματος, αρκετά γρήγορη.  

Βιολιστής: Δημήτρης Καρπέτας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Εφτά καρδιές» 

(σαρακατσάνικο). Από το άλμπουμ: Σαρακατσαναίοι, 30 Χρόνια Αντάμα - Κώστας Νάκας, General Music 5294, 

CD, 2003, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 3.59΄-4.10΄.  

 

 

                                                 
1124

 Ειδικότερα όσον αφορά στα ζεύγη περιπτώσεων μορντάν, βλ. 3.1.5.2.IV (σ. 640), Περίπτωση 25. 
1125

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 730, Παρ. 813. 
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3.1.4. Ποικίλματα Τριών ή και Περισσότερων Νοτών (… ) 

Όσον αφορά στα ποικίλματα τριών ή και περισσότερων νοτών, σε γενικές γραμμές, ισχύουν κατά 

αναλογία τα ίδια που ισχύουν και για τα ποικίλματα δυο-νοτών –ανά αντίστοιχη υποκατηγορία–, 

καθώς, άλλωστε, τα πρώτα συνιστούν επιμηκυμένες εκδοχές των τελευταίων. Ως εκ τούτου, η 

σχετική περιπτωσιολογική ανάπτυξη της εξεταζόμενης κατηγορίας ποίκιλσης διαρθρώνεται με 

παρόμοιο τρόπο όπως και στα ποικίλματα δυο-νοτών, στη σχετική προηγούμενη ενότητα 3.1.3.  

 Αντίστοιχα λοιπόν με τα ποικίλματα δυο-νοτών –και δη σύμφωνα με τον διττό τρόπο 

κατηγοριοποίησης ποικιλμάτων του Neumann (1983: 7-8) σε επανακρουστικά (repercussive) και 

μελικά (melic)–,
1126

 τα ποικίλματα τριών ή και περισσότερων νοτών μπορούν να διαχωριστούν σε 

δυο βασικές κατηγορίες, αυτή της τρίλιας και εκείνη της πολλαπλής αποτζιατούρας.
1127

 Η δε 

τελευταία μελική κατηγορία ποίκιλσης, επίσης, μπορεί να διακριθεί –αντίστοιχα με τη συγγενή της 

διπλή αποτζιατούρα–
1128

 σε συζευκτική και διαζευκτική, ανάλογα με το εάν το τονικό ύψος των 

νοτών της διαζευγνύεται ή όχι από το τονικό ύψος της σχετικής ποικιλλόμενης κύριας νότας.

 Συνοψίζοντας, λοιπόν, τα ποικίλματα τριών ή και περισσότερων νοτών μπορούν να 

διακριθούν στις εξής τρεις –ήδη αναπτυγμένες με συνοπτικό τρόπο στην 2.1.3.1.III– βασικές 

κατηγορίες: 

I. την Πολλαπλή Συζευκτική –Μικρή–
1129

 Αποτζιατούρα (… ), ως επιμηκυμένη 

εκδοχή της διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας, 

II. την Πολλαπλή Διαζευκτική –Μικρή–
1130

 Αποτζιατούρα (… ), κοινώς γνωστή ως 

Γκρουπέτο, ως επιμηκυμένη εκδοχή της διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας, και  

III. την Τρίλια (… ), ως επιμηκυμένη εκδοχή του μορντάν, αποκαλούμενη ενίοτε, ως 

εκ τούτου, και Πολλαπλό Μορντάν. 

Στη συνέχεια, στις τρεις ενότητες που ακολουθούν (3.1.4.1-3), εξετάζονται σε βάθος τα ειδικότερα 

χαρακτηριστικά της καθεμιάς, αντίστοιχα, από τις τρεις προαναφερόμενες κατηγορίες ποίκιλσης 

τριών ή και περισσότερων νοτών (I-III), όπως τούτες εντοπίζονται, αφενός, καταγραμμένες στην 

ευρύτερη σχετική βιβλιογραφία, αφετέρου, να χρησιμοποιούνται στο ειδικότερο πεδίο ερμηνείας 

του ΕΠΒ.  

 Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως τα ποικίλματα δυο-νοτών, έτσι και των τριών-νοτών, 

αντίστοιχα, εκφέρονται αρκετά περισσότερο συχνά ως πρόηχα, παρά ως διάηχα ή μετάηχα. 

Συνεπώς τούτου, τα ενδεικτικά θεωρητικά σχήματα των εκάστοτε σχετικών δομικών μονάδων που 

χρησιμοποιούνται εδώ, είναι κατά κύριο λόγο πρόηχης διάταξης ( ).  

 Από την άλλη μεριά, μια πρόσθετη διαφορά από τα ποικίλματα δυο-νοτών είναι ότι, εδώ, 

λαμβάνεται επιπλέον υπόψη ως σχετικό κριτήριο κατηγοριοποίησης, το πλήθος των νοτών του 

εκάστοτε ποικίλματος. Ανάλογα με αυτό, μάλιστα, προσδιορίζεται ειδικότερα η σχετική του 

ονομασία. Για παράδειγμα, μια πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα η οποία αποτελείται 

συγκεκριμένα από τρεις νότες αποκαλείται, αντίστοιχα, «συζευκτική αποτζιατούρα τριών-νοτών» – 

ή ενίοτε και «τριπλή συζευκτική αποτζιατούρα». 

                                                 
1126

 Σχετικά, πρβλ. 3.1.1.8, σ. 160. 
1127

 Ο όρος πολλαπλή αποτζιατούρα –αν και δεν συναντήθηκε πουθενά στη σχετική βιβλιογραφία που εξετάστηκε– 

θεωρήθηκε ιδιαίτερα κατάλληλος να χρησιμοποιηθεί στο παρόν πόνημα προκειμένου να καλυφθούν οι σχετικές 

εννοιολογικές ανάγκες· προκύπτει, εξάλλου, κατά αναλογία των συναντώμενων και δόκιμων σχετικών όρων της διπλής 

(βλ. σημ. 897 & σημ. 898), καθώς και της τριπλής αποτζιατούρας (triple appoggiatura, ενδ. βλ. λήμμα “acciaccatura” 

στο The Oxford Dictionary of Music). 
1128

 Βλ. 3.1.3 (εισαγωγή), σ. 356.  
1129

 Ό. σημ. 895. 
1130

 Ό. σημ. 895. 
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3.1.4.1. Η Πολλαπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα (Slide) 

 

…
 
ή …  

 

Όσον αφορά στην πρώτη περίπτωση πολλαπλής αποτζιατούρας –που προκύπτει σύμφωνα με την 

προαναφερόμενη σχετική διττή διάκριση–, τη συζευκτική, τούτη αποτελεί την υποκατηγορία εκείνη 

ποικίλματος τριών ή και περισσότερων νοτών, το τονικό ύψος των οποίων δεν διαζευγνύεται από 

αυτό της κύριας νότας την οποία αυτές θεωρητικά ποικίλλουν. Με άλλα λόγια, δηλαδή, οι νότες 

του εν λόγω ποικίλματος –όπως και στην περίπτωση της διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας 

(3.1.3.1)– βρίσκονται όλες είτε σε μικρότερο-ίσο είτε σε μεγαλύτερο-ίσο τονικό ύψος από αυτό της 

αντίστοιχης κύριας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.1.I. Η Πολλαπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα σε Μη-Ελληνικές Μουσικές Παραδόσεις 

Η πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα συναντάται συχνά, τόσο σε δυτικά όσο και σε ανατολικά 

μουσικά είδη. Ο πιο συνήθης σχηματισμός δε αυτής είναι εκείνος στον οποίο οι νότες της 

προσεγγίζουν «συζευκτικά» την κύρια νότα την οποία ποικίλλουν.  

Σχηματίζουν δηλαδή βηματικά διαδοχικά διαστήματα, είτε ανιόντα (… ) είτε κατιόντα 

(… ), τόσο μεταξύ τους όσο και με την τελευταία.
1131

 Πρόκειται, κατά κύριο λόγο, 

επομένως, για μια επιμηκυμένη εκδοχή του ανιόντος ή κατιόντος slide, που αναπτύχθηκε 

αντίστοιχα στην περίπτωση της διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας.
1132

 

 Ακολουθεί ενδεικτικό παράδειγμα από το χώρο της δυτικής μουσικής της Μπαρόκ περιόδου 

(Παρ. 629). Στην εν λόγω τεχνοτροπία, η πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα –ιδιαίτερα αυτή με 

διάταξη κλίμακας όπως στο παρακάτω παράδειγμα– συναντάται υπό ονομασίες που 

χρησιμοποιούνται επίσης για το χαρακτηρισμό τόσο της αντίστοιχης βραχύτερής της διπλής 

αποτζιατούρας,
1133

 όσο και άλλων μακρύτερων εκδοχών της, όπως π.χ. διαφόρων περιπτώσεων 

διανθισμάτων.
1134

 

 

                                                 
1131

 Ό. σημ. 902.  
1132

 Βλ. 3.1.3.1.I, σ. 359. 
1133

 Ό. σημ. 1132. 
1134

 Πρβλ. 3.2.4, εισαγωγή. 
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Παρ. 629. Αναφορά στην πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα (τριών-νοτών, τεσσάρων-νοτών, κ.λπ.) στη δυτική 

μουσική, στην Μπαρόκ και Κλασική περίοδο αντίστοιχα: α) coulade (Loulie, 1696 [στο Neumann 1983: 206, 

ex.19.5]), β) (Spohr, 1832 [στο Stowell 2000: 390]). 

 

 

Στο δε χώρο των εξωκλασικών μουσικών παραδόσεων συναντάται κυρίως με την καθιερωμένη 

ονομασία slide –ή και με τους διάφορους συγγενείς της όρους–,
1135

 καθώς ακόμα και ως «το 

τίναγμα» (“the whip”, Lieberman 1995: 56). Στον εν λόγω χώρο, επίσης, η ερμηνεία της ενίοτε 

πραγματοποιείται με ολισθητική εκφορά –μερική ή και πλήρη–, και τότε αυτή συναντάται με 

σχετικούς συμβολισμούς, όπως: « », « », « », « », κ.λπ.
1136

 Ακουλουθούν 

παραδείγματα από τα πεδία, αφενός της βιολιστικής Τζαζ (Παρ. 630), και αφετέρου της τουρκικής 

παραδοσιακής μουσικής (Παρ. 631), στα οποία αποτυπώνονται διάφορες ειδικότερα κατιούσες 

εκδοχές του ποικίλματος.1137 

 

 
Παρ. 630. Συνήθεις εκδοχές πρόηχης κατιούσας συζευκτικής αποτζιατούρας τριών-νοτών, ενίοτε αποκαλούμενης 

και ως fall, στο πεδίο της βιολιστικής Τζαζ. Βιολιστής: Eddie South. Καταγραμμένο απόσπασμα από 

αυτοσχεδιασμό πάνω στη φόρμα του τραγουδιού “Sweet Georgia Brown”. Καταγραφή: Lockwood and 

Darizcuren (1998: 231, μέτρα 8-11).  

 

 

 
Παρ. 631. Ενδεικτική αναφορά σε δυο παρόμοιες μεταξύ τους περιπτώσεις κατιούσας τριπλής συζευκτικής 

αποτζιατούρας από το πεδίο της τουρκικής παραδοσιακής μουσικής. Απόσπασμα καταγραφής από τραγούδι. 

Καταγραφή: Bartók (1976: 118, παρ. 32, 3
ο
 & 4

ο
 σύστημα). 

 

 

                                                 
1135

 Ό. σημ. 1132. 
1136

 Ό. σημ. 908. 
1137

 Για περαιτέρω δείγματα καταγραφής του ποικίλματος σε εξωκλασικές μουσικές παραδόσεις, πρβλ. Παρ. 12. 

α) coulade (Loulie 1696) 

κατιόν 

ανιόν 

ερμηνεύεται: 

β)  (Spohr 1832) 
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3.1.4.1.II. Η Πολλαπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα στην ΕΠΒ Ερμηνεία 

Παρομοίως στο χώρο της ΕΠΜ, επίσης, η πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα συναντάται σχετικά 

συχνά, με τις νότες της να σχηματίζουν κατά κύριο λόγο –όπως και προηγουμένως– διαδοχικά 

βηματική, ανιούσα ή κατιούσα, διάταξη. Ακουλουθούν παραδείγματα, στα οποία αποτυπώνονται 

ειδικότερα κατιόντες σχηματισμοί τριών (Παρ. 632) και τεσσάρων-νοτών (Παρ. 633) του 

ποικίλματος. 

 

 
Παρ. 632. Συνήθεις εκδοχές διάηχης κατιούσας συζευκτικής αποτζιατούρας τριών-νοτών στο ευρύτερο πεδίο της 

ΕΠΜ. Καταγραφή: Bourgault (1876: 54, ex.19, 4
ο
 σύστημα). 

 

 

 
Παρ. 633. Ενδεικτική αναφορά σε περίπτωση κατιούσας συζευκτικής αποτζιατούρας τεσσάρων-νοτών στο 

ευρύτερο πεδίο της ΕΠΜ. Καταγραμμένο απόσπασμα του τραγουδιού: «Το Φεγγαράκι». Καταγραφή: Ψάχος, (;, 

σ. 70-71) (στο Μαζαράκη 1985: 108, 2
ο
 σύστημα, κάτω πεντάγραμμο). 

 

 

Είναι εύλογο ότι το εν λόγω ποίκιλμα, ένεκα της πληθώρας δυνατών συνδυασμών των διαφόρων 

δομικών του στοιχείων, μπορεί να παρουσιάσει αρκετά μεγάλη σχηματική πολυπλοκότητα. Όσο 

μάλιστα μεγαλύτερο είναι το πλήθος των νοτών από τις οποίες αυτό αποτελείται, τόσο κατά κανόνα 

αυξάνεται και η εν λόγω πολυπλοκότητα. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, στο παρόν πόνημα θεωρήθηκε 

προτιμότερο η πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα να εξετάζεται ως Ποίκιλμα μονάχα στην 

περίπτωση στην οποία οι νότες που την αποτελούν είναι σε πλήθος έως και τέσσερις. Τυχόν 

συναφείς σχηματισμοί που αποτελούνται από πέντε νότες και πάνω εξετάζονται ως μελίσματα στην 

ειδικότερη κατηγορία του διανθίσματος (3.2.4). 

Ακολουθεί η ανάπτυξη διαφόρων αντιπροσωπευτικών υποπεριπτώσεων της πολλαπλής 

συζευκτικής αποτζιατούρας, όπως τούτη συναντάται στο ειδικότερο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ. Για 

την ανάπτυξη της σχετικής περιπτωσιολογίας ακολουθείται –κατά αναλογία– ο τρόπος 

κατηγοριοποίησης που έλαβε χώρα στην περίπτωση του συγγενούς της ποικίλματος της διπλής 

συζευκτικής αποτζιατούρας (3.1.3.1), λαμβάνοντας ωστόσο εδώ επιπλέον υπόψη το πλήθος των 

νοτών του εκάστοτε εξεταζόμενου ποικίλματος. Ως εκ τούτου, οι διάφορες περιπτώσεις της 

πολλαπλής συζευκτικής αποτζιατούρας αναπτύσσονται στη συνέχεια σύμφωνα με τα εξής –με σειρά 

ιεραρχίας– βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης αυτής:
1138

  

 

 

Βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης πολλαπλής συζευκτικής αποτζιατούρας 

 

α) Ο σχηματισμός του ποικίλματος (3.1.1.3). Διακρίνονται δυο βασικές κατηγορίες:  

 i) Ανιούσα πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα (π.χ. … ), και 

                                                 
1138

 Πρόκειται για μέρος των Πρόσθετων Κριτηρίων Κατηγοριοποίησης Ποικιλμάτων που παρατίθενται στην ενότητα 

3.1.1. 
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 ii) Κατιούσα πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα (π.χ. … ). 

β) Το πλήθος των νοτών του ποικίλματος (3.1.1.1). Διακρίνονται, σχετικά, δυο βασικές 

περιπτώσεις. Όπως μόλις προαναφέρθηκε, η πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα εξετάζεται 

εδώ ως ποίκιλμα, μονάχα όταν αποτελείται από: 

 i) Τρεις νότες (π.χ. σε ανιόντα  ή κατιόντα σχηματισμό ), ή  

 ii) Τέσσερις νότες (π.χ. σε ανιόντα  ή κατιόντα σχηματισμό ). 

γ) Η βιολιστική εκφορά του ποικίλματος (3.1.1.6). Διακρίνονται δυο βασικές περιπτώσεις. Αυτή 

να είναι: 

 i) Αρθρωτή (π.χ. ), και 

 ii) Ολισθητική μερικώς, δηλαδή όχι όλων των νοτών του, επομένως σε συνδυασμό με 

αρθρωτή (π.χ. ). Η πλήρως ολισθητική εκφορά του ποικίλματος (π.χ. ), για 

αντίστοιχους λόγους με το συγγενικό του ποίκιλμα της διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας –

όσον αφορά τουλάχιστον στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας–, δεν θεωρείται δόκιμη.
1139

 

δ) Ο μετάηχος (π.χ. ), πρόηχος (π.χ. ), ή διάηχος (π.χ. ) σχηματισμός της 

(3.1.1.2). 

ε) Το είδος των διαστημάτων μεταξύ των διαδοχικών νοτών του ποικίλματος και της κύριας 

νότας την οποία αυτό θεωρητικά ποικίλλει (3.1.1.5). Πρόκειται, πιο συγκεκριμένα, για τα 

διαστήματα που σχηματίζονται μεταξύ, αφενός, των διαδοχικών νοτών του ποικίλματος (π.χ. 

), αφετέρου, της ποικιλλόμενης κύριας νότας και της πλησιέστερής της νότας του 

ποικίλματος (π.χ. ). Διακρίνονται δυο βασικές περιπτώσεις των παραπάνω 

διαστημάτων. Να είναι: 

 i) Όλα βηματικά 2
ου

 βαθμού (π.χ. ), οπότε το ποίκιλμα μπορεί να χαρακτηριστεί –

αντίστοιχα με τη συγγενή του διπλή συζευκτική αποτζιατούρα στην ανάλογη περίπτωση– ως 

βηματικού διαστήματος, και 

 ii) Ένα τουλάχιστον από όλα αλματικό (π.χ. ), οπότε το ποίκιλμα μπορεί να 

χαρακτηριστεί, αντίστοιχα επίσης, ως αλματικού διαστήματος. 

στ) Η σύγχρονη ή ασύγχρονη ρυθμική τοποθέτηση του ποικίλματος στο «χρόνο» (3.1.1.4). 

ζ) Οι ενδεχόμενες διαβαθμίσεις της ρυθμικής αξίας του ποικίλματος και η ταχύτητα εκφοράς του 

(3.1.1.7). 

 

Μέσω της εφαρμογής των τριών πρώτων προαναφερόμενων κριτηρίων (α, β, γ) της πολλαπλής 

συζευκτικής αποτζιατούρας, προκύπτουν θεωρητικά 8 διαφορετικές –από σκοπιά σχηματισμού, 

πλήθους νοτών και εκφοράς της– βασικές περιπτώσεις αυτής. Η καθεμιά από τις εν λόγω 

περιπτώσεις περιγράφεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα (Πίν. 19). Τα υπόλοιπα τέσσερα 

προαναφερόμενα κριτήρια κατηγοριοποίησης (δ, ε, στ, ζ) λαμβάνονται συμπληρωματικά υπόψη 

κατά περίπτωση. 

 Ακολουθεί η περαιτέρω ανάπτυξη των 8 αυτών βασικών περιπτώσεων του εξεταζόμενου 

ποικίλματος, μέσα από την παράθεση και το σχολιασμό σχετικών παραδειγμάτων από το πεδίο 

ερμηνείας του ΕΠΒ. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίν. 19), οι πρώτες 4 από τις 

                                                 
1139

 Σχετικά, πρβλ. 3.1.3.1.II, σ. 361, κριτήριο (γ). 
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περιπτώσεις αυτές (Περιπτώσεις 1-4) αφορούν στον ανιόντα σχηματισμό του ποικίλματος 

(3.1.4.1.II.α), ενώ οι επόμενες 4 (Περιπτώσεις 5-8), αντίστοιχα, στον κατιόντα (3.1.4.1.II.β).  

 

 

Πολλαπλή 

συζευκτική 

αποτζιατούρα: 

Περίπτωση 

# 

Βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης Δομική 

μονάδα 

ποίκιλσης 
α) Σχηματισμός 

ποικίλματος 

β) Πλήθος νοτών 

ποικίλματος 

γ) Βιολιστική εκφορά 

ποικίλματος 

1 i) Ανιών i) Τρεις νότες i) Αρθρωτή  

2 » » 
ii) Ολισθητική 

(μερικώς) 

,
 

, 

, 

… 

3 » ii) Τέσσερις νότες i) Αρθρωτή  

4 » » 
ii) Ολισθητική 

(μερικώς) 

, 

, 

, 

… 

5 ii) Κατιών i) Τρεις νότες i) Αρθρωτή 
 

6 » » ii) Ολισθητική (μερικώς) ,  

… 

7 » ii) Τέσσερις νότες i) Αρθρωτή 
 

8 » » ii) Ολισθητική (μερικώς) ,  

… 
Πίν. 19. Διαχωρισμός της πολλαπλής συζευκτικής αποτζιατούρας σε 8 περιπτώσεις, με βάση τα τρία πρώτα (α, β, 

γ) βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησής της (σ. 461). 
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3.1.4.1.II.α. Ανιούσα Πολλαπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα 

 

…  

 

 

Όπως προκύπτει με βάση το δεύτερο (β) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης της 

πολλαπλής συζευκτικής αποτζιατούρας –ανάλογα δηλαδή με το πλήθος νοτών του ποικίλματος–,
1140

 

κατά πρώτον, ο ανιών σχηματισμός αυτής μπορεί να διακριθεί στις εξής δυο βασικές 

υποκατηγορίες: 

 i) Ανιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τριών-νοτών ( ), 

 ii) Ανιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τεσσάρων-νοτών ( ). 

Ακολουθεί περαιτέρω ανάπτυξη των δυο αυτών βασικών υποκατηγοριών.
1141

 

 

 

3.1.4.1.II.α.i. Ανιούσα Συζευκτική Αποτζιατούρα Τριών-Nοτών  

 

 
  

Ανάλογα με το εάν η εκφορά της είναι αρθρωτή ή μερικώς ολισθητική –δηλαδή με βάση το τρίτο 

(γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του εξεταζόμενου ποικίλματος–,
1142

 η ανιούσα 

συζευκτική αποτζιατούρα τριών-νοτών διακρίνεται σε δυο βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 1 & 

2), οι οποίες εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

Πολλαπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα: Περίπτωση 1 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Τρεις νότες 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Αρθρωτή 

Δομική μονάδα ποίκιλσης  

 

Η εν λόγω περίπτωση (Περίπτωση 1) αποτελεί μια από τις πιο συνήθεις της πολλαπλής συζευκτικής 

αποτζιατούρας στην ερμηνεία της ΕΠΜ γενικότερα. Αποτελεί δε, στην ουσία, επιμηκυμένη κατά 

μια νότα εκδοχή της αντίστοιχης περίπτωσης (Περίπτωση 1) του συγγενούς της ποικίλματος της 

διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας ( ). Κατά αντιστοιχία με την τελευταία προαναφερόμενη 

περίπτωση, συνεπώς, οι θεωρητικά δυνατοί δακτυλισμοί βιολιστικής εκφοράς του εδώ 

εξεταζόμενου ποικίλματος είναι πέντε. Όσες είναι δηλαδή αντίστοιχα και οι σχετικές «δακτυλικές 

βάσεις» από τις οποίες μπορεί αυτό –δηλαδή η πρώτη του νότα– να εκφερθεί. Πρόκειται για τις 

                                                 
1140

 Σχετικά, βλ. σ. 461. 
1141

 Ό. σημ. 475 & σημ. 477. 
1142

 Ό. σημ. 1140. 
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«δακτυλικές βάσεις», συγκεκριμένα: α) της ανοιχτής χορδής ( ), β) του 1
ου

 δακτύλου ( ), 

γ) του 2
ου

 δακτύλου ( ), δ) του 3
ου

 δακτύλου ( ) και ε) του 4
ου

 δακτύλου ( ).  

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα εκφοράς του ποικίλματος, ειδικότερα από τις 

«δακτυλικές βάσεις», αφενός, της ανοιχτής χορδής (Παρ. 634 - Παρ. 638)
1143

 και, αφετέρου, του 

1
ου

 δακτύλου (Παρ. 639, Παρ. 640).  

 

 
Παρ. 634. #314, βθτ: Ρε (1

ο
-2

ο
 μέτρο) & Μι (3

ο
-5

ο
 μέτρο) (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 180. 

Ανιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. Ποικίλλει την εναρκτήρια κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Νικόλαος Χαρχαλάκης (Χάρχαλης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του σκοπού: 

«Αποκορωνιώτικος» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Ενθυμήματα από τη Μουσική Παράδοση της Κρήτης 1920-

1955, Panivar 40239, 2CDs, 2002, αρ. κομματιού: II-01, σημείο: 0.36΄-0.43΄.  

 

 
Παρ. 635.

1144
 #308, βθτ: Λα, ~ 85. 

Ανιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. Ποικίλλει την εναρκτήρια κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Αντώνης Γιακουμάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Το μελαχροινό» 

(Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Αυθεντικά Νησιώτικα του ’50, Lyra 168, CD, 1995, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 

0.00΄-0.06΄ (1
η
 έκδ. ~1960, στο δίσκο 45΄ στροφών HMV 3349). 

 

 
Παρ. 636.

1145
 #220, βθτ: Λα (ακούγεται 2 τόνους χαμηλότερα), ~ 150.  

Ανιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. Ποικίλλει την εναρκτήρια κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Στρατής Γαλαθιανάκης (Γαλαθιανός). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του σκοπού: 

«Σελινιώτικο συρτό» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Κρήτης - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 18, CD, 2003, 

αρ. κομματιού: 08, σημείο: 0.43΄-0.48΄ (1
η
 έκδ. 1976). 

 

 
Παρ. 637. #358, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 230. 

Ανιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. 

Βιολιστής: Γιάννης Σαλποδήμος. «Ζωγράφε και Αννούλι μου (Αργίτικο)» (εκδοχή Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: 

Μαγνησία - Μουσικές Παραδόσεις, Βόλος 04, 2CDs, 2001, αρ. κομματιού: I-10, σημείο: 1.21΄-1.25΄.  

                                                 
1143

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 655 (1
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 651 (2

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 743 (1

ο
 μέτρο, 1

ος
 

χρόνος), Παρ. 701 (1
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος). 

1144
 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 165, Παρ. 850. 

1145
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 805. 
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Παρ. 638. #125, βθτ: Ρε, ~ 130. 

Ανιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. Ποικίλλει την εναρκτήρια κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Κυριάκος Στεργίου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Γιαρ-γιαρ» 

(Σαμοθράκης). Από το άλμπουμ: Λαϊκός Χειμώνας 1 - Γιώργης Μελίκης, Ηχολόγος 111, LP, 1987, αρ. κομματιού: 

A-05, σημείο: 1.23΄-1.29΄. 

 

 

 
Παρ. 639.

1146
 #311, βθτ: Μι, ~ 95.  

Ανιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της.  

Βιολιστής: Στράτος Καλογερίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο Ερωτόκριτος» 

(Κρήτης). Από το άλμπουμ: Ανθολογία Κρητικής Μουσικής Νο2 - Ηχογραφήσεις 1926-1952, Hellenic Records 

1037, CD, 2003, αρ. κομματιού: 13, σημείο: 1.19΄-1.25΄.  

 

 

 
Παρ. 640. #312, βθτ: Ρε (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 90. 

Ανιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. Διάηχος σχηματισμός της. 

Βιολιστής: Αντώνης Γεροντάρης (Ταβάς). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μαλακός» (Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: Παραδοσιακοί Σκοποί και Τραγούδια Σερίφου, Σύνδεσμος Σεριφίων, 

CD, 2001, αρ. κομματιού: 02, σημείο: 2.35΄-2.46΄.  
 

 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση στην οποία το διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ 

ορισμένων εκ των διαδοχικών νοτών του ποικίλματος, ή και ανάμεσα στην ποικιλλόμενη κύρια 

νότα και την πλησιέστερής της νότα του τελευταίου, είναι αλματικό. Στο παράδειγμα που 

ακολουθεί, το σχετικό ποίκιλμα εμπεριέχει δυο αλματικά διαστήματα (Παρ. 641). Το ένα 

σχηματίζεται μεταξύ πρώτης και δεύτερης νότας του ποικίλματος, και το άλλο μεταξύ τρίτης νότας 

του τελευταίου και ποικιλλόμενης κύριας.  

 

                                                 
1146

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 386. 
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Παρ. 641. #341, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Ανιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τριών-νοτών αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. Πρόηχος σχηματισμός της. Ποικίλλει την εναρκτήρια κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Αντώνης Γιακουμάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο μηχανικός» 

(Καλύμνου). Από το άλμπουμ: Αυθεντικά Νησιώτικα του ’50, Lyra 168, CD, 1995, αρ. κομματιού: 07, σημείο: 

3.03-3.12΄ (1
η
 έκδ. ~ δεκαετία ’50-’60, σε δίσκο 45΄ στροφών). 

 

 

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι, όπως στη διπλή συζευκτική αποτζιατούρα,
1147

 έτσι κι εδώ ενίοτε 

συναντώνται σχηματισμοί του ποικίλματος λιγότερο γραμμικοί από τον προαναφερόμενο συνήθη 

. Δυο τέτοιοι απεικονίζονται στα παραδείγματα που ακολουθούν (Παρ. 642, Παρ. 643) –

από τη σχετική βιβλιογραφία–, στα οποία οι νότες του ποικίλματος δεν σχηματίζουν διαδοχικά 

μόνο αύξοντα ή φθίνοντα διαστήματα μεταξύ τους. 

 

 
Παρ. 642. Ανιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά της. Μη-γραμμικός σχηματισμός της. 

Βιολιστής: Αλέξης Κατσούρας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Λεμονιά». 

Καταγραφή: Κατσούρας (2001: Παράρτημα χ.σ., «Λεμονιά», μέτρο 39-41). 

 

 

 
Παρ. 643. Ανιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τριών-νοτών αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά της. Μη-γραμμικός σχηματισμός της. 

Βιολιστής: Ευάγγελος Τίλλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Φράσια» 

(Ηπείρου). Καταγραφή: Κατσούρας (2001: Παράρτημα χ.σ., «Φράσια», μέτρο 46-47). 

 

 

 

                                                 
1147

 Ενδ. βλ. Παρ. 474. 
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Πολλαπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα: Περίπτωση 2 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Τρεις νότες 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Ολισθητική (μερικώς) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης ,
 

,  

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης ανιούσας πολλαπλής συζευκτικής αποτζιατούρας (Περίπτωση 

2) με την αμέσως προηγούμενη (Περίπτωση 1) είναι ότι, εδώ, η εκφορά αυτής γίνεται με 

ολισθητικό, αντί με αρθρωτό, τρόπο. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σχετικά, βέβαια, η εν λόγω 

ολισθητική εκφορά του εξεταζόμενου ποικίλματος –όσον αφορά τουλάχιστον στο πλαίσιο της 

παρούσας εργασίας–, θεωρείται δόκιμη μονάχα ως μερική.
1148

 Κάθε φορά, δηλαδή, τουλάχιστον 

μια από τις νότες αυτού εκφέρεται με ολισθητικό και μια άλλη με αρθρωτό τρόπο. Ως εκ τούτου, 

μπορούν να προκύψουν διάφορες εκδοχές βιολιστικής εκφοράς του ποικίλματος, π.χ. ,
 

, ,
 
κ.λπ. 

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα του ποικίλματος, στα οποία με ολισθητικό τρόπο 

εκφέρεται, συγκεκριμένα, η δεύτερη (Παρ. 644, Παρ. 645), η τρίτη (Παρ. 646), και η πρώτη και 

δεύτερη νότα αυτού (Παρ. 647). 

 

 
Παρ. 644.

1149
 #316, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Ανιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της.  

Βιολιστής: Βαγγέλης Ζαγοραίος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ζεϊμπέκικο 

Μπαμ» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Απ’ τη Σμύρνη στο Αιγαίο - Βαγγέλης Ζαγοραίος, General Music 5138, 

CD, 1998, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 0.00΄-0.13΄. 

 

 

 
Παρ. 645. #345, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 75. 

Ανιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της.  

Βιολιστής: Νίκος Κονιτόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Χουζάμ» 

(Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: Αρμενίζοντας το Πέλαγο - Νίκος Κονιτόπουλος, Καθρέφτης 027, CD, 2001, αρ. 

κομματιού: 04, σημείο: 1.44΄-1.51΄. 
 

                                                 
1148

 Βλ. σ. 462, κριτήριο (γ). 
1149

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 451, Παρ. 495. 
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Παρ. 646.

1150
 #442, βθτ: Ντο, ~ 65. 

Ανιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της.  

Βιολιστής: Βασίλης Γραμματικός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο Σιανός» 

(Πάτμου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Σκοποί της Πάτμου, FM Records 1049, CD, 2004, αρ. κομματιού: 01, 

σημείο: 0.16΄-0.25΄ (1
η
 έκδ. 1996).  

 

 
Παρ. 647. #136, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Ανιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Μερικώς ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. Ποικίλλει την εναρκτήρια κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Λυκούργος Τζάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μανέττας» 

(Κεφαλλονιάς). Από το άλμπουμ: Κεφαλλονίτικοι Παραδοσιακοί Χοροί και Τραγούδια - Τζάκης Λυκούργος, 

Graphonews, MC, 1982, αρ. κομματιού: Α-02, σημείο: 0.09΄-0.16΄.  

 

 

 

3.1.4.1.II.α.ii. Ανιούσα Συζευκτική Αποτζιατούρα Τεσσάρων-Nοτών  

 

 
 

Ανάλογα με το εάν η εκφορά της είναι αρθρωτή ή μερικώς ολισθητική –δηλαδή με βάση το τρίτο 

(γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του εξεταζόμενου ποικίλματος–,
1151

 η ανιούσα 

συζευκτική αποτζιατούρα τεσσάρων-νοτών διακρίνεται σε δυο βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 3 

& 4), οι οποίες εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 

 
 

Πολλαπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα: Περίπτωση 3 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Τέσσερις νότες 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Αρθρωτή 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η παρούσα περίπτωση ανιούσας πολλαπλής συζευκτικής αποτζιατούρας (Περίπτωση 3) αποτελεί, 

στην ουσία, επιμηκυμένη κατά μια νότα εκδοχή της προαναφερόμενης Περίπτωσης 1 της ίδιας 

κατηγορίας ποικίλματος ( ). Οι θεωρητικά δυνατοί δακτυλισμοί βιολιστικής εκφοράς της, 

επομένως, μπορούν να προκύψουν κατά αντιστοιχία εκείνων της τελευταίας προαναφερόμενης 

                                                 
1150

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 175, Παρ. 984. 
1151

 Ό. σημ. 1140. 
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περίπτωσης.
1152

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα εκφοράς του ποικίλματος, ειδικότερα από τις 

«δακτυλικές βάσεις», αφενός, της ανοιχτής χορδής (Παρ. 648, Παρ. 649) και, αφετέρου, του 1
ου

 

δακτύλου (Παρ. 650, Παρ. 651).
1153

  

 

 
Παρ. 648.

1154
 #126, βθτ: Ρε, ~ 80. 

Ανιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά της. Ποικίλλει την εναρκτήρια κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Χαρίλαος Ρόδανος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Αζιζιές ή 

Τένεδος» (εκδοχή Λέσβου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Μυτιλήνης και Μικράς Ασίας - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 19, 

CD, 2003, αρ. κομματιού: 02, σημείο: 2.07΄-2.13΄ (1
η
 έκδ. 1989). 

 

 

 
Παρ. 649. #288, βθτ: Μι, ~ 70. 

Ανιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά της.  

Βιολιστής: Στέφανος Λεβέντης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Αρχαγγελίτικος 

σκοπός» (Ρόδου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Ρόδου, Χάλκης και Σύμης - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 104, LP, 1975, 

αρ. κομματιού: Α-03, σημείο: 4.08΄-4.21΄. 
 

 

 
Παρ. 650.

1155
 #315, βθτ: Μι, ~ 100. 

Ανιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά της. Ποικίλλει την καταληκτική κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Γιώργος Κόρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Βοχαΐτησσα» 

(Πελοποννήσου). Από το άλμπουμ: Τη Βοχαΐτησσα - Παναγιώτης Λάλεζας, Ακροκόρινθος SPR 271, LP, 1983, αρ. 

κομματιού: ;, σημείο: 0.13΄-0.20΄.  
 

 

Ακολουθεί, επίσης, μια ξεχωριστή εκδοχή της παρούσας περίπτωσης του ποικίλματος στην οποία 

οι νότες του τελευταίου σχηματίζουν διαδοχικά μεταξύ τους και αύξοντα αλλά και φθίνοντα 

διαστήματα (Παρ. 651). Εδώ, δηλαδή, ο σχηματισμός του ποικίλματος είναι λιγότερο γραμμικός 

από τον συνήθη , των μόλις προηγούμενων σχετικών παραδειγμάτων. 

 

                                                 
1152

 Βλ. σ. 465. 
1153

 Παρομοίως, βλ. Παρ. 392 (2
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος). 

1154
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 1096. 

1155
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 364. 
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Παρ. 651. #309, βθτ: Σολ, ~ 110. 

Ανιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά της. Μη-γραμμικός σχηματισμός της. 

Βιολιστής: Γιώργος Χατζηνικολάου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Συρτός 

Μπουρνόβας» (εκδοχή Νισύρου). Από το άλμπουμ: Νίσυρος - Ζωή, Γλέντι, Τραγούδι και Χορός, ΣΝΑΟΓ, 2CDs, 

1995, αρ. κομματιού: II-17, σημείο: 0.18΄-0.25΄.  
 

 

 

Πολλαπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα: Περίπτωση 4 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Τέσσερις νότες 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Ολισθητική (μερικώς) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
, , ,… 

 

Η παρούσα περίπτωση ανιούσας πολλαπλής συζευκτικής αποτζιατούρας (Περίπτωση 4) είναι 

αντίστοιχη με την προηγούμενή της Περίπτωση 3, με τη διαφορά ότι, εδώ, η εκφορά του 

ποικίλματος γίνεται με –μερικώς– ολισθητικό, αντί με αρθρωτό, τρόπο. Κάθε φορά, δηλαδή, 

τουλάχιστον μια από τις νότες αυτού εκφέρεται με ολισθητικό και μια άλλη με αρθρωτό τρόπο. Ως 

εκ τούτου, μπορούν να προκύψουν διάφορες εκδοχές βιολιστικής εκφοράς του ποικίλματος, π.χ. 

, , , κ.λπ. 

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα του ποικίλματος, στα οποία με ολισθητικό τρόπο 

εκφέρεται, συγκεκριμένα, η τρίτη (Παρ. 652), και η τέταρτη νότα αυτού (Παρ. 653, Παρ. 654). 

 

 
Παρ. 652.

1156
 #208, βθτ: Λα, ~ 110. 

Ανιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Μερικώς 

ολισθητική βιολιστική εκφορά της. Ποικίλλει την εναρκτήρια κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Λευτέρης Ζέρβας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τσιφτετέλι 

ανατολίτικο». Από το άλμπουμ: Απολαύστε με - Λευτέρης Ζέρβας, Symban 250, MC, ~1985-90, αρ. κομματιού: Α-

01, σημείο: 0.14΄-0.19΄. 

 

                                                 
1156

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 1014. 
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Παρ. 653. #214, βθτ: Ρε, ~ 65. 

Ανιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Μερικώς 

ολισθητική βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Αθανάσιος Ζέρβας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Τι σε μέλει 

εσένανε» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Το Ρεμπέτικο Τραγούδι στην Αμερική 1945-1960 - Ελλάδος Αρχείον 

Νο.2, FM Records 628, CD, 1993, αρ. κομματιού: 16, σημείο: 1.54΄-2.02΄ (1
η
 έκδ. 1950, σε δίσκο 78΄ στροφών 

Αμερικής). 
 

 

Αξιόλογο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ειδικότερος σχηματισμός της εξεταζόμενης περίπτωσης του 

ποικίλματος στο παράδειγμα που ακολουθεί (Παρ. 654). Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, εδώ, η 

σχετική δομή ποίκιλσης εμπεριέχει τρία αλματικά διαστήματα. Είναι εύλογο ότι ο σχηματισμός της 

τελευταίας δεν αποτελεί κάτι διαφορετικό από έναν τετράφθογγο αρπισμό διαστημάτων 3
ου

 

βαθμού, και δη αυτόν που έχει ως βάση την πρώτη βαθμίδα του σχετικού μελωδικού τρόπου 

ειδικότερα σε τρίτη αναστροφή (Λα ματζόρε με μικρή έβδομη). 

 

 
Παρ. 654. #204, βθτ: Λα, ~ 115. 

Ανιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τεσσάρων-νοτών αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Μερικώς 

ολισθητική βιολιστική εκφορά της. Διάηχος σχηματισμός της. 

Βιολιστής: Λευτέρης Ζέρβας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Το τσιφτετέλι 

του Λευτέρη».
1157

 Από το άλμπουμ: Απολαύστε με - Λευτέρης Ζέρβας, Symban 250, MC, ~1985-90, αρ. 

κομματιού: Α-05, σημείο: 0.33΄-0.40΄.  

 

 

                                                 
1157

 Ο τίτλος του εν λόγω κομματιού (Α-05) στο εξώφυλλο της μαγνητικής κασέτας είναι «Χασαποσέρβικο». Το 

πιθανότερο ωστόσο είναι να πρόκειται για τυπογραφικό λάθος, και να πρόκειται για το κομμάτι που αναγράφεται 

ακριβώς πριν το «Χασαποσέρβικο», αυτό δηλαδή με αριθμό σειράς Α-04, το οποίο φέρει τίτλο «Το τσιφτετέλι του 

Λευτέρη». 
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3.1.4.1.IΙ.β. Κατιούσα Πολλαπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα 

 

…  

 

 

Όπως προκύπτει επίσης με βάση το δεύτερο (β) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης της 

πολλαπλής συζευκτικής αποτζιατούρας –ανάλογα δηλαδή με το πλήθος νοτών του ποικίλματος–,
1158

 

κατά δεύτερον, ο κατιών σχηματισμός αυτής μπορεί να διακριθεί στις εξής δυο βασικές 

υποκατηγορίες: 

 i) Κατιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τριών-νοτών ( ), 

 ii) Κατιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τεσσάρων-νοτών ( ). 

Ακολουθεί περαιτέρω ανάπτυξη των δυο αυτών βασικών υποκατηγοριών. 

 

3.1.4.1.II.β.i. Κατιούσα Συζευκτική Αποτζιατούρα Τριών-Nοτών 

 

 
 

Ανάλογα με το εάν η εκφορά της είναι αρθρωτή ή μερικώς ολισθητική –δηλαδή με βάση το τρίτο 

(γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του εξεταζόμενου ποικίλματος–,
1159

 η κατιούσα 

συζευκτική αποτζιατούρα τριών-νοτών διακρίνεται σε δυο βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 5 & 

6), οι οποίες εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

Πολλαπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα: Περίπτωση 5 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Τρεις νότες 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Αρθρωτή 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

 
 

Η παρούσα περίπτωση κατιούσας πολλαπλής συζευκτικής αποτζιατούρας (Περίπτωση 5) αποτελεί, 

στην ουσία, την αντίστροφη σχηματικά εκδοχή της Περίπτωσης 1 της ίδιας κατηγορίας 

ποικίλματος ( ). Κατά αντιστοιχία με την τελευταία προαναφερόμενη περίπτωση, συνεπώς, 

οι θεωρητικά δυνατοί δακτυλισμοί βιολιστικής εκφοράς της είναι πέντε.
1160

 Όσες είναι δηλαδή, 

αντίστοιχα, και οι σχετικές «δακτυλικές βάσεις» από τις οποίες μπορεί αυτή –δηλαδή η πρώτη της 

νότα– να εκφερθεί στο όργανο. Πρόκειται για τις «δακτυλικές βάσεις», συγκεκριμένα: α) της 

ανοιχτής χορδής ( ), β) του 1
ου

 δακτύλου ( ), γ) του 2
ου

 δακτύλου ( ), δ) του 3
ου

 

                                                 
1158

 Ό. σημ. 1140. 
1159

 Ό. σημ. 1140. 
1160

 Βλ. σ. 465.  
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δακτύλου ( ) και ε) του 4
ου

 δακτύλου ( ). Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα εκφοράς 

του ποικίλματος, ειδικότερα από τις «δακτυλικές βάσεις» του 4
ου

 (Παρ. 655), του 3
ου

 (Παρ. 656, 

Παρ. 657), καθώς επίσης του 2
ου

 δακτύλου (Παρ. 658). 

 

 
Παρ. 655. #219, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο ψηλότερα), ~ 135. 

Κατιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τριών-νοτών αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. Ποικίλλει την εναρκτήρια κύρια νότα της φράσης.  

Βιολιστής: Στρατής Γαλαθιανάκης (Γαλαθιανός). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του σκοπού: 

«Συρτός Μεσκλιανός» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Ανθολογία Κρητικής Μουσικής Νο2 - Ηχογραφήσεις 1926-

1952, Hellenic Records 1037, CD, 2003, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 0.21΄-0.29΄.  

 

 

 
Παρ. 656.

1161
 #59, βθτ: Ρε, ~ 70. 

Κατιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της.  

Βιολιστής: Βασίλης Κλουβάτος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Χουζάμ» 

(Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: Aiolos - Vasilis Klouvatos, Alpha Records 8491-2, 2CDs, 2004, αρ. κομματιού: II-

13, σημείο: 3.25΄-3.33΄. 

 

 

Αξιόλογο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ειδικότερα εδώ, η διάηχη εκφορά της εν λόγω περίπτωσης του 

ποικίλματος ( ). Σε αρκετά γενικές γραμμές μπορεί να πει κανείς ότι το άκουσμα αυτής είναι 

παρόμοιο με αυτό της συγγενούς Περίπτωσης 5 της διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας ( ),
1162

 

με τη διαφορά βέβαια ότι, εδώ, το πλήθος νοτών του ποικίλματος είναι κατά μια νότα μεγαλύτερο. 

Αντίστοιχα, επομένως, όπως γίνεται αντιληπτό και από τα παραδείγματα που ακολουθούν (Παρ. 

657, Παρ. 658), ο λειτουργικός ρόλος του ποικίλματος στην περίπτωση αυτή είναι αρκετά 

εξομαλυντικός ως προς τη σύνδεση μεταξύ των δυο εκατέρωθέν του κύριων νοτών. 

 

 
Παρ. 657.

1163
 #36, βθτ: Σι, ~ 70.  

Κατιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. Διάηχος σχηματισμός της. Ποικίλλει την καταληκτική κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Σαν πας στα 

Ξένα» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Λαλεδάκια - Μαριώ, Lyra 4949, CD, 1999, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 

3.32΄-3.39΄.  

                                                 
1161

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 166. 
1162

 Βλ. 3.1.3.1.II.β.i, σ. 382. 
1163

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 731. 
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Παρ. 658.

1164
 #287, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Κατιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. Διάηχος σχηματισμός της. Ποικίλλει την εναρκτήρια κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Ποταμός» (Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή Κυριάκο Γκουβέντα, 

ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 16, σημείο: 0.39΄-0.44΄.  

 

 

Ακολουθεί, επίσης, ένα παράδειγμα μη-γραμμικού σχηματισμού του ποικίλματος από τη σχετική 

βιβλιογραφία (Παρ. 659) – αντίστοιχο με τα προαναφερόμενα του ανιόντος σχηματισμού του (Παρ. 

642, Παρ. 643). 

 

 
Παρ. 659. Κατιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τριών-νοτών αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά της. Μη-γραμμικός σχηματισμός της. 

Βιολιστής: Ευάγγελος Τίλλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Παπαδιά» 

(Ηπείρου). Καταγραφή: Κατσούρας (2001: Παράρτημα χ.σ., «Παπαδιά», μέτρο 17-18). 

 

 

 

Πολλαπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα: Περίπτωση 6 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Τρεις νότες 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Ολισθητική (μερικώς) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

 
 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης κατιούσας πολλαπλής συζευκτικής αποτζιατούρας (Περίπτωση 

6) με την αμέσως προηγούμενη (Περίπτωση 5) είναι ότι, εδώ, η εκφορά αυτής γίνεται με –μερικώς– 

ολισθητικό, αντί με πλήρως αρθρωτό, τρόπο. Αντίστοιχα, δηλαδή, με την αντίστροφου 

σχηματισμού προαναφερόμενη Περίπτωση 2 (π.χ. ),
1165

 κάθε φορά, τουλάχιστον μια από 

τις νότες του ποικίλματος εκφέρεται με ολισθητικό και μια άλλη με αρθρωτό τρόπο (π.χ. ). 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας δεν συναντήθηκαν παραδείγματα της εν λόγω περίπτωσης.  

 

 

 

                                                 
1164

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 907. 
1165

 Βλ. σ. 468. 
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3.1.4.1.II.β.ii. Κατιούσα Συζευκτική Αποτζιατούρα Τεσσάρων-Nοτών 

 

 
 

Ανάλογα με το εάν η εκφορά της είναι αρθρωτή ή μερικώς ολισθητική –δηλαδή με βάση το τρίτο 

(γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του εξεταζόμενου ποικίλματος–,
1166

 η κατιούσα 

συζευκτική αποτζιατούρα τεσσάρων-νοτών διακρίνεται σε δυο βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 7 

& 8), οι οποίες εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

 

Πολλαπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα: Περίπτωση 7 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Τέσσερις νότες 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Αρθρωτή 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

 
 

Η παρούσα περίπτωση κατιούσας πολλαπλής συζευκτικής αποτζιατούρας (Περίπτωση 7) αποτελεί, 

στην ουσία, επιμηκυμένη κατά μια νότα εκδοχή της προαναφερόμενης Περίπτωσης 5 της ίδιας 

κατηγορίας ποικίλματος ( ). Οι θεωρητικά δυνατοί δακτυλισμοί βιολιστικής εκφοράς της, 

επομένως, μπορούν να προκύψουν κατά αντιστοιχία εκείνων της τελευταίας προαναφερόμενης 

περίπτωσης.
1167

 Ακολουθεί σχετικό παράδειγμα ειδικότερα μη-γραμμικού σχηματισμού του 

ποικίλματος (Παρ. 660), το μοναδικό μάλιστα της παρούσας περίπτωσης που συναντήθηκε στο 

πλαίσιο της παρούσας έρευνας. Είναι προφανές ότι, παρόλο που από θεωρητική σκοπιά το εν λόγω 

ποίκιλμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως κατιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τεσσάρων-νοτών, ο 

σχηματισμός του διαφέρει από τον σχετικό συνήθη . Οι νότες αυτού, εδώ, σχηματίζουν 

διαδοχικά και αύξοντα αλλά και φθίνοντα διαστήματα μεταξύ τους, ειδικότερα δε μεταξύ τρίτης 

και τέταρτης σχηματίζεται αλματικό διάστημα. 

 

 
Παρ. 660.

1168
 #102, βθτ: Λα, ~ 85. 

Κατιούσα συζευκτική αποτζιατούρα τριών-νοτών αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. Μη-γραμμικός σχηματισμός της. Ποικίλλει την εναρκτήρια κύρια νότα της φράσης. 

Βιολιστής: Δημήτρης Λιμπουσάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Σαν της 

ωρηάς το κάστρο» (Χίου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 7, 

CD, 1997, αρ. κομματιού: 22, σημείο: 0.37΄-0.46΄ (1
η
 έκδ. 1974). 

 

 

 

                                                 
1166

 Ό. σημ.1140. 
1167

 Βλ. σ. 473. 
1168

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 143. 
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Πολλαπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα: Περίπτωση 8 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Τέσσερις νότες 

γ) Βιολιστική εκφορά ποικίλματος Ολισθητική (μερικώς) 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

 
 

Η παρούσα περίπτωση κατιούσας πολλαπλής συζευκτικής αποτζιατούρας (Περίπτωση 8) είναι 

αντίστοιχη με την προηγούμενή της Περίπτωση 7, με τη διαφορά ότι, εδώ, η εκφορά του 

ποικίλματος γίνεται με –μερικώς– ολισθητικό, αντί με αρθρωτό, τρόπο. Αντίστοιχα, δηλαδή, με την 

αντίστροφου σχηματισμού προαναφερόμενη Περίπτωση 4 (π.χ. ),
1169

 κάθε φορά, 

τουλάχιστον μια από τις νότες του ποικίλματος εκφέρεται με ολισθητικό και μια άλλη με αρθρωτό 

τρόπο (π.χ. ). Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας δεν συναντήθηκαν παραδείγματα της εν 

λόγω περίπτωσης.  

 

 

                                                 
1169

 Βλ. σ. 471. 
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3.1.4.1.II.γ. Γενικές Παρατηρήσεις για την Πολλαπλή Συζευκτική Αποτζιατούρα 

Η πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα συναντάται σε διάφορα στυλ της ΕΠΒ ερμηνείας. Όπως 

μπορεί να γίνει αντιληπτό από την παραπάνω ανάπτυξη, εκτός του πλήθους των νοτών από τις 

οποίες αποτελείται, τούτη δεν αποτελεί στην ουσία κάτι άλλο παρά επιμηκυμένη εκδοχή της 

συγγενικής βραχύτερής της περίπτωσης συζευκτικής αποτζιατούρας, δηλαδή της διπλής (3.1.3.1). 

Είναι εύλογο επομένως ότι οι δυο αυτές βασικές κατηγορίες ποίκιλσης είναι σε μεγάλο βαθμό 

αντίστοιχες μεταξύ τους, τόσο ως προς τα μελωδικά όσο και ως προς τα ρυθμικά γενικότερα 

χαρακτηριστικά τους. 

 Όσον αφορά στη ρυθμική της τοποθέτηση, επίσης, όπως η διπλή, έτσι και η πολλαπλή 

συζευκτική αποτζιατούρα εκφέρεται ως επί το πλείστον ως πρόηχη (π.χ. ), ή ενίοτε και ως 

διάηχη (π.χ. ) –κατά κανόνα βέβαια πρόηχου χαρακτήρα–, παρά ως μετάηχη (π.χ. ). 

Ο βασικός λειτουργικός της ρόλος, κατά συνέπεια, είναι κατά κύριο λόγο εμφατικός ως προς την 

ερμηνεία της κύριας νότας την οποία ποικίλλει. Συμβαίνει συχνά, μάλιστα, η κύρια νότα να είναι η 

καταληκτική,
1170

 ή και –πολύ πιο συχνά– η εναρκτήρια,
1171

 της φράσης στην οποία αυτή 

εμπεριέχεται. Στην περίπτωση της διάηχης εκφοράς της, βέβαια, ο λειτουργικός της ρόλος 

ενδέχεται να είναι επιπλέον και –σε κάποιο βαθμό– εξομαλυντικός ως προς τη μετάβαση μεταξύ 

των δυο εκατέρωθέν της κύριων νοτών.
1172

 

 Ανάλογα, επίσης, με τον ανιόντα ή κατιόντα σχηματισμό της, διακρίνονται δυο σχετικές 

βασικές κατηγορίες αυτής: 

 α) η ανιούσα πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα (3.1.4.1.II.α), και  

 β) η κατιούσα πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα (3.1.4.1.II.β). 

 Η δεύτερη παραπάνω κατηγορία συναντάται ελαφρώς λιγότερο συχνά συγκριτικά με την πρώτη. Ο 

λειτουργικός ρόλος και των δυο αυτών κατηγοριών, ωστόσο, σε γενικές γραμμές είναι παρόμοιος. 

 Είναι γεγονός ακόμη ότι τόσο ο ανιών όσο και ο κατιών σχηματισμός του ποικίλματος –

αντίστοιχα επίσης με τη διπλή συζευκτική αποτζιατούρα– συναντώνται περισσότερο συχνά ως 

βηματικού παρά ως αλματικού διαστήματος.
1173

 Τα διαστήματα που σχηματίζονται δηλαδή μεταξύ 

τόσο των διαδοχικών νοτών του όσο και της ποικιλλόμενης κύριας νότας και της πλησιέστερής της 

νότας του ποικίλματος, τις περισσότερες φορές, είναι βηματικά. Με άλλα λόγια, οι δυο νότες του 

τελευταίου προσεγγίζουν κατά κύριο λόγο «συζευκτικά»,
1174

 και μάλιστα με συνεχές μόνο αύξον 

(… ) ή μόνο φθίνον (… ) τονικό ύψος, την κύρια νότα την οποία ποικίλλουν. Όπως, 

δηλαδή, ο ευρέως διαδεδομένος ειδικότερος σχηματισμός ποίκιλσης slide –που περιγράφηκε και 

νωρίτερα–,
1175

 σε επιμηκυμένη εκδοχή. 

 Ενίοτε, βέβαια, συναντώνται και περιπτώσεις του ποικίλματος στις οποίες ένα τουλάχιστον 

από τα προαναφερόμενα διαστήματα είναι αλματικό (Περιπτώσεις 3, 4, 7 & 8) –συνήθως 3
ου

 αλλά 

ορισμένες φορές και μεγαλύτερου βαθμού. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ειδικότερη 

περίπτωση στην οποία τα εν λόγω αλματικά διαστήματα είναι περισσότερα από ένα (π.χ. ), 

                                                 
1170

 Ενδ. βλ. Παρ. 650, Παρ. 657. 
1171

 Ενδ. βλ. Παρ. 634, Παρ. 635, Παρ. 636, Παρ. 638, Παρ. 641, Παρ. 647, Παρ. 648, Παρ. 652, Παρ. 655, Παρ. 658, 

Παρ. 660. 
1172

 Ενδ. βλ. Παρ. 640, Παρ. 654, Παρ. 657, Παρ. 658. 
1173

 Σχετικά, βλ. σ. 461, κριτήριο (ε), καθώς και σημ. 492. 
1174

 Ό. σημ. 902.  
1175

 Βλ. σ. 359. 
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με αποτέλεσμα, ένα μέρος του σχηματισμού του ποικίλματος –ή και ολόκληρος αυτός– να έχει 

διάταξη αρπισμού.
1176

 

 Εξαιτίας του μεγάλου σχετικά πλήθους νοτών του, επίσης, το εν λόγω ποίκιλμα ορισμένες 

φορές συναντάται να σχηματίζει διάφορους μη-γραμμικούς –από δομική άποψη– σχηματισμούς. 

Σχηματισμούς λιγότερο γραμμικούς από τον συνήθη «… » δηλαδή, οι νότες των οποίων δεν 

σχηματίζουν διαδοχικά μόνο αύξοντα ή μόνο φθίνοντα διαστήματα μεταξύ τους (π.χ. , 

).
1177

  

 Αυτός είναι, άλλωστε, ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους, στο παρόν πόνημα, 

συναφείς σχηματισμοί με την πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα, οι οποίοι αποτελούνται από πέντε 

νότες και πάνω, κρίθηκε προτιμότερο να θεωρούνται ως μελίσματα –αντί ως ποικίλματα–, και να 

εξετάζονται ειδικότερα, κατά συνέπεια, ως διανθίσματα (3.2.4). Είναι εύλογο ότι, όσο μεγαλύτερο 

είναι το πλήθος των νοτών από τις οποίες αποτελείται ένα στοιχείο διαποίκιλσης, τόσο το μέγεθος 

της πολυπλοκότητας αυτού αυξάνει, σε βαθμό μάλιστα που η διερεύνησή του στο ζητούμενο 

επίπεδο λεπτομέρειας ενός ποικίλματος καθίσταται αδύνατη. 

 Όσον αφορά στην ερμηνεία της στο βιολί, ακόμα, η πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα 

εκφέρεται περισσότερο συχνά με αρθρωτό, ενίοτε ωστόσο και με –μερικώς– ολισθητικό, τρόπο.
1178

 

Αντίστοιχα επίσης με τη συγγενική της κατηγορία ποικίλματος της διπλής συζευκτικής 

αποτζιατούρας, οι βασικοί θεωρητικά δυνατοί δακτυλισμοί βιολιστικής εκφοράς της είναι πέντε. 

Όσες είναι δηλαδή αντίστοιχα και οι σχετικές «δακτυλικές βάσεις» από τις οποίες μπορεί η ίδια να 

εκφερθεί. Από τους δακτυλισμούς αυτούς, βέβαια, συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται ως επί το 

πλείστον εκείνοι για την εκφορά των οποίων δεν απαιτούνται οι –ήδη χαρακτηρισμένες ως– 

«άβολες» ερμηνευτικές πρακτικές, αφενός, της αλλαγής θέσης της παλάμης του αριστερού χεριού 

στην ταστιέρα του οργάνου και, αφετέρου, της αλλαγής της κίνησης του τόξου μεταξύ δυο 

διαφορετικών χορδών του βιολιού. Για παράδειγμα, όσον αφορά ειδικότερα στον αρθρωτό τρόπο 

εκφοράς της ανιούσας συζευκτικής αποτζιατούρας τριών-νοτών (Περίπτωση 1), προτιμώνται κυρίως 

οι δακτυλισμοί που ξεκινούν από τις «δακτυλικές βάσεις» της ανοιχτής χορδής ( ) και του 1
ου

 

δακτύλου ( ), παρά αντίστοιχα εκείνες του 2
ου

 ( ), του 3
ου

 ( ) και του 4
ου

 δακτύλου 

( ).  

 Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι το εν λόγω ποίκιλμα, σε αντίθεση μάλιστα με τις 

περισσότερες από όλες τις άλλες βασικές κατηγορίες ποικιλμάτων (3.1), δεν συναντάται ιδιαίτερα 

συχνά ούτε να επαναλαμβάνεται με κάποιον συστηματικό τρόπο προκειμένου να σχηματίσει 

διαδοχικές σειρές ούτε να συνδέεται με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες άλλες κατηγορίες 

προκειμένου να συγκροτήσει σχετικές σύνθετες δομές ποίκιλσης.
1179

  

 

 

                                                 
1176

 Βλ. σχετικά παραδείγματα του εν λόγω ποικίλματος στα οποία εμπεριέχονται ένα (Παρ. 655, Παρ. 660), δυο (Παρ. 

641) και τρία (Παρ. 654) αλματικά διαστήματα. Αντίστοιχοι σχηματισμοί αρπισμών περισσότερων των τεσσάρων 

νοτών, επίσης, εξετάζονται ως μελίσματα, στη συνέχεια, στην ειδικότερη κατηγορία του διανθίσματος, βλ. 3.2.4.1.II, σ. 

724. 
1177

 Ενδ. βλ. Παρ. 642, Παρ. 643, Παρ. 651, Παρ. 659, Παρ. 660. 
1178

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, όσον αφορά τουλάχιστον στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, ο ολισθητικός τρόπος του 

εν λόγω ποικίλματος υφίσταται μονάχα ως μερικός (π.χ. ,
 

, , κ.λπ.). Σχετικά, βλ. σ. 461, 

κριτήριο (γ). 
1179

 Ορισμένες από τις σχετικά ελάχιστες τέτοιες περιπτώσεις που εντοπίστηκαν εξετάζονται περαιτέρω στη σχετική 

ενότητα των Σύνθετων ποικιλμάτων (3.1.5). 
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3.1.4.2. Η Πολλαπλή Διαζευκτική Αποτζιατούρα ή Γκρουπέτο 

 

…  ή …  

 

Η ετέρα περίπτωση πολλαπλής αποτζιατούρας, η διαζευκτική,
1180 

κοινώς γνωστή –και 

αποκαλούμενη στο παρόν πόνημα κυρίως– ως γκρουπέτο,
1181

 αποτελεί την υποκατηγορία εκείνη 

ποικίλματος τριών ή και περισσότερων νοτών, το τονικό ύψος των οποίων διαζευγνύεται από αυτό 

της κύριας νότας την οποία αυτές θεωρητικά ποικίλλουν. Αντίστοιχα, δηλαδή, με τη συγγενή του 

περίπτωση της διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας (3.1.3.2), δυο τουλάχιστον εκ των νοτών 

ποίκιλσης του γκρουπέτου βρίσκονται η μια σε μικρότερο και η άλλη σε μεγαλύτερο τονικό ύψος 

από αυτό της προαναφερόμενης κύριας νότας.  

 Ο γενικότερος μελωδικός σχηματισμός με τον οποίο το εν λόγω ποίκιλμα εντοπίζεται 

συχνότερα να ερμηνεύεται, είναι αυτός της ελικοειδούς διάταξης των νοτών του γύρω από μια 

νότα, είτε ποίκιλσης είτε κύριας. Όσον αφορά, τώρα, στους δυο βασικούς σχηματισμούς του 

ποικίλματος, τον ανιόντα και τον κατιόντα, ο προσδιορισμός αυτών δεν είναι το ίδιο απτός όπως 

στις υπόλοιπες κατηγορίες ποίκιλσης. Καθίσταται ακόμη πιο δύσκολος, μάλιστα, όσο το πλήθος 

νοτών του ποικίλματος είναι μεγαλύτερο. Σε γενικές γραμμές, πάντως, μπορεί να πει κανείς ότι ένα 

γκρουπέτο είναι ανιόν ή κατιόν, ανάλογα με το εάν οι τρεις διαδοχικές νότες αυτού που βρίσκονται 

μόλις πριν από την προαναφερόμενη «κυκλωμένη» νότα –αυτήν δηλαδή στην οποία καταλήγει η 

ελικοειδής διάταξη– σχηματίζουν μεταξύ τους, αντίστοιχα, ανιούσα η κατιούσα διάταξη.
1182

 

Ενδεικτικά, ακολουθούν ορισμένες συνήθεις περιπτώσεις των δυο προαναφερόμενων βασικών 

σχηματισμών του γκρουπέτου, με τρεις, τέσσερις και πέντε νότες (Παρ. 661).  

 

 
Παρ. 661. Ενδεικτικές συνηθισμένες περιπτώσεις α) κατιόντων και β) ανιόντων γκρουπέτων, αντίστοιχα, τριών, 

τεσσάρων και πέντε-νοτών. Επισημαίνεται εκείνη η τριάδα διαδοχικών νοτών, ανάλογα με την ανιούσα ή 

κατιούσα διάταξη της οποίας καθορίζεται αντίστοιχα ο ανιών ή κατιών σχηματισμός του ποικίλματος. 

 

 

Στην πράξη, βέβαια, το εν λόγω ποίκιλμα συναντάται συχνά να ερμηνεύεται με αρκετά μεγαλύτερη 

σχηματική ποικιλότητα από την προαναφερόμενη, τόσο από μελωδική όσο και από ρυθμική άποψη 

– όπως π.χ. ως προς το τονικό ύψος και τη ρυθμική αξία των νοτών που το αποτελούν (Παρ. 665), 

τη θέση αυτών στο χρόνο σε σχέση με τον παλμό της κύριας νότας (Παρ. 666), κ.ά. Η εν λόγω 

ερμηνευτική ποικιλότητα του γκρουπέτου εξετάζεται πιο διεξοδικά στη συνέχεια, με αναφορά σε 

σχετικές περιπτώσεις, αφενός, σε συνοπτικό βαθμό, από την ευρύτερη σχετική βιβλιογραφία –

δυτικής και ευρύτερης εξωκλασικής μουσικής–, και αφετέρου, εκτενέστερα, από το ειδικότερο 

πεδίο του ΕΠΒ. 

                                                 
1180

 Σχετικά με την ευρύτερη διττή διάκριση της αποτζιατούρας σε συζευκτική και διαζευκτική, βλ. 3.1.3 (εισαγωγή), σ. 

356. 
1181

 Για τις ανάγκες του παρόντος πονήματος, προτιμήθηκε ο διεθνώς διαδεδομένος όρος γκρουπέτο έναντι του 

πολυπλοκότερου –καθώς και οριζόμενου πρώτη φορά εδώ–, αν και περιγραφικότερου, χαρακτηρισμού της πολλαπλής 

διαζευκτικής αποτζιατούρας, εξαιτίας της ήδη ευρείας χρήσης του πρώτου στην ελληνική μουσική ορολογία. 
1182

 Στη διεθνή σχετική ορολογία, το κατιόν γκρουπέτο συναντάται ενίοτε, επίσης, ως «ανώτερο» (“upper“), 

καθιερωμένο (“standard”) ή «ευθύ» (“direct”) γκρουπέτο, και το ανιόν, αντίστοιχα, ως «κατώτερο» (“lower”) ή 

«ανάστροφο» (“inverted”). Σχετικά, ενδ. βλ. L. Mozart (Brown, στο Kreitner et al.: §9ii), και σημ. 1194. 

α) κατιόντα  β) ανιόντα  
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 Στην ελληνική γλώσσα, το γκρουπέτο συναντάται ενίοτε και ως πλειάδα (Πυργιώτης 2000: 

57), σειρά (Καμπανάς 1992, τ.Β΄: 397), κύκλος (Κατσούρας 2001: 98-101), καθώς επίσης –κυρίως 

στη διάλεκτο των λαϊκών μουσικών– και ως κλώσιμο ή και γύρισμα.
1183

 Ο δε ελληνοποιημένος όρος 

γκρουπέτο προέρχεται από τον αντίστοιχης χρήσης ιταλικό όρο gruppetto, ο οποίος αποτελεί 

υποκοριστικό του σχετικού όρου gruppo που σημαίνει «σύνολο» – κοινώς «γκρουπ». Ο όρος 

gruppo –ή και groppo– χρησιμοποιούνταν στη δυτική μουσική, στο πρώιμο Μπαρόκ, με σκοπό τον 

προσδιορισμό ενός «γκρουπ» νοτών με συγκεκριμένο σχηματισμό, και δη κυρίως αυτόν του 

σύνθετου ποικίλματος τρίλια-γκρουπέτο.
1184

 Ο όρος γκρουπέτο (gruppetto), επομένως –δηλαδή το 

μικρό gruppo (γαλλ.: petit groupe [Rode, Baillot & Kreutzer 1803])–,
1185

 προέκυψε εκ της ανάγκης 

να προσδιοριστεί με μια πιο συγκεκριμένη ονομασία το έτερο από την τρίλια συστατικό μέρος του 

προαναφερόμενου σύνθετου ποικίλματος gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.2.I. Το Γκρουπέτο σε Μη-Ελληνικές Μουσικές Παραδόσεις 

Το γκρουπέτο συναντάται αρκετά συχνά, σε διάφορα μουσικά είδη, τόσο δυτικής όσο και 

ανατολικής τεχνοτροπίας. Στη δε διεθνή μουσική ορολογία, συναντάται κατεξοχήν υπό τον –

σημασιολογικά αρκετά ταιριαστό– αγγλικό όρο turn, ο οποίος σημαίνει «περιστροφή», εννοώντας 

ουσιαστικά τον περιστροφικό σχηματισμό που συγκροτούν οι νότες του εν λόγω ποικίλματος γύρω 

από την κύρια νότα που θεωρείται ότι ποικίλλουν. Διάφορες ακόμη ονομασίες του εν λόγω 

ποικίλματος εντοπίζονται σποραδικά, οι περισσότερες εκ των οποίων –όπως και στις περισσότερες 

κατηγορίες ποικιλμάτων άλλωστε– προέρχονται από την περίοδο του Μπαρόκ. Μερικές από αυτές 

είναι οι εξής: αγγλ.: single relish, turn, cluster, involution, grouplet, grape, ιταλ.: circolo, circolo 

mezzo (Mattheson), mezzo groppo, groppo, gruppo, groppolo, grup(p)etto, groppetto, groppo di 

sopra (Conforto 1593), γαλλ.: brisée, cadence, doublé, double-cadence, double cadence sans 

tremblement, tour de gosier, γερμ.: Doppelschlag, Halbzirkel, Doppelschlag, Kluster, ισπ.: 

grupeto.
1186

 

                                                 
1183

 Σχετικά, βλ. Μαζαράκη (1984: 10, 69-70), <http://www.zagoroxoria.gr/3rd-section/topike-mousike/ 

to-ipeirotiko-mousiko-ufos.html>, κ.α.  
1184

 Σχετικά, βλ. 3.1.5.1, περίπτωση ζ (σ. 605). Την ίδια περίοδο, ο όρος gruppo συναντάται επίσης ενίοτε να δηλώνει 

ξεχωριστά το καθαυτό ποίκιλμα, αφενός, της τρίλιας –κυρίως σε πραγματείες του 16
ου

 αιώνα– και, αφετέρου, –

μεταγενέστερα– του γκρουπέτου (λήμμα “gruppetto” στα The Oxford Companion to Music και Grove Music Online). 

Ενδεικτικά, π.χ., ο όρος groppo –ή gruppo– εντοπίζεται να χρησιμοποιείται για το χαρακτηρισμό ορισμένων ειδών 

τρίλιας –που αφορούν ειδικότερα μάλιστα στη βιολιστική ερμηνεία–, στη σχετική πραγματεία του Agazzari (1607, ό. 

σημ. 147) (αναφέρεται στο Boyden 1990: 177). Σύμφωνα άλλωστε με τον C.P.E. Bach (1753), στην εν λόγω περίοδο, ο 

ερμηνευτικός ρόλος μεταξύ της τρίλιας και του γκρουπέτο παρουσίαζε μεγάλη συνάφεια (Brown, στο Kreitner et al.: 

§9ii).  
1185

 Στο Stowell (2000: 383).  
1186

 Για περισσότερα όσον αφορά σε όρους και σύμβολα που έχουν χρησιμοποιηθεί ενίοτε στη δυτική μουσική –και δη 

στο Μπαρόκ– σχετικά με το γκρουπέτο, βλ. Kreitner et al. (§11), Neumann (1983: 577-604), Donington (1989: 272), 

και σημ. 1194. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

482 

Ορισμένοι θεωρητικοί του χώρου, επίσης, για τον προσδιορισμό του γκρουπέτου 

χρησιμοποιούν ονομασίες διαφόρων άλλων ευρέως καθιερωμένων ποικιλμάτων, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται ενίοτε μια σχετική σύγχυση. Οι C.P.E. Bach (1753: 137)
1187

 και Flesch (2000, v.2: 

28), για παράδειγμα, συσχετίζουν το ανιόν γκρουπέτο τριών-νοτών με μια εκδοχή τριπλής 

συζευκτικής αποτζιατούρας (slide).
1188

 Ο τελευταίος (ό.π.) μάλιστα αναφέρει ότι ο διαχωρισμός των 

δυο αυτών ποικιλμάτων μεταξύ τους δεν είναι δυνατόν να επιτυγχάνεται με ιδιαίτερη ακρίβεια. 

Αντίστοιχα, επίσης, αρκετοί ιταλοί θεωρητικοί του Μπαρόκ –όπως π.χ. ο Tartini (1771) (Παρ. 

663στ) και ο Galeazzi (1791-6) (Παρ. 664β)–, καθώς επίσης και ο L. Mozart (1756),
1189

 

προκειμένου να δηλώσουν το πρόηχο γκρουπέτο τριών-νοτών, χρησιμοποιούν τον όρο μορντάν 

(mordent) (3.1.3.3). Ο τελευταίος μάλιστα παρατηρεί ότι ελάχιστη είναι η διαφορά ως προς το 

αποτέλεσμα της ερμηνείας μεταξύ των δυο αυτών ποικιλμάτων (Brown, στο Kreitner et al.: §9ii). 

Το σύμβολο, επίσης, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί κατεξοχήν, μέχρι και τις μέρες μας, για 

τον προσδιορισμό του γκρουπέτου –το οποίο μάλιστα περιγράφει με αρκετή σαφήνεια τη μελωδική 

κίνηση του ποικίλματος– είναι το λατινικό γράμμα «S», αφενός σε οριζόντια κλίση « » για τον 

ανιόντα σχηματισμό του, και αφετέρου σε οριζόντια κλίση ανεστραμμένο « » αντίστοιχα για τον 

κατιόντα.
1190

 Σποραδικά, ωστόσο, εντοπίζονται διάφορα ακόμη σχετικά σύμβολα, όπως, επίσης το 

προαναφερόμενο γράμμα «S», τόσο ως διαγεγραμμένο σε οριζόντια κλίση « » όσο και ως 

ανεστραμμένο « »,
1191

 το προγενέστερο « », καθώς και –πιο σπάνια– ο γνωστός συμβολισμός 

σήμερα της τρίλιας «tr» (Παρ. 662β).
1192

 

Ορισμένες από τις πρώτες αξιοσημείωτες αναφορές στο γκρουπέτο εντοπίζονται σε γραπτές 

πηγές που αφορούν στην έντεχνη δυτική μουσική, και χρονολογούνται ήδη από τα μέσα του 16
ου

 

αιώνα (Παρ. 662). 

 

 
Παρ. 662. Δυο από τις παλαιότερες αναφορές στο γκρουπέτο, στη δυτική μουσική, πριν το Μπαρόκ: α) κατιούσα 

και ανιούσα του εκδοχή (Ortiz, 1553 [στο Donington 1989: 274, ex.143]), β) εδώ αναφέρεται ως «μικρή τρίλια» 

(Santa Maria, Fray Tomas de, 1565, Arte de Taner Fantasia, Valladolid, sect.8 [στο Donington 1989: 262, 

ex.122]). 

 

 

Αξιόλογες αναφορές σε θεωρητικό επίπεδο, ωστόσο, ειδικότερα ως προς τον τρόπο ερμηνείας του 

εν λόγω ποικίλματος, κατά κύριο λόγο εντοπίζονται από το Μπαρόκ και μετά. Ακολουθούν 

ενδεικτικά παραδείγματα από πραγματείες, αντίστοιχα, της Μπαρόκ (Παρ. 663) και της Κλασικής 

περιόδου (Παρ. 664), στα οποία απεικονίζονται –υπό διάφορες σχετικές ονομασίες– ορισμένες 

αντιπροσωπευτικές εκδοχές του ποικίλματος. 

 

                                                 
1187

 Αναφέρεται από τον Schulenberg (στο Kreitner et al.: §8ve). 
1188

 Για slide τριών νοτών, βλ. 3.1.4.1, εισαγωγή. 
1189

 Βλ. αντίστοιχα, Tartini (1961: 88-91), Stowell (2000: 390) και L. Mozart (1985: 206-211). 
1190

 Το εν λόγω σύμβολο, το οποίο εμφανίζεται σε χειρόγραφα του Friedemann Bach, πιθανά προήλθε από το αρχικό 

γράμμα της λέξης “Sinistra”, η οποία υποδείκνυε το «αριστερό χέρι» (W. Palmer 5). 
1191

 Τούτο συναντάται σε χειρόγραφα του J.S. Bach (W. Palmer 5). 
1192

 Η χρήση του σημαδιού της τρίλιας για το συμβολισμό του γκρουπέτου, ενδεικτικά, αναφέρεται από τον C.P.E. Bach 

(1753: 117) (στο K. Palmer 2001: 163), καθώς και από τον Flesch (2000, v.2: 26). Για περισσότερα όσον αφορά στα 

διάφορα σημάδια συμβολισμού του γκρουπέτου, ό. σημ. 1186. 
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β) μικρή τρίλια (Santa Maria 1565) α) Ortiz (1553) 
κατιόν 

ανιόν 
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Παρ. 663. Αναφορές σε διάφορες μορφές γκρουπέτου στη δυτική μουσική, στο Μπαρόκ, υπό τις ονομασίες: α) 

double cadence (Chambonnieres, 1670 [στο Neumann 1983: 467, ex. 41.6a]), β) double cadence sans tremblement 

(D’ Anglebert, 1689 [Neumann 1983: 467, ex. 41.6b]), γ) double (Couperin, 1713 [Neumann 1983: 470, 

ex.41.13a]), δ) tour de gosier (Monteclair, 1736 [Neumann 1983: 470, ex.41.11d]), ε) Doppelschlag (σε 

διαφορετικές ρυθμικές αξίες) (C.P.E. Bach, 1753 [Neumann 1983: 476, ex.41.29]), στ) mordente (Tartini, 1771 

[στου ιδίου 1961: 90, ex.50]). 

 

β) double cadence sans tremblement  

(D' Anglebert 1689) 
α) double cadence  

(Chambonnieres 1670) 

γ) double (Couperin 1713) 

δ) tour de gosier (Monteclair 1736) ε) Doppelschlag (C.P.E. Bach 1753) 

σε διαφορετικές ρυθμικές αξίες: 

στ) mordente (Tartini 1771) 
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Παρ. 664. Αναφορές σε διάφορες μορφές γκρουπέτου στη δυτική μουσική, στην Κλασική περίοδο, υπό τις 

ονομασίες: α) Doppelschlag (ή αγγλ.: unaccented upper turns) (Türk, D.G., 1789, Klavierschule [στο Donington 

1989: 275, ex.147]), β) mordente (ή mordente discendente) για το κατιόν γκρουπέτο, και mordente roverso (ή 

mordente ascendente) για το ανιόν αντίστοιχα (Galeazzi, 1791-6, Elementi… [στο Stowell 2000: 390]), γ) petit 

grouppe ή grupetto (Rode, Baillot & Kreutzer, 1803 [στο Stowell 2000: 383]), δ) δίφωνο κατιόν γκρουπέτο τριών-

νοτών (Beethoven, 1806, Quartet, Op.59, No.1, 3ο μέρος [στο Flesch 2000, v.2: 26-28, ex.126]), ε) gruppetto ή 

mordant (Habeneck, 1840 [στο Stowell 2000: 384]). 

 

 

Διάφοροι θεωρητικοί του είδους έχουν κατά καιρούς αναφερθεί στην εν λόγω κατηγορία 

ποικίλματος. Ενδεικτικά –όσον αφορά ειδικότερα στις δυο προαναφερόμενες περιόδους–, ο C.P.E. 

Bach (1753: 112) θεωρεί ότι η ερμηνεία του γκρουπέτου είναι γενικότερα ιδιαίτερα εξυπηρετική σε 

πάρα πολλές περιπτώσεις (Lloyd-Watts and Bigler 1995: 36). Ο ίδιος σχετικά αναφέρει (C.P.E. 

Bach ό.π.: 112): «Το γκρουπέτο είναι ένα βολικό ποίκιλμα το οποίο κάνει τις μελωδίες θελκτικές 

και μεγαλοπρεπείς». Ο ίδιος, στη συνέχεια, παρομοίως προσθέτει (ό.π.: 114): «Στις περισσότερες 

περιπτώσεις το γκρουπέτο εξυπηρετεί ως προς το να προσθέσει λαμπρότητα στις νότες» (στο 

Schenker 1976: 90, σημ. 56). Ο Tartini (1771), επίσης, όσον αφορά ειδικότερα στο γκρουπέτο 

τριών-νοτών (Παρ. 663στ), αναφέρει ότι ο σκοπός αυτού είναι «να προσδώσει στην κύρια νότα 

δ) δίφωνο γκρουπέτο (Beethoven 1806) 

ε) gruppetto ή mordant (Habeneck 1840) 

γ) petit grouppe ή grupetto (Rode, Baillot & Kreutzer 1803) 

ανιόν γκρουπέτο κατιόν γκρουπέτο 

α) Doppelschlag ή unaccented upper turns (Türk 1789) 

mordente ή mordente discendente (κατιόν) mordente roverso ή mordente ascendente (ανιόν) 

β) Galeazzi (1791-6) 
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περισσότερη ζωντάνια, ένταση και ζωηράδα» (στου ιδίου 1961: 89). Ο L. Mozart (1756), από την 

άλλη μεριά, θεωρεί το γκρουπέτο ως ένα αυτοσχεδιαστικό ποίκιλμα, η σημαντικότερη χρησιμότητα 

του οποίου είναι η σύνδεση κύριων νοτών μεταξύ τους (Brown, στο Kreitner et al.: §9ii).  

Όπως και κάθε ποίκιλμα στη δυτική μουσική, έτσι και η χρήση του γκρουπέτου είναι αρκετά 

αυτοσχεδιαστικού χαρακτήρα, μέχρι τουλάχιστον και την Μπαρόκ περίοδο. Η ερμηνεία του, 

βέβαια, συνεχίζει να υφίσταται και μετέπειτα, και μάλιστα σε αρκετά αξιόλογο βαθμό, αφού τούτο 

συναντάται συχνά καταγραμμένο σε έργα συνθετών διαφόρων μεταγενέστερων περιόδων – όπως 

π.χ. των Brahms, Wagner, Mahler, κ.ά.
1193

 Στην σύγχρονη περίοδο, μάλιστα, το εν λόγω ποίκιλμα 

συναντάται να εξετάζεται από ποικίλες θεωρητικές σκοπιές, από διάφορους μελετητές του είδους. 

Ο Flesch (2000, v.2: 26), για παράδειγμα, ερμηνεύει το γκρουπέτο ως συνδυασμό του κατιόντος και 

του ανιόντος μορντάν. Ο W. Palmer (1968), επίσης, το κατηγοριοποιεί ανάλογα με την εκάστοτε 

ρυθμική αξία της κύριας νότας την οποία αυτό ποικίλλει κάθε φορά (Lloyd-Watts and Bigler 1995: 

36). Στο παράδειγμα που ακολουθεί –από τη σχετική πραγματεία του τελευταίου–, αναπτύσσεται η 

προαναφερόμενη κατηγοριοποίηση διαφόρων αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων γκρουπέτων τριών 

και τεσσάρων-νοτών, τα οποία συνέλεξε ο ίδιος μέσα από διάφορα συνθετικά έργα του J.S. Bach 

(Παρ. 665). Όπως φαίνεται στο εν λόγω παράδειγμα, οι νότες του εκάστοτε γκρουπέτο είτε είναι 

ίσης ρυθμικής αξίας μεταξύ τους είτε οι πρώτες ερμηνεύονται ταχύτερα από τις επόμενες, έτσι 

ώστε να δοθεί σκόπιμα μεγαλύτερη ρυθμική αξία στην τελευταία. 

 

 
Παρ. 665. Αντιπροσωπευτικές εκδοχές κατιόντων γκρουπέτων τριών και τεσσάρων-νοτών, σε αντιστοιχία με την 

εκάστοτε ρυθμική αξία της κύριας νότας την οποία αυτά ποικίλλουν κάθε φορά. Πρόκειται συγκεκριμένα για 

περιπτώσεις γκρουπέτου τις οποίες συνέλεξε –και στη συνέχεια ταξινόμησε– ο W. Palmer (1968), μέσα από 

διάφορα συνθετικά έργα του J.S. Bach. Στο Lloyd-Watts and Bigler (1995: 36). 

 

 

Από διαφορετική θεωρητική σκοπιά, επίσης, ο Neumann (1983: 465-466) εξετάζει τη θέση των 

νοτών του γκρουπέτου στο χρόνο, σε σχέση με τον παλμό της σχετικής ποικιλλόμενης κύριας νότας. 

Όπως φαίνεται στο σχετικό παράδειγμα του ίδιου που ακολουθεί (Παρ. 666), η σχετική ρυθμική 

                                                 
1193

 Donington (1989: 272), Flesch (2000, v.2: 28). 

μπορεί να ερμηνεύεται: 

μπορεί να ερμηνεύεται: 

μπορεί να ερμηνεύεται: 

μπορεί να ερμηνεύεται: 

μπορεί να ερμηνεύεται: 
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αξία των νοτών του ποικίλματος μεταξύ τους, καθώς και η ταχύτητα ερμηνείας αυτών, μπορεί να 

ποικίλλουν σε αξιοσημείωτο βαθμό.
1194

 

 

 
Παρ. 666. Διάφορες περιπτώσεις κατιόντων γκρουπέτων, με ποικίλη τοποθέτηση των νοτών τους στο «χρόνο», σε 

σχέση με τον παλμό της κύριας νότας με την οποία αυτές συνδέονται (Neumann 1983: 465-466, ex.41.2-3). 

 

 

Ιδιαίτερα συχνά, και σε ποικίλους σχηματισμούς, συναντάται επίσης το γκρουπέτο στις διάφορες 

εξωκλασικές μουσικές παραδόσεις. Ακουλουθούν ενδεικτικά παραδείγματα καταγραμμένων 

αποσπασμάτων, στα οποία αποτυπώνονται διάφορες εκδοχές του ποικίλματος, από το πεδίο της 

τουρκικής (Παρ. 667) και της ινδικής (Παρ. 668) λαϊκής μουσικής παράδοσης.
1195

 

 

 
Παρ. 667. Ενδεικτική αναφορά σε δυο παρόμοιες περιπτώσεις γκρουπέτου από το πεδίο της τουρκικής 

παραδοσιακής μουσικής. Απόσπασμα τραγουδιού. Καταγραφή: Bartók (1976: 135, κομμάτι 43d, 3
ο
 σύστημα). 

 

 
Παρ. 668. Ενδεικτική αναφορά σε πανομοιότυπες περιπτώσεις γκρουπέτου από το πεδίο της ινδικής μουσικής. 

Καταγραμμένο απόσπασμα οργανικής μελωδίας ερμηνευμένης από sarangi. Καταγραφή: Sorrell (1980: 246, 61
ο
 

σύστημα). 

 

                                                 
1194

 Για περισσότερα όσον αφορά γενικότερα στο ποίκιλμα γκρουπέτο, στη δυτική έντεχνη μουσική, με μεγαλύτερη 

έμφαση στο Μπαρόκ, βλ. Αντωνόπουλος (1999: 221-223), Διαμαντής (2009: 91-92), Πυργιώτης (2000: 57-58), 

Καμπανάς (1992, τ. Β΄: 397-398), Boyden (1990: 287, 457), Schulenberg (στο Kreitner et al.: §8ve), Brown (στο 

Kreitner et al.: §9ii), Stowell (2000: 334-336, 88), Tartini (1961: 88-91), Lloyd-Watts and Bigler (1995: 36-37, 45), 

Flesch (2000, v.2: 26-28), Schenker (1976: 90-135), Donington (1982: 141-142 και 1989: 272-276), W. Palmer (5-6), 

Neumann (1983: 465-478), K. Palmer (2001: 146-151, 163-169), L. Mozart (1985: 184-185, 206-211), Baker (στο 

Swift 1989: 178), λήμμα “turn” στα: The New Harvard Dictionary of Music (Fuller) και The Oxford Companion to 

Music (McVeigh and Milsom), λήμμα “gruppetto” στο Grove και στο The Oxford Dictionary of Music, κ.α. 
1195

 Στην ινδική μουσική, συγκεκριμένα, η γενικότερη δομή του γκρουπέτου αποκαλείται muṛkī (Powers and Widdess, 

στο Qureshi et al.: §III3ic). Για περαιτέρω δείγματα καταγραφής του ποικίλματος σε εξωκλασικές μουσικές 

παραδόσεις, βλ. εδώ: Παρ. 13 και Παρ. 16, από την τουρκική και τη σκωτσέζικη βιολιστική λαϊκή παράδοση 

αντίστοιχα, και σημ. 193. 
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3.1.4.2.II. Το Γκρουπέτο στην ΕΠΒ Ερμηνεία 

Στο ειδικότερο πεδίο της ΕΠΜ το εν λόγω ποίκιλμα συναντάται να ερμηνεύεται αρκετά τακτικά, 

και στα περισσότερα διαφορετικά ιδιωματικά στυλ του είδους.
1196

 Στη διάλεκτο του ευρύτερου 

κύκλου των λαϊκών μουσικών –όπως μάλιστα προαναφέρθηκε ήδη–,
1197

 τούτο ενίοτε προσφωνείται 

και ως γύρισμα ή και κλώσιμο – όρος που στην κυριολεξία σημαίνει την περιστροφική κίνηση του 

μαλλιού για την κατασκευή νήματος. Είναι εύλογο ότι οι δυο προαναφερόμενες ονομασίες 

χρησιμοποιούνται με μεταφορική σημασία στη μουσική, υποδηλώνοντας την περιστροφική κίνηση 

των νοτών του γκρουπέτου γύρω από την κύρια νότα την οποία αυτές ποικίλλουν. Σχετικά η 

Μαζαράκη αναφέρει: 

«Η λέξη κλώσιμο για το gruppetto κι η λέξη τσάκισμα για το mordent έγιναν από φράσεις των 

πραχτικών. Ο Γιώργος Νασιάδης, φλογεροπαίχτης από το Καλαμίτσι των Γρεβενών, όταν ήθελε να 

σου πει να παίξεις gruppetto, ‘Κλώσ’ το’ σου λεγε.» (Μαζαράκη 1984: 10) 

«Το κλώσιμο ο κλαριτζής το βάζει συνήθως πάνω σε νότες μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας. 

Κάποτε το βάζει και σε πιο σύντομες νότες, που, όπως είναι φυσικό, τις παίζει με καταπληκτική 

ταχύτητα.» (ό.π.: 69) 

Στην τοπική ορολογία της εκάστοτε μουσικής παράδοσης (2.2.3.2.ΙΙ.), επίσης, το γκρουπέτο –όπως 

και κάθε άλλο βέβαια ποίκιλμα– ενίοτε συναντάται και με διάφορες άλλες ονομασίες οι οποίες 

παραπέμπουν σε αυτό με ακόμη πιο έμμεσο περιγραφικό τρόπο. Ο Κωτσίνης (2004: 43), για 

παράδειγμα, αναφέρει σχετικά ότι «Σε μάθημα ο Βαγγέλης Σούκας, ένα γκρουπέτο το έλεγε 

…‘εντριβή’»! 

Στο παράδειγμα που ακολουθεί αποτυπώνεται απόσπασμα από ένα κλέφτικο τραγούδι στο 

οποίο ερμηνεύονται –από κλαρίνο– τρεις διαδοχικές περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων γκρουπέτων, 

γνωστές και ως «αλυσίδες» γκρουπέτου (Παρ. 669). Πρόκειται για μια μακρόσυρτη εκδοχή του 

ποικίλματος, αρκετά συνήθη στο εν λόγω μουσικό είδος, η οποία συναντάται ιδιαίτερα σε οργανικά 

μέρη κλέφτικων τραγουδιών και σκάρους.  

 

 
Παρ. 669. Διαδοχικές σειρές («αλυσίδες») γκρουπέτου, αρκετά συνήθεις στην ΕΠΜ. Καταγραμμένο απόσπασμα 

οργανικού μέρους κλαρίνου του τραγουδιού: «Ο Γιάννος» (κλέφτικο). Κλαριντζής: Ανεστόπουλος. Από το δίσκο 

78΄ στροφών, Columbia DG-6436, 1938. Καταγραφή: Μαζαράκη (1985: 128, 6
ο
 σύστημα, κάτω πεντάγραμμο). 

 

Είναι εύλογο ότι το γκρουπέτο μπορεί να παρουσιάσει αρκετά μεγάλη σχηματική πολυπλοκότητα, η 

οποία μάλιστα συνήθως αυξάνει ανάλογα με το πλήθος των νοτών από τις οποίες αυτό αποτελείται. 

Για το λόγο αυτό, λοιπόν, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, ως μέγιστο πλήθος νοτών του εν 

λόγω ποικίλματος προκειμένου τούτο να θεωρείται και επομένως να εξετάζεται ως Ποίκιλμα 

θεωρήθηκε κατάλληλο να οριστεί αυτό των έξι νοτών. Είναι γεγονός ότι, όταν το γκρουπέτο 

αποτελείται από επτά νότες και πάνω –όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό άλλωστε και στη σχετική 

ανάπτυξη που ακολουθεί–, είναι αρκετά πιθανό η σχηματική του δομή να είναι τόσο σύνθετη ώστε 

αυτή να μπορεί να θεωρηθεί ως μέλισμα. Εξαίρεση, βέβαια, αποτελεί η συνήθης περίπτωση στην 

οποία μια μικρού πλήθους νοτών –συνήθως τεσσάρων– εκδοχή του ποικίλματος επαναλαμβάνεται 

συνεχόμενα σχηματίζοντας μακρά διαδοχική σειρά –συνήθως αρκετά περισσότερων των επτά 

νοτών–, δηλαδή «αλυσίδα», όπως αυτή του προαναφερόμενου παραδείγματος (Παρ. 669).
1198

 Ως εκ 

τούτου, λοιπόν, εδώ, εκτός από την ειδικότερη περίπτωση της «αλυσίδας» γκρουπέτου, 

οποιαδήποτε περίπτωση στοιχείου διαποίκιλσης συναφούς σχηματικής δομής με το γκρουπέτο η 

                                                 
1196

 Ενδ. πρβλ. Παρ. 8 και Παρ. 669. 
1197

 Ό. σημ. 1183. 
1198

 Για περισσότερα σχετικά με τις «αλυσίδες» γκρουπέτου, βλ. 3.1.4.2.II.γ, σ. 519. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

488 

οποία αποτελείται από επτά νότες και πάνω εξετάζεται ως μέλισμα στην ειδικότερη κατηγορία του 

διανθίσματος (3.2.4). 

 Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάπτυξη διαφόρων αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων του 

γκρουπέτου, όπως τούτο συναντάται στο ειδικότερο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ. Για τη διάρθρωση 

της σχετικής περιπτωσιολογίας ακολουθείται –κατά αναλογία– ο τρόπος κατηγοριοποίησης που 

έλαβε χώρα στην περίπτωση του συγγενούς του ποικίλματος της διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας 

(3.1.3.2), λαμβάνοντας ωστόσο εδώ επιπλέον υπόψη το πλήθος των νοτών του εκάστοτε 

εξεταζόμενου ποικίλματος. Ως εκ τούτου, οι διάφορες περιπτώσεις του γκρουπέτου αναπτύσσονται 

στη συνέχεια σύμφωνα με τα εξής –με σειρά ιεραρχίας– βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης 

αυτού:
1199

  

 

Βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης γκρουπέτου 

 

α) Ο σχηματισμός του ποικίλματος (3.1.1.3). Διακρίνονται δυο βασικές κατηγορίες:  

 i) Ανιόν γκρουπέτο (π.χ. … ), και 

 ii) Κατιόν γκρουπέτο (π.χ. … ). 

β) Το πλήθος των νοτών του ποικίλματος (3.1.1.1). Όπως μόλις προαναφέρθηκε, το γκρουπέτο 

εξετάζεται εδώ ως Ποίκιλμα, μονάχα όταν οι νότες που το αποτελούν είναι στο πλήθος μέχρι 

και έξι. Εξαιρείται η περίπτωση σχετικών «αλυσίδων» του ποικίλματος.
1200

 Ως εκ τούτου, 

σχετικά διακρίνονται πέντε βασικές σχετικές περιπτώσεις. Αυτό να αποτελείται από : 

i) Τρεις νότες (π.χ. σε ανιόντα , ή κατιόντα σχηματισμό ), 

ii) Τέσσερις νότες (π.χ. σε ανιόντα , , ή κατιόντα σχηματισμό , 

), 

iii) Πέντε νότες (π.χ. σε ανιόντα , , , ή κατιόντα σχηματισμό 

, , 
), και

 

iv) Έξι νότες (π.χ. σε ανιόντα , , ή κατιόντα σχηματισμό , 

). 

v) Περισσότερες από έξι νότες, εφόσον συνιστά περίπτωση σχετικής «αλυσίδας» (π.χ. 

…).
1201

 

γ) Η βιολιστική εκφορά του ποικίλματος (3.1.1.6). Διακρίνονται δυο βασικές περιπτώσεις. Αυτή 

να είναι: 

 i) Αρθρωτή (π.χ. ), και 

 ii) Ολισθητική, τουλάχιστον μιας εκ των νοτών του (π.χ. ). Κατά κανόνα, δεν 

συναντώνται περιπτώσεις πλήρως ολισθητικής εκφοράς του ποικίλματος. 

δ) Ο μετάηχος (π.χ. σ ), πρόηχος (π.χ. ), ή διάηχος (π.χ. ) σχηματισμός του 

(3.1.1.2). 

                                                 
1199

 Πρόκειται για μέρος των Πρόσθετων Κριτηρίων Κατηγοριοποίησης Ποικιλμάτων που παρατίθενται στην 3.1.1. 
1200

 Ό. σημ. 1198. 
1201

 Ό. σημ. 1198. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

489 

ε) Το είδος των διαστημάτων που σχηματίζονται μεταξύ των διαδοχικών νοτών του ποικίλματος 

(π.χ. ) (3.1.1.5). Διακρίνονται δυο βασικές περιπτώσεις των διαστημάτων αυτών. Να 

είναι:  

 i) Όλα βηματικά 2
ου

 βαθμού (π.χ. ), οπότε το ποίκιλμα μπορεί να χαρακτηριστεί –

αντίστοιχα με τη συγγενή του διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα στην ανάλογη περίπτωση– ως 

βηματικού διαστήματος, και 

 ii) Ένα τουλάχιστον από όλα αλματικό (π.χ. ),
1202

 οπότε το ποίκιλμα μπορεί να 

χαρακτηριστεί, αντίστοιχα επίσης, ως αλματικού διαστήματος. 

στ) Η σύγχρονη ή ασύγχρονη ρυθμική τοποθέτηση του ποικίλματος στο «χρόνο» (3.1.1.4). 

ζ) Οι ενδεχόμενες διαβαθμίσεις της ρυθμικής αξίας του ποικίλματος και η ταχύτητα εκφοράς του 

(3.1.1.7). 
 

Μέσω της εφαρμογής των δυο πρώτων προαναφερόμενων κριτηρίων (α, β) του γκρουπέτου, 

προκύπτουν θεωρητικά 9 διαφορετικές –από σκοπιά σχηματισμού και πλήθους νοτών του– βασικές 

περιπτώσεις αυτού. Καθεμιά από τις εν λόγω περιπτώσεις περιγράφεται συνοπτικά στον παρακάτω 

πίνακα (Πίν. 20). Τα υπόλοιπα πέντε προαναφερόμενα κριτήρια κατηγοριοποίησης (γ, δ, ε, στ, ζ), 

λαμβάνονται συμπληρωματικά υπόψη κατά περίπτωση. 

 Ακολουθεί η περαιτέρω ανάπτυξη των 9 αυτών βασικών περιπτώσεων του εξεταζόμενου 

ποικίλματος, μέσα από την παράθεση και το σχολιασμό σχετικών παραδειγμάτων από το πεδίο 

ερμηνείας του ΕΠΒ. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίν. 20), οι πρώτες 4 από τις 

περιπτώσεις αυτές (Περιπτώσεις 1-4) αφορούν στον ανιόντα σχηματισμό του ποικίλματος 

(3.1.4.2.II.α), ενώ οι επόμενες 4 (Περιπτώσεις 5-8), αντίστοιχα, στον κατιόντα (3.1.4.2.II.β).  

 

Γκρουπέτο: 

Περίπτωση 

# 

Βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης Δομική μονάδα ποίκιλσης 

α) Σχηματισμός 

ποικίλματος 

β) Πλήθος νοτών 

ποικίλματος 

1 i) Ανιών i) Τρεις νότες  

2 » ii) Τέσσερις νότες ,  

3 » iii) Πέντε νότες 
, ,  

4 » iv) Έξι νότες ,  

5 ii) Κατιών i) Τρεις νότες  

6 » ii) Τέσσερις νότες , ,  

7 » iii) Πέντε νότες , ,  

8 » iv) Έξι νότες ,  

9 «Αλυσίδα» 
Περισσότερες  

από έξι νότες … 
Πίν. 20. Διαχωρισμός του γκρουπέτου σε 9 περιπτώσεις, με βάση τα δυο πρώτα (α, β) βασικά κριτήρια 

κατηγοριοποίησής του (σ. 488). 

 

                                                 
1202

 Στην εξαιρετική περίπτωση που τα εν λόγω αλματικά διαστήματα είναι περισσότερα από δυο, εδώ, το γκρουπέτο 

θεωρείται ως διάνθισμα. Σχετικά, βλ. σ. 517. 
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3.1.4.2.II.α. Ανιόν Γκρουπέτο 

 

…  
 

Όπως προκύπτει με βάση το δεύτερο (β) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του 

γκρουπέτου –ανάλογα δηλαδή με το πλήθος νοτών του ποικίλματος–,
1203

 κατά πρώτον, ο ανιών 

σχηματισμός αυτού μπορεί να διακριθεί στις εξής τέσσερις βασικές υποκατηγορίες: 

 i) Ανιόν γκρουπέτο τριών-νοτών ( ), 

 ii) Ανιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών ( , ), 

 iii) Ανιόν γκρουπέτο πέντε-νοτών ( , , ), 

 iv) Ανιόν γκρουπέτο έξι-νοτών ( , ). 

Ακολουθεί περαιτέρω ανάπτυξη των τεσσάρων αυτών βασικών υποκατηγοριών.
1204

 

 

 

3.1.4.2.II.α.i. Ανιόν Γκρουπέτο Τριών-Νοτών 

 

Γκρουπέτο: Περίπτωση 1  

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Τρεις νότες 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η παρούσα περίπτωση ανιόντος γκρουπέτου (Περίπτωση 1) αποτελεί, στην ουσία, αυξημένη κατά 

μια νότα εκδοχή της αντίστοιχης περίπτωσης (Περίπτωση 1) του συγγενούς της ποικίλματος της 

ανιούσας διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας ( ). Κατά αντιστοιχία με την τελευταία περίπτωση 

ποίκιλσης, συνεπώς, οι θεωρητικά δυνατοί δακτυλισμοί βιολιστικής εκφοράς του εξεταζόμενου 

ποικίλματος είναι πέντε. Όσες είναι δηλαδή, αντίστοιχα, και οι σχετικές «δακτυλικές βάσεις» από 

τις οποίες μπορεί αυτό να εκφερθεί στο όργανο.
1205

 

 Το ανιόν γκρουπέτο τριών-νοτών μπορεί να πει κανείς ότι αποτελεί, από σχηματική άποψη, 

τη «βάση» του ανιόντος γκρουπέτου γενικότερα, αφού ο σχηματισμός των τριών του νοτών 

εμπεριέχεται σε οποιοδήποτε άλλο ανιόν γκρουπέτο περισσότερων νοτών. Πρόκειται συγκεκριμένα 

για τις τρεις διαδοχικές νότες ποίκιλσης που βρίσκονται μόλις πριν την νότα εκείνη –την 

«κυκλωμένη»– στην οποία καταλήγει η ελικοειδής διάταξη του εκάστοτε γκρουπέτου. 

 Αξιόλογο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ειδικότερα εδώ, η ποικιλότητα της ρυθμικής 

τοποθέτησης του ποικίλματος σε σχέση με την κύρια νότα την οποία αυτό ποικίλλει. Ακολουθούν 

σχετικά παραδείγματα, πρόχρονης (Παρ. 670, Παρ. 671, Παρ. 676, Παρ. 677) και σύγχρονης (Παρ. 

672 - Παρ. 675) εκφοράς του.  

 

 

 

                                                 
1203

 Σχετικά, βλ. σ. 488. 
1204

 Ό. σημ. 475 & σημ. 477. 
1205

 Βλ. αντίστοιχα, 3.1.3.2.II.α.i (σ. 400), Περίπτωση 1. 
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Παρ. 670. Ανιόν γκρουπέτο τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Πρόχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: άγνωστος γηγενής από χωριό της Χίου. Απόσπασμα μιας από τις πρώτες, ενδεχομένως, 

επιβεβαιωμένες συστηματικές καταγραφές της διαποίκιλσης στην ΕΠΒ ερμηνεία. Άγνωστος τίτλος κομματιού. 

Καταγραφή: Pernot (1903), Χίος (στο Pernot 1990: 108, 1
ο
 κομμάτι, 1

ο
 & 2

ο
 σύστημα).

1206
 

 

 

 
Παρ. 671. #53, βθτ: Ντο, ~ 85. 

Ανιόν γκρουπέτο τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Πρόχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Βαγγέλης Αδριάς (Ναύτης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Αυθεντικός μπάλλος Σερίφου» (Σερίφου). Από το άλμπουμ: 16 Αθάνατα Βιολιά, Nitro Music 2710922, CD, 2004, 

αρ. κομματιού: 15, σημείο: 0.42΄-0.49΄. 

 

 

 
Παρ. 672. #96, βθτ: Ρε, ~ 80. 

Ανιόν γκρουπέτο τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Σύγχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Καλαϊτζής (Μπινταγιάλας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Τα ξύλα» (Λέσβου). Από το άλμπουμ: Βιολί - The Greek Folk Instruments Vol.5, FM Records 682, CD, 1995, αρ. 

κομματιού: 03, σημείο: 0.23΄-0.29΄.  

 

 

 
Παρ. 673. #597, βθτ: Ντο, ~ 240.  

Ανιόν γκρουπέτο τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Σύγχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Θωμάς Διαμαντής. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Το Νερατζοφίλημα» 

(Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Μαγνησία - Μουσικές Παραδόσεις, Βόλος 04, 2CDs, 2001, αρ. κομματιού: I-07, 

σημείο: 0.04΄-0.11΄.  
 

                                                 
1206

 Σχετικά με τον Pernot, βλ. σ. 37. 
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Παρ. 674.

1207
 #273, βθτ: Ρε, ~ 145. 

Ανιόν γκρουπέτο τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Σύγχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Μανώλης Μανιουδάκης (Μανιό). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του σκοπού: «Συρτός 

Μεσογειανός» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.13 - Κρήτη, FM Records 1184, CD, 2000, αρ. 

κομματιού: 05, σημείο: 0.27΄-0.34΄. 

 

 

Από μελωδική σκοπιά επίσης, όπως γίνεται αντιληπτό και στα προαναφερόμενα παραδείγματα 

(Παρ. 670 - Παρ. 674), οι νότες του ποικίλματος σχηματίζουν συνήθως βηματικό διάστημα 

διαδοχικά μεταξύ τους. Ενίοτε, ωστόσο, συναντώνται και περιπτώσεις στις οποίες, αντίστοιχα, 

σχηματίζουν διάστημα αλματικό (Παρ. 675 - Παρ. 678). 

 

 
Παρ. 675.

1208
 #12, βθτ: Λα, ~ 90. 

Ανιόν γκρουπέτο τριών-νοτών αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Σύγχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Δ. (Nick Doneff). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Χήρα μου με τα 

μαύρα» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Βιργινία Μαγκίδου - Το Ελληνικό Τραγούδι στην Αμερική 1945-1955, 

Hellenic Records 1007, CD, 1996, αρ. κομματιού: 13, σημείο: 0.15΄-0.21΄. 

 

 
Παρ. 676. #30, βθτ: Μι, ~ 110 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Ανιόν γκρουπέτο τριών-νοτών αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Πρόχρονη εκφορά του.  

Βιολιστής: Δημήτρης Τουτζιάρης (Τρακασούρης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Καλότυχος ποιος μ’ αγαπά» (καθιστικό Αν. Μακεδονίας). Από το άλμπουμ: Καλότυχος Ποιος μ’ Αγαπά - 

Τραγούδια της Μακεδονίας, ΕνΧορδαίς 1906, CD, 1998, αρ. κομματιού: 16, σημείο: 1.23΄-1.33΄ (ιστορικές 

ηχογραφήσεις των αρχών της δεκαετίας του ’50, από το αρχείο του Ραδιοφωνικού Σταθμού Μακεδονίας).  

 

 

Ακολουθούν δυο παραδείγματα μη-γραμμικού σχηματισμού της εν λόγω περίπτωσης του 

ποικίλματος (Παρ. 677, Παρ. 678). Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, εδώ, οι νότες του ποικίλματος, 

εκτός από αλματικά, σχηματίζουν επιπλέον διαδοχικά μεταξύ τους και αύξοντα αλλά και φθίνοντα 

διαστήματα. Οι εν λόγω διατάξεις γκρουπέτου, μπορεί να πει κανείς ότι αποτελούν μια κατεξοχήν 

επιμηκυμένη εκδοχή διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας,
1209

 δικαιολογώντας μάλιστα έτσι σε ένα 

βαθμό την ετέρα ονομασία του γκρουπέτου, αυτή της πολλαπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας.  

                                                 
1207

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 803, Παρ. 1019. 
1208

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 420, Παρ. 808, Παρ. 960. 
1209

 Η εν λόγω παρατήρηση γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή εάν συγκρίνει κανείς μεταξύ τους ειδικότερα το αμέσως 

ακόλουθο παράδειγμα Παρ. 677 με το Παρ. 533. Και στα δυο αυτά παραδείγματα, ο ίδιος ερμηνευτής, σε διαφορετικό 

σημείο του ίδιου κομματιού επαναλαμβάνει ακριβώς την ίδια μελωδία, χρησιμοποιώντας ωστόσο, τη μια φορά διπλή 

διαζευκτική αποτζιατούρα, και την άλλη γκρουπέτο. Επίσης, πρβλ. Παρ. 699, ως αντίστοιχο παράδειγμα κατιόντος 

γκρουπέτου τριών-νοτών.  
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Παρ. 677. #148, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 110. 

Ανιόν γκρουπέτο τριών-νοτών αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Πρόχρονη εκφορά του. Μη-γραμμικός 

σχηματισμός του.  

Βιολιστής: Τάσος Αγαλιώτης (Κουκής). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Συρτός από Άγιο Λέοντα» (Ζακύνθου). Από το άλμπουμ: Instrumental Folk Music from Greece, Topic records 

TS 915, CD, 1996, αρ. κομματιού: 10, σημείο: 0.44΄-0.53΄.  

 

 

 
Παρ. 678. Ανιόν γκρουπέτο τριών-νοτών αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Πρόχρονη εκφορά του. Μη-

γραμμικός σχηματισμός του. 

Βιολιστής: Αλέξης Κατσούρας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Λεμονιά» 

(Ηπείρου). Καταγραφή: Κατσούρας (2001: Παράρτημα χ.σ., «Λεμονιά», μέτρο 36-38). 

 

 

 

3.1.4.2.II.α.ii. Ανιόν Γκρουπέτο Τεσσάρων-Νοτών 

 

Γκρουπέτο: Περίπτωση 2 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Τέσσερις νότες 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
,   

 

Η παρούσα περίπτωση ανιόντος γκρουπέτου (Περίπτωση 2) αποτελεί, στην ουσία, επιμηκυμένη 

κατά μια νότα –και δη την αρχική του ποικίλματος– εκδοχή της προαναφερόμενης Περίπτωσης 1 

της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ). Ο ειδικότερος δε σχηματισμός με τον οποίο αυτό 

συναντάται περισσότερο συχνά είναι ο εξής: . Συνηθίζετα, μάλιστα, οι δυο εκατέρωθέν του 

κύριες νότες, αφενός, να σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα κατιόν και, αφετέρου, ο λόγος της 

ρυθμικής τους αξίας να είναι 3:1. Όπως είναι δηλαδή, για παράδειγμα, το σύνηθες μοτίβο κύριων 

νοτών , το οποίο με την προσθήκη του ποικίλματος γίνεται: . Ακολουθούν σχετικά 

παραδείγματα από το πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ (Παρ. 679 - Παρ. 682).
1210

 

 

                                                 
1210

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 1135 (3
ο
 μέτρο, 2

ος
 & 3

ος
 χρόνος), Παρ. 739 (1

ο
 & 2

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 687 (2

ο
 

μέτρο, 3
ος

 χρόνος)  
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Παρ. 679.

1211
 #579, βθτ: Ρε, ~ 90. 

Ανιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Σύγχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Σταμάτης Χατζηδάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μες στου 

Αιγαίου τα νερά» (Ν. Αιγαίου). Από το άλμπουμ: Δημοτική Παράδοση - Νησιώτικα, Minos 480838, CD, 1990, αρ. 

κομματιού: 09, σημείο: 0.26΄-0.31΄ (1
η
 έκδ. 1949, στο δίσκο 78΄ στροφών His Master’s Voice Ελλάδος AO-2900). 

 

 

 
Παρ. 680. #582, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 75. 
Ανιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Σύγχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιάννης Γεωργίου (Καραμπάσης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Κούσιε ε Ακούντι Ντάρδενε» (Νότιας Εύβοιας). Από το άλμπουμ: Καρυστία - Ηχογραφήσεις στη Νότια Εύβοια 

1974-1994, ΜΛΑ 5, CD, 1998, αρ. κομματιού: 29, σημείο: 0.54΄-1.00΄.  
 

 

 
Παρ. 681.

1212
 #224, βθτ: Ρε, ~ 80. 

Ανιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Σύγχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Οικονομίδης ή Νικήτας Συνοδινός.
1213

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του 

οργανικού σκοπού: «Πατινάδα Νάξου». Από το άλμπουμ: Ελληνικοί Χοροί Νο.9 - Τραγούδια από Διάφορες 

Περιοχές, Δόρα Στράτου 109, LP, 1977, αρ. κομματιού: Β-04, σημείο: 1.17΄-1.30΄. 

 

 

Παρόμοιο με τα προηγούμενα, αλλά με ελαφρώς διαφορετική κατανομή της ρυθμικής αξίας της 

εκάστοτε νότας του ποικίλματος, είναι το ακόλουθο παράδειγμα (Παρ. 682).  

                                                 
1211

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 76. 
1212

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 928, Παρ. 955. 
1213

 Στο ένθετο του σχετικού άλμπουμ αναφέρονται ως ερμηνευτές και οι δυο εν λόγω βιολιστές. Κρίνοντας από τον 

τρόπο βιολιστικής ερμηνείας τους, πάντως, θεωρώ πιθανότερο ερμηνευτή του εν λόγω κομματιού τον Νίκο 

Οικονομίδη.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

495 

 

 
Παρ. 682. #580, βθτ: Μι, ~ 180.  

Ανιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Σύγχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Ζήσης Κασιάρας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μπιράτι» 

(Θεσσαλίας, Τασιά). Από το άλμπουμ: Χρώματα Παράδοσης - Ζήσης Κασιάρας, Πέτρος Σβώλος, Musicland 122, 

CD, 2006, αρ. κομματιού: 02, σημείο: 1.06΄-1.11΄.  
 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, συχνά, το προαναφερόμενο σύνηθες μοτίβο κύριων νοτών  

ερμηνεύεται ρυθμικά ανεπτυγμένο ως . Κατά αντιστοιχία, επομένως, στην περίπτωση αυτή, 

η προαναφερόμενη ποικιλμένη με ανιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών εκδοχή του, , μπορεί 

να σημειογραφηθεί ως . Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα (Παρ. 683 - Παρ. 685).  

 

  
Παρ. 683.

1214
 #255, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 80.  

Ανιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Σύγχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Μακρυγιάννης (Νισύριος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Συρτός Κίτσος» (Δωδεκανήσων). 

Από το άλμπουμ: Γιώργος Μακρυγιάννης ή Νισύριος - Ιστορικές ηχογραφήσεις 1917-1919, ΠΕΣΝ, CD, 2011, αρ. 

κομματιού: 05, σημείο: 1.50΄-1.55΄ (1
η
 έκδ. 1918, στο δίσκο 78΄ στροφών Victor Αμερικής VI-72072).  

 

 

Αντίστοιχα: 

 
Παρ. 684. #586, βθτ: Σι, ~ 85. 

Ανιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Σύγχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Βασιλάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Αυτός που σέρνει 

το χορό» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Ιωνία, Ήχος και Λόγος - Γιώργος Βασιλάκης, Αθηναϊκή 

δισκογραφική 164, CD, 2000, αρ. κομματιού: 12, σημείο: 0.17΄-0.25΄.  

                                                 
1214

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 549. 

ή 
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Παρ. 685.

1215
 #590, βθτ: Σολ, ~ 85. 

Ανιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 2). Σύγχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Βαγγέλης Αδριάς (Ναύτης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Σέριφος 

ποτέ δε σε ξεχνώ» (Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: Η Μουσική μας Παράδοση - Ταξίδι στα Νησιά Μας, Sakkaris 

250, CD, 1997, αρ. κομματιού: 13, σημείο: 0.06΄-0.17΄ (1
η
 έκδ. δεκαετία ~ ’60, σε δίσκο 45΄ στροφών). 

 

 

 

3.1.4.2.II.α.iii. Ανιόν Γκρουπέτο Πέντε-Νοτών 

 

Γκρουπέτο: Περίπτωση 3 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Πέντε νότες 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
, ,  

 

Η παρούσα περίπτωση ανιόντος γκρουπέτου (Περίπτωση 3) αποτελεί, στην ουσία, επιμηκυμένη 

κατά μια νότα εκδοχή της προαναφερόμενης Περίπτωσης 2 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος 

( ). Είναι εύλογο ότι, ένεκα του σχετικού πλήθους των νοτών του, η σχηματική του 

πολυπλοκότητα μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη, π.χ. , , , κ.ά. Ακολουθούν 

σχετικά παραδείγματα σύγχρονης εκφοράς του ποικίλματος (Παρ. 686 - Παρ. 688). 

 

 
Παρ. 686.

1216
 #585, βθτ: Μι,  ~ 75.  

Ανιόν γκρουπέτο πέντε-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Σύγχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Μακρυγιάννης (Νισύριος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Αϊβαλιώτικο Ζεϊμπέκικο» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Πριν από το Μάρκο, περ. Λαϊκό τραγούδι, 

τχ. 11, CD, 2005, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 0.44΄-0.51΄ (1
η
 έκδ. 1918, στο δίσκο 78΄ στροφών Victor Αμερικής 

VI-72702). 

 

                                                 
1215

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 954. 
1216

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 956. 
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Παρ. 687.

1217
 #242, βθτ: Λα, ~ 85. 

Ανιόν γκρουπέτο πέντε-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Σύγχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Μαργιολάς (Μανωλάς). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Μπήκε στο χορό» (λαϊκό). Από το άλμπουμ: Και Σήμερα Κοντά σου - Γιώργος Μαριολάς, Δίκτυο 260, CD, 2009, 

αρ. κομματιού: 03, σημείο: 2.26-2.31΄ (1
η
 έκδ. 1956, στο δίσκο 78΄ στροφών His Master’s Voice Ελλάδος AO-

5368). 

 

 
Παρ. 688. #587, βθτ: Σι, ~ 130. 

Ανιόν γκρουπέτο πέντε-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Σύγχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Ανδρέας Πόγγης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Πάλι τα ’κοψε η μαμά 

σου» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Βιργινία Μαγκίδου - Το Ελληνικό Τραγούδι στην Αμερική 1945-1955, Hellenic 

Records 1007, CD, 1996, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 2.22΄-2.30΄ (1
η
 έκδ. ~1950, στο δίσκο 78΄ στροφών Virginia 

VR-10). 

 

 

 

3.1.4.2.II.α.iv. Ανιόν Γκρουπέτο Έξι-Νοτών 

 

Γκρουπέτο: Περίπτωση 4 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Έξι νότες 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
,  

 

Αντίστοιχα με την προηγούμενη περίπτωση (Περίπτωση 3), ο σχηματισμός της εν λόγω 

περίπτωσης ανιόντος γκρουπέτου (Περίπτωση 4), ένεκα μάλιστα του ότι αποτελείται από μια 

παραπάνω νότα, ενδέχεται να είναι ακόμη πιο πολύπλοκος (Παρ. 689). Για το λόγο αυτό, άλλωστε, 

σχηματισμοί του ανιόντος γκρουπέτου οι οποίοι συνίστανται από περισσότερες νότες από ό,τι η 

παρούσα περίπτωση –δηλαδή από επτά νότες και πάνω–, εδώ θεωρούνται –και επομένως 

εξετάζονται– ως διανθίσματα (3.2.4). 
 

 
Παρ. 689. #591, βθτ: Ρε, ~ 105. 

Ανιόν γκρουπέτο έξι-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Σύγχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Κουφογιαννάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ξύπνα και 

μην κοιμάσαι» (Καστελλόριζου). Από το άλμπουμ: Καστελλόριζο, Συρτός 91353, CD, 1992, αρ. κομματιού: 03, 

σημείο: 3.49΄-3.56΄.  
 

                                                 
1217

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 957. 
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3.1.4.2.II.β. Κατιόν Γκρουπέτο 

Όπως προκύπτει επίσης με βάση το δεύτερο (β) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης του 

γκρουπέτου –ανάλογα δηλαδή με το πλήθος νοτών του ποικίλματος–,
1218

 κατά δεύτερον, ο κατιών 

σχηματισμός αυτού μπορεί να διακριθεί στις εξής τέσσερις βασικές υποκατηγορίες: 

 i) Κατιόν γκρουπέτο τριών-νοτών ( ), 

 ii) Κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών ( , ), 

 iii) Κατιόν γκρουπέτο πέντε-νοτών ( , , ), 

 iv) Κατιόν γκρουπέτο έξι-νοτών ( , ). 

Ακολουθεί περαιτέρω ανάπτυξη των τεσσάρων αυτών βασικών υποκατηγοριών. 

 

 

3.1.4.2.II.β.i. Κατιόν Γκρουπέτο Τριών-Νοτών 

 

Γκρουπέτο: Περίπτωση 5 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Τρεις νότες 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η παρούσα περίπτωση κατιόντος γκρουπέτου (Περίπτωση 5) αποτελεί, στην ουσία, την αντίστροφη 

σχηματικά εκδοχή της Περίπτωσης 1 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ).
1219

 Κατά 

αντιστοιχία με την τελευταία προαναφερόμενη περίπτωση, συνεπώς, οι θεωρητικά δυνατοί 

δακτυλισμοί βιολιστικής εκφοράς του είναι πέντε. Όπως για το προαναφερόμενο ανιόν γκρουπέτο 

τριών-νοτών, επίσης, έτσι και για το αντίστοιχο κατιόν –που εξετάζεται ειδικότερα εδώ– μπορεί να 

πει κανείς ότι αποτελεί, από σχηματική άποψη, τη «βάση» του κατιόντος γκρουπέτου γενικότερα, 

αφού ο σχηματισμός των τριών του νοτών εμπεριέχεται σε οποιοδήποτε άλλο κατιόν γκρουπέτο 

περισσότερων νοτών.  

 Αξιόλογο ενδιαφέρον παρουσιάζει, εδώ, η ποικιλότητα της ρυθμικής τοποθέτησης του 

ποικίλματος σε σχέση με την κύρια νότα την οποία αυτό ποικίλλει. Ακολουθούν, κατά πρώτον, 

σχετικά παραδείγματα πρόχρονης εκφοράς του ποικίλματος, η οποία είναι και η πιο συνήθης (Παρ. 

690 - Παρ. 696).
1220

 Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό, στα τέσσερα πρώτα από αυτά (Παρ. 690 - 

Παρ. 693), στα οποία η ποικιλλόμενη κύρια νότα εκφέρεται σε θέση του χρόνου, ο λειτουργικός 

ρόλος του ποικίλματος είναι κυρίως να τονίσει την ερμηνεία της. 

 

                                                 
1218

 Σχετικά, βλ. σ. 488.  
1219

 Βλ. σ. 490. 
1220

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 729 (5
ος

 χρόνος), Παρ. 516 (3
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 743 (1

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος). 
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Παρ. 690.

1221
 #364, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο ψηλότερα), ~ 135. 

Κατιόν γκρουπέτο τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Πρόχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Παύλος Πολυράκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Το σφάλμα» 

(Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τα Βιολιά της Κρήτης Νο1, Panivar 40266, CD, 1994, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 

2.58΄-3.05΄.  

 

 

 
Παρ. 691. Κατιόν γκρουπέτο τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Πρόχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Ευάγγελος Τίλλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Συρτός» 

(Ηπείρου). Καταγραφή: Κατσούρας (2001: Παράρτημα χ.σ., «Συρτός», μέτρο 128-131).  
 

 

 
Παρ. 692. Κατιόν γκρουπέτο τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Πρόχρονη εκφορά του. 

Διάηχος σχηματισμός του. 

Βιολιστής: Κώστας Γονιδάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα βιολιστικού μέρους του τραγουδιού: «Ο Μάης» 

(Κύθνου). Καταγραφή: ΚΕΕΛ - Τσιάνης (1959) (στο Σπυριδάκης και Περιστέρης 1999: 363, 7
ο
 σύστημα). 

 

 

 
Παρ. 693.

1222 #100, βθτ: 120, ~ Ρε. 

Κατιόν γκρουπέτο τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Πρόχρονη εκφορά του. Διάηχος 

σχηματισμός του. 

Βιολιστής: Αναστάσιος Κουλούρης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μεσοτοπίτικος καρσιλαμάς» (Λέσβου). Από το άλμπουμ: Μουσικά Σταυροδρόμια στο Αιγαίο - Λέσβος 19
ος

-20
ός

 

Αιώνας, Εξάντας, 5CDs, 2000, αρ. κομματιού: IV-04, σημείο: 2.47΄-2.54΄.  

 

 

Αντιθέτως, στα επόμενα τρία (Παρ. 694 - Παρ. 696), στα οποία η ποικιλλόμενη κύρια νότα 

ερμηνεύεται σε άρση του χρόνου –στα οποία, συν τοις άλλοις, ο σχηματισμός του ποικίλματος 

είναι διάηχος–, ο λειτουργικός ρόλος του τελευταίου είναι κατεξοχήν εξομαλυντικός ως προς τη 

μετάβαση μεταξύ των δυο εκατέρωθέν του κύριων νοτών.  

                                                 
1221

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 872. 
1222

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 290, Παρ. 395. 
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Παρ. 694. #583, βθτ: Φα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 120. 
Κατιόν γκρουπέτο τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Πρόχρονη εκφορά του. Διάηχος 

σχηματισμός του. 

Βιολιστής: Παντελής Μπαριταντωνάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του σκοπού: «Κοντυλιές 

Καλογερίδη» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τα Ραδιοφωνικά 1960-70, ΚΜΕ ΣΑ580, 3CDs, 1996, αρ. κομματιού: 
III-14, σημείο: 0.48΄-0.52΄.  

 

 

 
Παρ. 695.

1223
 #595, βθτ: Ρε (ακούγεται 2 τόνους χαμηλότερα), ~ 95. 

Κατιόν γκρουπέτο τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Πρόχρονη εκφορά του. Διάηχος 

σχηματισμός του. 

Βιολιστής: Κωνσταντίνος Πανώριος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Μπαρμπουνάκι» (Τήνου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Κυκλάδων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 6, CD, 1997, αρ. 

κομματιού: 17, σημείο: 2.38΄-2.43΄ (1
η 

έκδ. 1973). 

 

 

 
Παρ. 696. #599, βθτ: Φα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 105. 

Κατιόν γκρουπέτο τριών-νοτών (Περίπτωση 5) βηματικού διαστήματος. Πρόχρονη εκφορά του. Διάηχος 

σχηματισμός του. 

Βιολιστής: Γιώργος Σφακιανάκης (Αβησσυνός). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Κονδυλιές Καλογερίδη» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Χοροί και Τραγούδια της Κρήτης με το Γιώργο 

Αβυσσηνό, Regal 480867, CD, 1995, αρ. κομματιού: 06, σημείο: 4.59΄-5.09΄ (1
η
 έκδ. 1976). 

 

 

Ακολουθούν, κατά δεύτερον, σχετικά παραδείγματα σύγχρονης εκφοράς του ποικίλματος, η οποία 

συναντάται λιγότερο συχνά (Παρ. 697, Παρ. 698). Το γεγονός εδώ ότι το τονικό ύψος της αρχικής 

νότας του ποικίλματος διαφέρει από αυτό της σχετικής ποικιλλόμενης κύριας, λόγω του ότι η 

πρώτη ερμηνεύεται σε θέση του χρόνου, γίνεται αρκετά πιο αισθητό συγκριτικά με προηγουμένως. 

 

                                                 
1223

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 174. 
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Παρ. 697. #588, βθτ: Φα (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 90.  

Κατιόν γκρουπέτο τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Σύγχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Πετρής Αντρέου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: “Tsiattismata” 

(«Τσιατίσματα», Κύπρου). Από το άλμπουμ: Κύπρος - Δημοτική Μουσική, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα 

(ΠΛΙ) PFF13, 7CDs, 1999, αρ. κομματιού: III-04, σημείο: 3.17΄-3.27΄. 

 

 

 
Παρ. 698.

1224
 #69, βθτ: Μι, ~ 110. 

Κατιόν γκρουπέτο τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Σύγχρονη εκφορά του.  

Βιολιστής: Ηλίας Καληντίρης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Για δες τη λυγερή» 

(Πελοποννήσου). Από το άλμπουμ: Ιστορία στο Δημοτικό Τραγούδι - Τασία Βέρρα, General Music 2553, LP, 1978, 

αρ. κομματιού: ;, σημείο: 2.26΄-2.35΄. 
 

 

Ακολουθούν παραδείγματα δυο ξεχωριστών εκδοχών της εν λόγω περίπτωσης του ποικίλματος, οι 

οποίες δεν συναντώνται ιδιαίτερα συχνά. Στο μεν πρώτο (Παρ. 699), οι νότες αυτού σχηματίζουν, 

αφενός, όλες αλματικό διάστημα διαδοχικά μεταξύ τους, αφετέρου, μη-γραμμική διάταξη.
1225

 Στο 

δε δεύτερο (Παρ. 700), η βιολιστική εκφορά του ποικίλματος γίνεται με ολισθητικό τρόπο – αντί με 

τον συνήθη αρθρωτό.  

  

 
Παρ. 699. #200, βθτ: Μι, ~ 125. 

Κατιόν γκρουπέτο τριών-νοτών αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Πρόχρονη εκφορά του. Μη-γραμμικός 

σχηματισμός του. 

Βιολιστής: Κυριάκος ή Πολυχρόνης Χαλκιάς.
1226

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Σήμερα νιός ξουρίζεται» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Ηπειρώτικος Γάμος - Τάσος Χαλκιάς, Minos 480611, CD, 

2000, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 1.07΄-1.20΄ (1
η
 έκδ. 1973).  

 

                                                 
1224

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 814. 
1225

 Η εν λόγω διάταξη είναι ανάλογη με αυτή του ανάστροφου σχηματισμού του ποικίλματος του Παρ. 677. Σχετικά, 

επίσης, βλ. σημ. 1209. 
1226

 Ό. σημ. 992. 
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Παρ. 700. #120, βθτ: Ντο, ~ 105. 

Κατιόν γκρουπέτο τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Πρόχρονη εκφορά του. Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Δημήτρης Τηγανούριας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ως και τα 

παραθύρια σου» (Σαμοθράκης). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.2 - Λήμνος, Σαμοθράκη, Ίμβρος, Τένεδος, 

FM Records 802, CD, 1997, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 1.36΄-1.44΄. 

 

 

 

3.1.4.2.II.β.ii. Κατιόν Γκρουπέτο Τεσσάρων-Νοτών 

 

Γκρουπέτο: Περίπτωση 6  

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Τέσσερις νότες 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
, ,  

 

Η παρούσα περίπτωση κατιόντος γκρουπέτου (Περίπτωση 6) αποτελεί ενδεχομένως την πιο συνήθη 

του ποικίλματος γενικότερα στην ερμηνεία της ΕΠΜ. Ο ειδικότερος μάλιστα σχηματισμός με τον 

οποίο αυτή συναντάται περισσότερο συχνά είναι ο εξής: . Η «κυκλωμένη» νότα, εδώ, αυτή 

δηλαδή στην οποία καταλήγει η ελικοειδής διάταξη του ποικίλματος, είναι η ποικιλλόμενη κύρια, 

αυτή δηλαδή η οποία έπεται του τελευταίου.  

 Από μελωδική σκοπιά, οι νότες του ποικίλματος σχηματίζουν συνήθως βηματικό διάστημα 

διαδοχικά μεταξύ τους, και από ρυθμική, αντίστοιχα, μοιράζονται ισομερώς τη ρυθμική αξία την 

οποία έχει το ποίκιλμα στη διάθεσή του. Από ρυθμική σκοπιά, επίσης, η ερμηνεία του ποικίλματος 

είναι ως επί το πλείστον σύγχρονη ( ), και πραγματοποιείται συχνά σε θέση του χρόνου. Ο 

δε σχηματισμός αυτού είναι κατεξοχήν πρόηχος. Από βιολιστική σκοπιά, ακόμη, η εκφορά του 

γίνεται κατά κύριο λόγο με αρθρωτό τρόπο. Οι νότες αυτού, επίσης, εκφέρονται κατά κανόνα 

συζευγμένες, δηλαδή σε μια δοξαριά, χωρίς αλλαγή φοράς της κίνησης του τόξου. 

 Η εν λόγω εκδοχή του ποικίλματος χρησιμοποιείται αρκετά συχνά προκειμένου να τονιστεί 

η ερμηνεία της κύριας νότας την οποία αυτό ποικίλλει. Η δε εκφορά της συνολικής δομικής 

μονάδας αυτού, λόγω προφανώς του ότι η τελευταία ξεκινά και καταλήγει σε νότα του ιδίου 

τονικού ύψους, παρουσιάζει μεγάλη αυτοτέλεια από μελωδική άποψη. Αυτός μάλιστα ενδέχεται να 

είναι και ένας από τους λόγους εξαιτίας του οποίου η εν λόγω εκδοχή του ποικίλματος συναντάται 

ενίοτε με την ειδικότερη ονομασία γκρουπέτο “snap” (κρότος),
1227

 από το αυτοτελές, σαν «κρότο» 

άκουσμά του δηλαδή. 

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα ερμηνείας του ποικίλματος σε διάφορα τοπικά στυλ του 

εξεταζόμενου είδους (Παρ. 701 - Παρ. 722).
1228

  

                                                 
1227

 Ενδ. βλ. C.P.E. Bach (1753: 125), Palmer (2001: 146-151).  
1228

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 739 (1
ο
 & 2

ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος), Παρ. 581 (1

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 319 (4

ος
 χρόνος), 

Παρ. 958 (1
ο
 & 3

ο
 μέτρο, 1

ος
 & 2

ος
 χρόνος), Παρ. 135 (2

ο
 μέτρο, 1

ος 
χρόνος), Παρ. 173 (3

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 217 

(1
ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος), Παρ. 244 (3

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 397 (3

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 709 (3

ο
 μέτρο, 1

ος
 

χρόνος, και 5
ο 

μέτρο, 1
ος

 χρόνος), Παρ. 504 (1
ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος), Παρ. 566 (1

ο
 & 3

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 139 (1

ο
 

& 2
ο
 μέτρο, 5

ος
 χρόνος). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

503 

 
Παρ. 701.

1229
 #23, βθτ: Λα, ~ 125. 

Κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Σύγχρονη εκφορά του.  

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα βιολιστικού μέρους του οργανικού σκοπού: 

«Κουτσαβάκικο Ζεϊμπέκικο» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή 

Κυριάκο Γκουβέντα, ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 0.00΄-0.08΄.  

 

 
Παρ. 702. #596, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 135. 

Κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Σύγχρονη εκφορά του.  

Βιολιστής: Χρήστος Νταράλας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Πέρα στον 

Πέρα Μαχαλά» (Θεσσαλίας).  

Από το άλμπουμ: Νίκος Καρακώστας, Θανάσης Λαβίδας - Η Τέχνη του Κλαρίνου 1930-1936, Hellenic Records 

1017, CD, 2000, αρ. κομματιού: 10, σημείο: 1.27΄-1.34΄ (1
η
 έκδ. 1934, στο δίσκο 78΄ στροφών Columbia Ελλάδος 

DG-6062). 

 

 
Παρ. 703. #598, βθτ: Ντο (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 100. 

Κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Σύγχρονη εκφορά του.  

Βιολιστής: Στέφος Γονίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μπάλος» 

(Κύθνου). Από το άλμπουμ: Δόρα Στράτου 4 - Κρήτη, Κύθνος, Νάξος, Philips 522263, CD, 1994, αρ. κομματιού: 

09, σημείο: 0.14΄-0.22΄ (1
η
 έκδ. 1975). 

 

 
Παρ. 704. #602, βθτ: Ρε, ~ 80. 

Κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Σύγχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιάννης Ζευγώλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Κοτσάτος Α΄» 

(Απείρανθου Νάξου). Από το άλμπουμ: Σκοποί και Τραγούδια από την Απείρανθο της Νάξου - Κούλα Κληρονόμου 

Σιδέρη, Απεραθίτικος Σύλλογος, CD, 2000, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 2.13΄-2.18΄ (1
η
 έκδ. 1983).  

 

 
Παρ. 705. Κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Πρόχρονη εκφορά του.  
Βιολιστής: Δημήτρης Χαραλάμπους. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μπούλκω» (Ηπείρου). Καταγραφή: Κατσούρας (2001: Παράρτημα χ.σ., «Μπούλκω», μέτρο 1-5). 

 

                                                 
1229

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 1013. 
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Σύνηθες είναι το ενδεχόμενο, επίσης, η εν λόγω περίπτωση του ποικίλματος να επαναλαμβάνεται 

συνεχόμενα, με συστηματικό τρόπο σε αραιότερη ή πυκνότερη διάταξη, συγκροτώντας διαδοχικές 

σειρές (Παρ. 706, Παρ. 707).
1230

  

 

 
Παρ. 706. #606, βθτ: Σι, ~ 80. 

Διαδοχική σειρά κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Σύγχρονη 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Αδάμος (Γκρινταβιώτης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Πάρε τα Γκιούμια» (συγκαθιστός χορός Γρεβενών). Από το άλμπουμ: Τα Δημοτικά Τραγούδια των Γρεβενών, 

Σύλλογος Γρεβενιωτών Θεσσαλονίκης (ΣΓΘ), 2LPs, 1979, αρ. κομματιού: I-Α-03, σημείο: 2.36΄-2.46΄.  
 

 
Παρ. 707. #607, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 80. 

Διαδοχική σειρά κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Σύγχρονη 

εκφορά του. 

Βιολιστής: Κώστας Παπαδάκης (Ναύτης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Καραγκιουλές» (Δ. Κρήτης). Από το άλμπουμ: Οι Πρωτομάστορες 1920-1955 - Σ. Καλογερίδης, Ν. Χάρχαλης, Γ. 

Μαύρος, Κ. Ναύτης, ΚΜΕ ΣΑ540, 10CDs, 1996, αρ. κομματιού: X-11, σημείο: 0.00΄-0.07΄ (1
η
 έκδ. 1930-55, σε 

δίσκο 78΄ στροφών). 

 

 

Στην ειδικότερη περίπτωση, μάλιστα, στην οποία αυτή επαναλαμβάνεται στην πλέον δυνατή πυκνή 

συνεχόμενη διάταξη, όπου δηλαδή η τελευταία νότα του εκάστοτε γκρουπέτου αποτελεί και την 

πρώτη του επόμενού του (Παρ. 708), προκύπτει η λεγόμενη «αλυσίδα» γκρουπέτου, η οποία 

εξετάζεται εκτενώς ιδιαιτέρως σε επόμενη ενότητα.
1231

 

 

 
Παρ. 708.

1232
 #611, βθτ: Λα, ~ 50 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση).  

Διαδοχική σειρά (διπλή και τετραπλή «αλυσίδα») κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών βηματικού 

διαστήματος.  

Βιολιστής: Βασίλης Μπενάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Κλέφτικο» 

(σόλο βιολί, Κεντρικής Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Καρυστία - Ηχογραφήσεις στη Νότια Εύβοια 1974-1994, 

ΜΛΑ 5, CD, 1998, αρ. κομματιού: 07, σημείο: 0.12΄-0.23΄. 
 

 

Αρκετές φορές βέβαια, από την άλλη μεριά, ο εν λόγω σχηματισμός του ποικίλματος ενδέχεται να 

παρουσιάζει –σε αντίθεση με προηγουμένως– συνδετικό χαρακτήρα. Μέσω της ερμηνείας του, 

                                                 
1230

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 750 (18
ος

-23
ος

 χρόνος), Παρ. 740. 
1231

 Για περισσότερα σχετικά με τις «αλυσίδες» γκρουπέτου, βλ. 3.1.4.2.II.γ, σ. 519. 
1232

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 1015. 
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δηλαδή, να επιδιώκεται περισσότερο η εξομάλυνση της μετάβασης μεταξύ των δυο εκατέρωθέν του 

κύριων νοτών παρά ο τονισμός μιας εξ αυτών. Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα στα οποία οι 

δυο αυτές κύριες νότες σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα, αφενός, ανιόν (Παρ. 709)
1233

 και, 

αφετέρου, κατιόν (Παρ. 710 - Παρ. 712).  

 

 
Παρ. 709.

1234
 #326, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Σύγχρονη εκφορά του. Ανιόν 

διάστημα μεταξύ των εκατέρωθέν του κύριων νοτών. 

Βιολιστής: Γιώργος Χατζηπέτρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μπουρνοβαλής» (εκδοχή Σύμης). Από το άλμπουμ: Δωδεκάνησα - Σκοποί και Τραγούδια, ΟΠΑΔ, 2CDs, 2006, 

αρ. κομματιού: 04, σημείο: 0.55΄-1.07΄.  

 

 
Παρ. 710. #600, βθτ: Λα, ~ 85. 
Κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Σύγχρονη εκφορά του. Κατιόν 

διάστημα μεταξύ των εκατέρωθέν του κύριων νοτών. 

Βιολιστής: Στάθης Κουκουλάρης (Βάρκας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Ροδίτικο» (Ρόδου). Από το άλμπουμ: Από τη Μικρασία στο Αιγαίο - Στάθης Κουκουλάρης, BMG 25648, CD, 

1995, αρ. κομματιού: 11, σημείο: 0.16΄-0.27΄.  

 

 
Παρ. 711. #604, βθτ: Μι, ~ 75. 

Κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Σύγχρονη εκφορά του. Κατιόν 

διάστημα μεταξύ των εκατέρωθέν του κύριων νοτών. 
Βιολιστής: Γιώργος Μακρυγιάννης (Νισύριος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Αϊβαλιώτικο Ζεϊμπέκικο» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Πριν από το Μάρκο, περ. Λαϊκό τραγούδι, 

τχ. 11, CD, 2005, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 2.34΄-2.41΄ (1
η
 έκδ. 1918, στο δίσκο 78΄ στροφών Victor Αμερικής 

VI-72702). 

 

                                                 
1233

 Παρομοίως, ενδ. πρβλ. Παρ. 738 (2
ο
, 3

ο
 & 4

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 740, Παρ. 709 (4

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος). 

1234
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 499. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

506 

 
Παρ. 712. #143, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 110. 

Κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Σύγχρονη εκφορά του. Κατιόν 

διάστημα μεταξύ των εκατέρωθέν του κύριων νοτών. 
Βιολιστής: Δημήτρης Κασιμάτης (Τζιμάρας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Μπουρδάρης Χορός» (Κυθήρων). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Επτανήσων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 16, CD, 2002, 

αρ. κομματιού: 15, σημείο: 0.08΄-0.23΄ (ηχ. 1958-80).  

 

 

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι μεταξύ των νοτών του ποικίλματος ενδέχεται, ενίοτε, να 

σχηματίζεται κάποιο αλματικό διάστημα (Παρ. 713 - Παρ. 717).
1235

 Από μελωδική σκοπιά, κατά 

συνέπεια, στην περίπτωση αυτή το άκουσμά του διαφέρει ελαφρώς από αυτό των 

προαναφερόμενων παραδειγμάτων, στα οποία όλα τα διαστήματα είναι, αντίστοιχα, βηματικά 2
ου

 

βαθμού. Το ενδεχόμενο τούτο, παρ’ όλα αυτά, ένεκα του εν λόγω αλματικού διαστήματος, δεν 

συναντάται συχνά στην ΕΠΒ ερμηνεία.
1236

 

 

 
Παρ. 713. #121, βθτ: Σολ (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 90. 

Κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Σύγχρονη εκφορά του.  

Βιολιστής: Δημήτρης Μαρινάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Πάλιν εβγήκαν 

στο χορό» (Ρεϊς-Ντερέ Ιωνίας Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Μυτιλήνης και Μικράς Ασίας - Σίμων 

Καράς, ΣΔΕΜ 19, CD, 2003, αρ. κομματιού: 16, σημείο: 4.00΄-4.05΄ (1
η
 έκδ. 1989). 

 

 

 
Παρ. 714. Κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Σύγχρονη εκφορά του.  
Βιολιστής: Δημήτρης Χαραλάμπους. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Πωγώνι» (Ηπείρου). Καταγραφή: Κατσούρας (2001: Παράρτημα χ.σ., «Πωγώνι», μέτρο 132-135). 

 

                                                 
1235

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 707 (2
ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος). 

1236
 Ό. σημ. 492. 
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Παρ. 715.

1237
 #154, βθτ: Μι, ~ 150. 

Κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Σύγχρονη εκφορά του.  

Βιολιστής: Αλέξης Ζούμπας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μανάκι μου» 

(Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Σμυρνέικο Μινόρε - Μαρίκα Παπαγκίκα, BMG 24917, CD, 1995, αρ. 

κομματιού: 12, σημείο: 3.23΄-3.30΄ (1
η
 έκδ. 1926, στο δίσκο 78΄ στροφών Columbia Αμερικής CO-56033F).  

 

 

 
Παρ. 716.

1238
 #70, βθτ: Μι, ~ 70 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Σύγχρονη εκφορά του.  

Βιολιστής: Γιάννης Ζευγώλης. Καταγραμμένο απόσπασμα αυτοσχεδιαστικού μέρους βιολιού (ταξίμι). Από 

ανέκδοτη ζωντανή μαγνητοσκόπηση της τελευταίας εμφάνισης του σχήματος «Δυνάμεις του Αιγαίου». Αθήνα, 

μουσική σκηνή «Άλεκτον», 2007. Πηγή: <http://www.youtube.com/watch?v=EjP67R8xDzs&feature=relmfu>, 

σημείο: 0.01΄-0.07΄. 

 

 

 
Παρ. 717.

1239
 #54, βθτ: Μι, ~ 100. 

Κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Σύγχρονη εκφορά του.  

Βιολιστής: Γιώργος Κόρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του αυτοσχεδιαστικού οργανικού 

σκοπού: «Βέρσο». Από το άλμπουμ: Πάμε στα Κλαρίνα, Minos 525-6, CD, 1988, αρ. κομματιού: 24, σημείο: 

23.03΄-23.09΄. 

 

 

Από ρυθμική άποψη, ακόμη, ορισμένες φορές ενδέχεται οι νότες του εκάστοτε ποικίλματος να 

έχουν διαφορετική αξία μεταξύ τους (Παρ. 717 - Παρ. 719). Αξίζει να σημειωθεί παρ’ όλα αυτά 

ότι, στην πράξη, εξαιτίας του ότι η ταχύτητα εκφοράς του ποικίλματος είναι κατά κανόνα αρκετά 

μεγάλη, αφενός η εν λόγω διαφορά με δυσκολία γίνεται αντιληπτή, και αφετέρου, ως εκ τούτου, ο 

βασικός λειτουργικός ρόλος του ποικίλματος δεν διαφοροποιείται σε κάποιον αξιοσημείωτο βαθμό 

σε σχέση με προηγουμένως. 

 

                                                 
1237

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 149, Παρ. 845, Παρ. 1030. 
1238

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 101, Παρ. 909. 
1239

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 370. 

http://www/
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Παρ. 718.

1240
 #82, βθτ: Ρε, ~ 90. 

Κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Σύγχρονη εκφορά του. Διαφορά της 

ρυθμικής αξίας των νοτών του μεταξύ τους.  

Βιολιστής: Γιάννης Δραγάτσης (Ογδοντάκης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Νέος 

Κόνιαλης» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Αρχείο: Συνθέτες του Ρεμπέτικου 45 - Γιάννης Δραγάτσης ή 

Ογδοντάκης 2, EMI 854021, CD, 2000, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 2.26΄-2.30΄ (1
η
 έκδ. 1934, στο δίσκο 78΄ 

στροφών His Master’s Voice Ελλάδος AO-2093).  

 

 

 
Παρ. 719.

1241
 #232, βθτ: Φα#, ~ 105. 

Κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Σύγχρονη εκφορά του. Διαφορά της 

ρυθμικής αξίας των νοτών του μεταξύ τους. 

Βιολιστής: Μιλτιάδης Παρασκευάς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Βασιλικός θα 

γίνω» (Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Πλατάνια από το Μέτσοβο - Γιώργος Γκίκας, Ηχογέννηση 506, CD, 2007, 

αρ. κομματιού: 10, σημείο: 3.40΄-3.45΄.  

 

 

Όσον αφορά δε στη βιολιστική εκφορά του ποικίλματος, σε σχετικά λίγες βέβαια περιπτώσεις, 

τούτη συναντάται να πραγματοποιείται και με ολισθητικό τρόπο (Παρ. 720). Σε ελάχιστες μόνο 

περιπτώσεις, παρομοίως, οι νότες αυτού συναντώνται να ερμηνεύονται ασύζευκτες μεταξύ τους –

μερικώς ή πλήρως–, δηλαδή σε –δυο ή περισσότερες– χωριστές δοξαριές (Παρ. 721, Παρ. 722). 

 

 
Παρ. 720.

1242
 #262, βθτ: Φα#, (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 95. 

Κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Σύγχρονη εκφορά του. Μερικώς 

ολισθητική βιολιστική εκφορά του. 

Βιολιστής: Θανάσης Κατσαρής (ή Χάρος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Μανόλια» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Ίωνες - Νίκος Σαραγούδας, Γιασεμί, Φαληρέα ΑΦ400, CD, 1993, 

αρ. κομματιού: 07, σημείο: 0.50΄-0.57΄.  

 

                                                 
1240

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 218, Παρ. 296, Παρ. 333. 
1241

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 517. 
1242

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 563, Παρ. 793. 
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Παρ. 721. #215, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 80. 

Κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Ασύζευκτος σχηματισμός του. 

Βιολιστική εκφορά του σε χωριστές δοξαριές. Σύγχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Κώστας Κοντός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ποταμός» 

(Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Σύμη, Τραγούδια και Σκοποί της Σύμης - Κώστας Κοντός, ΛΑΣ SPR517, LP, 

1990, αρ. κομματιού: Α-01, σημείο: 2.55΄-3.07΄. 
 

 
Παρ. 722.

1243
 #523, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 85. 

Κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Μερικώς συζευγμένος σχηματισμός 

του. Βιολιστική εκφορά του σε δυο χωριστές δοξαριές. Σύγχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Αντώνης Κόμης (Μουγάδης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Φασόλης» (Σίφνου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Κυκλάδων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 6, CD, 1997, αρ. κομματιού: 

08, σημείο: 0.07΄-0.13΄ (1
η 

έκδ. 1973). 

 

 

Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι, ενίοτε, συναντώνται και ορισμένοι διαφορετικοί σχηματισμοί του 

κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών από τον προαναφερόμενο. Μια χαρακτηριστική τέτοια 

περίπτωση είναι η εξής:  (Παρ. 723 - Παρ. 726). Ο εν λόγω σχηματισμός γκρουπέτου 

τεσσάρων-νοτών χρησιμοποιείται συνήθως προκειμένου να συνδέσει δυο κύριες νότες οι οποίες 

σχηματίζουν μεταξύ τους διάστημα ανιόν (π.χ. ). Η «κυκλωμένη» νότα, εδώ, είναι η 

τελευταία του ποικίλματος. Από ρυθμική σκοπιά, επίσης, το τελευταίο εκφέρεται –σε αντίθεση με 

προηγουμένως– κατά κύριο λόγο ως πρόχρονο (Παρ. 723 - Παρ. 725), ενίοτε ωστόσο και ως 

σύγχρονο (Παρ. 726).
1244

  

 

 
Παρ. 723. #237, βθτ: Σι, ~ 130. 

Κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Πρόχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Νικήτας Τσοπανάκης.
1245

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού «Μπραΐλα» 

(ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Το Ρεμπέτικο Τραγούδι στην Αμερική, Αθηναϊκή δισκογραφική 292, 2006, αρ. 

κομματιού 10, σημείο: 3.26΄-3.38΄.  

                                                 
1243

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 235. 
1244

 Πρβλ. Παρ. 663 (α). 
1245

 Αναφέρεται μονάχα ως συνθέτης του κομματιού, ό. σημ. 510. 
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Παρ. 724. #243, βθτ: Σι, ~ 85. 

Κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Πρόχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιώργος Μαργιολάς (Μανωλάς). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Από 

παιδιά αγαπιόμαστε» (λαϊκό). Από το άλμπουμ: Και Σήμερα Κοντά σου - Γιώργος Μαριολάς, Δίκτυο 260, CD, 

2009, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 0.06΄-0.12΄ (1
η
 έκδ. 1957, στο δίσκο 78΄ στροφών Columbia Ελλάδος DG-7377). 

 

 
Παρ. 725.

1246
 #603, βθτ: Μι (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 75. 

Κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Πρόχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Σταμάτης Μπαρδάνης (Σταματομανώλης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Αμοργιανό» (Αμοργού). Από εκπομπή της ελληνικής ραδιοφωνίας, 1960-80, σημείο: 0.58΄-1.04΄ (από το 

αρχείο του Κυριάκου Πετρά). 
 

 
Παρ. 726. #594, βθτ: Σολ, ~ 85. 

Κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Σύγχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Ηλίας Παρασκευά. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: “Rapsimo Tou 

Krevatiou” («Ράψιμο του Κρεβατιού», Κύπρου). Από το άλμπουμ: Κύπρος - Δημοτική Μουσική, 

Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα (ΠΛΙ) PFF13, 7CDs, 1999, αρ. κομματιού: V-05, σημείο: 2.54-3.00΄. 

 

 

 

3.1.4.2.II.β.iii. Κατιόν Γκρουπέτο Πέντε-Νοτών 

 

Γκρουπέτο: Περίπτωση 7 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Πέντε νότες 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
, ,  

 

Η παρούσα περίπτωση κατιόντος γκρουπέτου (Περίπτωση 7) αποτελεί, στην ουσία, επιμηκυμένη 

κατά μια νότα εκδοχή της προαναφερόμενης Περίπτωσης 6 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος 

( ). Είναι εύλογο ότι, ένεκα του πλήθους των νοτών του, η σχηματική πολυπλοκότητα του 

ποικίλματος μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη, π.χ. , , , κ.ά. Ακολουθούν 

                                                 
1246

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 953. 
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σχετικά παραδείγματα, πρόχρονης (Παρ. 727) και σύγχρονης εκφοράς του (Παρ. 728 - Παρ. 

730).
1247

 

 

 
Παρ. 727. Κατιόν γκρουπέτο πέντε-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 7). Πρόχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Δημήτρης Χαραλάμπους. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μαρουσιάνα» (Ηπείρου). Καταγραφή: Κατσούρας (2001: Παράρτημα χ.σ., «Μαρουσιάνα», μέτρο 125-128). 

 

 
Παρ. 728.

1248
 #67, βθτ: Ρε, ~ 55. 

Κατιόν γκρουπέτο πέντε-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 7). Σύγχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Στάθης Κουκουλάρης (Βάρκας). Καταγραμμένο απόσπασμα του οργανικού σκοπού: «Ο Μεμέτης» 

(Μικράς Ασίας). Από την εκπομπή του Γ΄ προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας: Λαϊκοί Πρακτικοί 

Οργανοπαίκτες, επιμέλεια: Γ. Παπαδάκης, 1982-99, σημείο: 1.36΄-1.45΄.  

 

 
Παρ. 729. #101, βθτ: Ρε, ~ 120. 

Κατιόν γκρουπέτο πέντε-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 7). Σύγχρονη εκφορά του. 
Βιολιστής: Αναστάσιος Κουλούρης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μεσοτοπίτικος καρσιλαμάς» (Λέσβου). Από το άλμπουμ: Μουσικά Σταυροδρόμια στο Αιγαίο - Λέσβος 19
ος

-20
ός

 

Αιώνας, Εξάντας, 5CDs, 2000, αρ. κομματιού: IV-04, σημείο: 1.00΄-1.05΄. 

 

 
Παρ. 730.

1249
 #400, βθτ: Λα, ~ 85. 

Κατιόν γκρουπέτο πέντε-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 7). Σύγχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Δημήτρης Καρπέτας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Εφτά καρδιές» 

(σαρακατσάνικο). Από το άλμπουμ: Σαρακατσαναίοι, 30 Χρόνια Αντάμα - Κώστας Νάκας, General Music 5294, 

CD, 2003, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 3.59΄-4.10΄. 

 

 

                                                 
1247

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 701 (2
ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος). 

1248
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 475. 

1249
 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 628, Παρ. 813. 
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3.1.4.2.II.β.iv. Κατιόν Γκρουπέτο Έξι-Νοτών 

 

Γκρουπέτο: Περίπτωση 8 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Έξι νότες 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
,  

 

Αντίστοιχα με την προηγούμενη περίπτωση (Περίπτωση 7), ο σχηματισμός της εν λόγω 

περίπτωσης κατιόντος γκρουπέτου (Περίπτωση 8), δεδομένου μάλιστα του ότι αποτελείται από μια 

παραπάνω νότα, ενδέχεται να είναι ακόμη πιο πολύπλοκος. Ένας από τους πιο συνήθεις τέτοιους 

σχηματισμούς είναι ο εξής: . Πρόκειται, στην ουσία, για ένα κατιόν γκρουπέτο 

τεσσάρων-νοτών με τη διαφορά ότι, εδώ, η πρώτη νότα του ποικίλματος επανακρούεται μια 

επιπλέον φορά.  

 Θα μπορούσε να πει κανείς, μάλιστα, ότι η εν λόγω δομή ποίκιλσης αποτελεί ένα σύνθετο 

ποίκιλμα, και δη συνδυασμού είτε ανιόντος μορντάν με κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών 

( ),
1250

 είτε και ανιούσας τρίλιας τεσσάρων-νοτών με κατιόν μορντάν ( ).
1251

 Στο 

πλαίσιο της παρούσας εργασίας, παρ’ όλα αυτά, εξαιτίας του κατά κανόνα ιδιαίτερα συμπαγούς 

ερμηνευτικού της χαρακτήρα, η δομή αυτή θεωρήθηκε προτιμότερο να εξετάζεται ως απλό –

δηλαδή ως κατιόν γκρουπέτο έξι-νοτών– παρά ως σύνθετο ποίκιλμα. 

 Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα της εν λόγω ειδικότερης εκδοχής του γκρουπέτου, σε 

διάφορα τοπικά στυλ της ΕΠΒ ερμηνείας (Παρ. 731 - Παρ. 737).
1252

 

 

 
Παρ. 731.

1253
 #36, βθτ: Σι, ~ 70.  

Κατιόν γκρουπέτο έξι-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 8). Σύγχρονη εκφορά του.  

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Σαν πας στα 

Ξένα» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Λαλεδάκια - Μαριώ, Lyra 4949, CD, 1999, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 

3.32΄-3.39΄.  

 

 

 
Παρ. 732. #10, βθτ: Φα#, ~ 240. 

Κατιόν γκρουπέτο έξι-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 8). Σύγχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Λάζαρος (;). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Το βλέπεις κείνο το βουνό» 

(ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Μαρίκα Παπαγκίκα - Ηχογραφήσεις 1918-1929, Hellenic Records 1011, CD, 1996, 

αρ. κομματιού: 13, σημείο: 0.51΄-0.57΄. 

 

                                                 
1250

 Βλ. σύνθετα ποικίλματα: 3.1.5.2.V, Περίπτωση 32 (σ. 649). 
1251

 Βλ. σύνθετα ποικίλματα: 3.1.5.2.V, Περίπτωση 33 (σ. 651). 
1252

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 968 (4
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 159 (3

ο
 & 5

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος). 

1253
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 657. 
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Παρ. 733.

1254
 #468, βθτ: Λα, ~ 105. 

Κατιόν γκρουπέτο έξι-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 8). Σύγχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Γιάννης Σούρλας.
1255

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Στη λεμονιά» 

(Στερεάς Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Χρονικό του Δημοτικού Τραγουδιού 1956 Α, Hellenic Records 1073, CD, 

2006, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 2.50΄-2.59΄ (1
η
 έκδ. 1955, στο δίσκο 78΄ στροφών His Master’s Voice Ελλάδος 

AO-5358). 

 

 

 
Παρ. 734.

1256
 #638, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 175. 

Κατιόν γκρουπέτο έξι-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 8). Σύγχρονη εκφορά του. 
Βιολιστής: Θανάσης Φασούλας (Σάκης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού της σειράς τραγουδιών: 

«Νιτρούσης, Εκεί στα δέντρα τα ψηλά, Παναγιωτούλα» (Δυτ. Μακεδονίας). Από το άλμπουμ: Νιτρούσης - 

Βαγγελιώ Ρεγγίνα, Ηχογέννηση 689, CD, 1997, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 7.59΄-8.05΄.  
 

 

 
Παρ. 735. #634, βθτ: Λα, ~ 90 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση).  

Κατιόν γκρουπέτο έξι-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 8). Σύγχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Παντελής Φουρτουνίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Του 

Αγίου Κωνσταντίνου» (Φάρασσα Καππαδοκίας). Από το άλμπουμ: 10 Χρόνια Λαϊκός Χειμώνας - Γιώργος 

Μελίκης, Lyra 4575, CD, 1997, αρ. κομματιού: 07, σημείο: 0.06΄-0.20΄. 

 

 

Ακολουθούν δυο πολύ κοντινές παραλλαγές της εν λόγω συνήθους δομής του κατιόντος 

γκρουπέτου έξι-νοτών (Παρ. 736, Παρ. 737).  

 

                                                 
1254

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 106, Παρ. 991. 
1255

 Αναφέρεται μονάχα ως συνθέτης του κομματιού, ό. σημ. 510. 
1256

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 1008. 
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Παρ. 736. #203, βθτ: Ντο (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 90. 

Κατιόν γκρουπέτο έξι-νοτών αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 8). Σύγχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Γεροδήμος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Οργανικός 

σκοπός» (Συρράκου Ηπείρου, ερμηνεύεται συνήθως στο σφάξιμο των ζώων του γάμου). Από το άλμπουμ: Η 

Μουσική Παράδοση του Συρράκου, Symban 687-8, 2MC, 1990-5;, αρ. κομματιού: 19, σημείο: 1.07΄-1.15΄. 

 

 

 
Παρ. 737.

1257
 #218, βθτ: Μι, ~ 85. 

Κατιόν γκρουπέτο έξι-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 8). Σύγχρονη εκφορά του. 

Βιολιστής: Νίκος Ευβοιώτης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Στο παραθύρι 

μπρόβαλλε» (Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: Τα Νησιώτικα τα Γλέντια - Μαρία Σκουλά, MBI 16599, CD, 2004, αρ. 

κομματιού: 19, σημείο: 0.45΄-0.51΄.  

 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σχηματισμοί του κατιόντος γκρουπέτου οι οποίοι συνίστανται από 

περισσότερες νότες από ό,τι η παρούσα περίπτωση –δηλαδή από επτά νότες και πάνω–, εκτός από 

την ειδικότερη περίπτωση της «αλυσίδας» γκρουπέτου που ακολουθεί, εδώ θεωρούνται και 

επομένως εξετάζονται ως διανθίσματα (3.2.4). 

                                                 
1257

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 487. 
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3.1.4.2.II.γ. Γενικές Παρατηρήσεις για το Γκρουπέτο 

Το γκρουπέτο, ή αλλιώς «κλώσιμο» ή διαζευκτική πολλαπλή αποτζιατούρα –στην πιο λαϊκή και πιο 

λόγια, αντίστοιχα, ονομασία του– συναντάται σε διάφορα στυλ της ΕΠΒ ερμηνείας. Από μελωδική 

άποψη, κατ’ αναλογία με τις περισσότερες άλλες κατηγορίες ποικιλμάτων, οι νότες του ανήκουν ως 

επί το πλείστον σε διατονική βαθμίδα του μελωδικού τρόπου της φράσης στην οποία αυτό 

εμπεριέχεται. Από ρυθμική σκοπιά, επίσης, οι νότες αυτού τις περισσότερες φορές μοιράζονται 

ισομερώς τη ρυθμική αξία την οποία έχουν στη διάθεσή τους. Δεν είναι λίγες, ωστόσο, και οι φορές 

στις οποίες αυτές διαφέρουν σε αξιοσημείωτο βαθμό ως προς τη ρυθμική αξία μεταξύ τους (π.χ. 

, , , ).
1258

  

 Η ρυθμική αξία της εκάστοτε νότας του ποικίλματος, βέβαια, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται κάθε φορά η συνολική αξία της κύριας νότας που 

ποικίλλεται από αυτό. Όταν δηλαδή η ποικιλλόμενη κύρια νότα είναι σχετικά μικρής ρυθμικής 

αξίας, το γκρουπέτο είναι πιθανότερο να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα αυτής, ενώ όταν είναι 

αντιθέτως μεγαλύτερης, αυτό ενδέχεται να καταλαμβάνει ένα μικρότερο τμήμα της.
1259

 

 Όσον αφορά, επίσης, στη ρυθμική τοποθέτηση του ποικίλματος στο «χρόνο» σε σχέση με 

τον παλμό της κύριας νότας την οποία ποικίλλει, τούτο εκφέρεται κατεξοχήν ως πρόηχο, και δη, 

άλλοτε ως πρόχρονο (π.χ. ) και άλλοτε ως σύγχρονο (π.χ. ). Ενδιάμεσες ρυθμικά 

περιπτώσεις της μορφής π.χ. ,
 

 –αντίστοιχα με τα ποικίλματα δυο-νοτών–,
1260

 δεν 

καταλογίζονται ως ξεχωριστές, παρά σημειογραφούνται κατά προσέγγιση, είτε ως πρόχρονες είτε 

ως σύγχρονες. 

 Σε αρκετά γενικές γραμμές, στην πρόχρονη εκφορά του, το γκρουπέτο εκφέρεται κυρίως με 

σκοπό να εισάγει με τονισμό την ερμηνεία της κύριας νότας την οποία ποικίλλει.
1261

 Αντιθέτως, ο 

λειτουργικός ρόλος αυτού στη σύγχρονη εκφορά του –η οποία μάλιστα συνήθως πραγματοποιείται 

σε θέση του χρόνου– είναι περισσότερο συνδετικός ως προς τη μετάβαση μεταξύ των δυο 

εκατέρωθέν του κύριων νοτών. Εξαίρεση αποτελεί ενδεχομένως η ειδικότερη περίπτωση του 

ποικίλματος στην οποία το τονικό ύψος των εκατέρωθεν αυτού κύριων νοτών παραμένει σταθερό, 

όπως είναι για παράδειγμα η σχετική και συχνά συναντώμενη ειδικότερη περίπτωση του κατιόντος 

γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών “snap” ( ).
1262

 Στην περίπτωση αυτή το ποίκιλμα παρουσιάζει 

συνήθως μεγάλη αυτοτέλεια από μελωδική άποψη, αφού μέσω της εκφοράς του εξυπηρετείται 

περισσότερο ο τονισμός της κύριας νότας η οποία κυκλώνεται από το ίδιο, παρά η μετάβαση προς 

την κύρια νότα που έπεται αυτού. 

 Είναι γεγονός ότι η σχέση που έχουν μεταξύ τους οι δυο εκατέρωθεν κύριες νότες του 

γκρουπέτου, τόσο από τονική όσο και από ρυθμική σκοπιά, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό, αντίστοιχα, 

τον μελωδικό και ρυθμικό σχηματισμό του τελευταίου, και κατά συνέπεια το εκφραστικό του 

αποτέλεσμα. Ενδεικτικά, όπως μόλις προαναφέρθηκε άλλωστε, ο ερμηνευτικός ρόλος του 

γκρουπέτου –ειδικότερα στην σύγχρονη εκφορά του– είναι, αφενός, περισσότερο συνδετικός και 

εξομαλυντικός, όταν το τονικό ύψος των εκατέρωθέν του κύριων νοτών είναι διαφορετικό μεταξύ 

τους και, αφετέρου, περισσότερο εμφατικός, όταν αυτό παραμένει το ίδιο. Από ρυθμική σκοπιά, 

επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το γκρουπέτο συνηθίζεται ιδιαίτερα να παρεμβάλλεται μεταξύ 

                                                 
1258

 Ενδ. βλ. Παρ. 665, Παρ. 666, Παρ. 717 - Παρ. 719, Παρ. 738. 
1259

 Σχετικά, βλ. Παρ. 665. 
1260

 Βλ. σ. 358. 
1261

 Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενίοτε, στην εν λόγω πρόηχη εκφορά του, το γκρουπέτο αποκαλείται από διάφορους 

θεωρητικούς του είδους ως slide. Ο C.P.E. Bach (1753: 139) μάλιστα αναφέρει σχετικά ότι «… το slide [εννοεί το 

πρόχρονο γκρουπέτο] τριών-νοτών είναι αποτελεσματικό ως προς την απεικόνιση θλίψης…» (K. Palmer 2001: 158). 
1262

 Σχετικά, πρβλ. σ. 502 και σημ. 1227. 
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κύριων νοτών ο λόγος της ρυθμικής αξίας των οποίων είναι 3:1. Όπως είναι δηλαδή, για 

παράδειγμα, το σύνηθες μοτίβο κύριων νοτών , το οποίο με την προσθήκη ενός, π.χ., 

κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών διαμορφώνεται ως εξής: . 

 Ακολουθεί σχετικό παράδειγμα (Παρ. 738), καταγραμμένο σε διάταξη συγκριτικής μελέτης, 

μέσω του οποίου μπορούν να γίνουν άμεσα αντιληπτές αρκετές από όλες τις παραπάνω 

παρατηρήσεις. Πρόκειται για ένα συνεχές απόσπασμα κομματιού, στο οποίο επαναλαμβάνεται 

τρεις φορές διαδοχικά –από μια σε κάθε πεντάγραμμο– η ίδια περίπου φράση. Το επισημασμένο 

ποίκιλμα, ένα κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6) 

σύγχρονης εκφοράς –το οποίο επαναλαμβάνεται σε κάθε μέτρο στο ίδιο ακριβώς σημείο–, διαφέρει 

κάθε φορά ως προς την αναλογία κατανομής της ρυθμικής αξίας μεταξύ των νοτών του. Ως εκ 

τούτου, η ερμηνεία του στην εκάστοτε περίπτωση έχει ελαφρώς διαφορετικό εκφραστικό 

χαρακτήρα. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι, κάθε φορά, το εν λόγω ποίκιλμα ερμηνεύεται με 

διαφορετικό δοξαρικό τρόπο, οι νότες του δηλαδή εκφέρονται διαφορετικά συζευγμένες μεταξύ 

τους.  

 

 
Παρ. 738. #605, βθτ: Ρε, ~ 65. 

Κατιόντα γκρουπέτα τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). Σύγχρονη εκφορά τους. Διαφορές 

μεταξύ των τριών ποικιλμάτων ως προς την αναλογία κατανομής της ρυθμικής αξίας των νοτών τους αφενός, 

τον δοξαρικό τρόπο εκφοράς τους αφετέρου.  
Βιολιστής: Γιώργος Χατζηπέτρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Γαϊτάνι» 

(Ρόδου). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.11 - Ρόδος, Σύμη, Χάλκη, Τήλος, Νίσυρος, FM Records 826, CD, 

1998, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 0.03΄-0.22΄. 

 

Ανάλογα, επίσης, με τον ανιόντα ή κατιόντα σχηματισμό του ποικίλματος, διακρίνονται δυο 

σχετικές βασικές κατηγορίες αυτού: 

 α) το ανιόν γκρουπέτο (3.1.4.2.II.α), και  

 β) το κατιόν γκρουπέτο (3.1.4.2.II.β). 

Ο λειτουργικός ρόλος των δυο εν λόγω βασικών σχηματισμών του ποικίλματος, όπως μπορεί να 

γίνει αντιληπτό και στο σχετικό παράδειγμα που ακολουθεί (Παρ. 739), σε γενικές γραμμές είναι 

παρόμοιος. Είναι αλήθεια βέβαια ότι ο δεύτερος συναντάται περισσότερο συχνά, τουλάχιστον στο 

εξεταζόμενο εδώ μουσικό είδος –καθώς επίσης και στην μπαρόκ μουσική–,
1263

 συγκριτικά με τον 

πρώτο.  

                                                 
1263

 Σύμφωνα με τους W. Palmer (1968: 6), και Lloyd-Watts and Bigler (1995: 36), στο Μπαρόκ προτιμούνταν η χρήση 

του κατιόντος γκρουπέτου, επειδή ήταν επιθυμητή η εκφραστική διαφωνία που αποδιδόταν στιγμιαία εξαιτίας του 

διαστήματος 2
ου

 βαθμού που συνήθως σχημάτιζε η πρώτη νότα του ποικίλματος με την ποικιλλόμενη κύρια νότα της 
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Παρ. 739. #584, βθτ: Σι, ~ 85. 

Γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος, ανιόντος (Περίπτωση 2) και κατιόντος (Περίπτωση 6) 

σχηματισμού. Σύγχρονη εκφορά τους. 

Βιολιστής: Γιάννης Παπαχατζάκης (Στραβόγιαννος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Χανιώτικα συρτά». Από το άλμπουμ: Τα Ραδιοφωνικά 1960-70, ΚΜΕ ΣΑ580, 3CDs, 1996, αρ. 

κομματιού: III-06, σημείο: 1.35΄-1.44΄. 

 

Είναι γεγονός ακόμη ότι, και στους δυο αυτούς βασικούς σχηματισμούς του, το ποίκιλμα 

συναντάται περισσότερο συχνά ως βηματικού παρά ως αλματικού διαστήματος.
1264

 Τα διαστήματα 

που σχηματίζονται δηλαδή μεταξύ των διαδοχικών νοτών του, τις περισσότερες φορές, είναι 

βηματικά. Με άλλα λόγια, οι νότες αυτού προσεγγίζουν κατά κύριο λόγο «συζευκτικά» την κύρια 

νότα την οποία ποικίλλουν.
1265

 Αντίστοιχα, δηλαδή, για το ανιόν και κατιόν γκρουπέτο, …  και 

… . 

 Σποραδικά, βέβαια, συναντώνται και περιπτώσεις του ποικίλματος στις οποίες, ένα 

τουλάχιστον από τα δυο προαναφερόμενα διαστήματα είναι αλματικό –συνήθως μάλιστα 3
ου

 

βαθμού.
1266, 1267

 Ωστόσο, το άκουσμα του ποικίλματος στην περίπτωση αυτή, ειδικότερα μάλιστα 

όταν η ταχύτητα εκφοράς του είναι σχετικά μεγάλη, δεν διαφέρει ιδιαίτερα από την προηγούμενη 

περίπτωση στην οποία όλα τα διαστήματα, αντίστοιχα, είναι βηματικά 2
ου

 βαθμού. Στην εξαιρετική 

περίπτωση, βέβαια, που τα εν λόγω αλματικά διαστήματα είναι περισσότερα από δυο, η σχηματική 

πολυπλοκότητα του γκρουπέτου συνήθως αυξάνει τόσο ώστε τούτο θεωρείται μέλισμα, και 

εξετάζεται ειδικότερα σε επόμενη ενότητα ως διάνθισμα.
1268

 Αξίζει να σημειωθεί ακόμα ότι, 

ορισμένες φορές, εκτός από το εν λόγω αλματικό διάστημα, το ποίκιλμα ενδέχεται επιπλέον να 

συγκροτεί διαφόρων ειδών μη-γραμμικούς σχηματισμούς, στους οποίους δηλαδή παύει να 

διατηρείται η τυπική ελικοειδής του διάταξη.
1269

 

  Όπως έχει αναφερθεί ήδη, επίσης, ένα γκρουπέτο είναι ανιόν ή κατιόν, ανάλογα με το εάν οι 

τρεις διαδοχικές του νότες που βρίσκονται μόλις πριν την «κυκλωμένη» νότα, τη νότα δηλαδή στην 

οποία καταλήγει η ελικοειδής διάταξη αυτού, σχηματίζουν μεταξύ τους, αντίστοιχα, ανιούσα 

( ) ή κατιούσα ( ) διάταξη. Ως εκ τούτου επομένως προκύπτει ότι το γκρουπέτο τριών-

νοτών (Περιπτώσεις 1 & 5) αποτελεί, από σχηματική άποψη, τη «βάση» του γκρουπέτου 

οποιουδήποτε πλήθους νοτών γενικότερα, αφού ο ανιών ή κατιών σχηματισμός των τριών αυτών 

του νοτών εμπεριέχεται σε οποιοδήποτε άλλο, αντίστοιχα ανιόν ή κατιόν, γκρουπέτο περισσότερων 

νοτών. Είναι εύλογο δηλαδή ότι, π.χ., ένα ανιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών ( ) δεν αποτελεί 

στην ουσία κάτι άλλο παρά μια επιμηκυμένη κατά μια νότα εκδοχή του αντίστοιχου των τριών-

                                                                                                                                                                  
μελωδίας. Ο Tartini (1961: 88), επίσης, αναφέρει σχετικά ότι το κατιόν γκρουπέτο ηχεί καλύτερα από το ανιόν, όπως 

αντίστοιχα η κατιούσα αποτζιατούρα ηχεί καλύτερα από την ανιούσα.  
1264

 Σχετικά, βλ. σ. 488, κριτήριο (ε), καθώς και ό. σημ. 492. 
1265

 Ό. σημ. 902. 
1266

 Πρβλ. σημ. 492. 
1267

 Ενδ. βλ. Παρ. 675 - Παρ. 678, Παρ. 699, Παρ. 707 (2
ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος), Παρ. 713 - Παρ. 717. 

1268
 Βλ. 3.2.4.1.II, σ. 724. 

1269
 Ενδ. βλ. Παρ. 677, Παρ. 678, Παρ. 699. 

ανιόν ανιόν κατιόν κατιόν 
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νοτών ( ). Αντίστοιχα, ένα ανιόν γκρουπέτο πέντε-νοτών ( ), αποτελεί επιμηκυμένη 

κατά δυο νότες εκδοχή επίσης του τελευταίου, κ.ο.κ.  

 Όσον αφορά, τώρα, στην ερμηνεία του ειδικότερα στο βιολί, η εκφορά του γκρουπέτου 

γίνεται κατά κανόνα, αφενός, με αρθρωτό τρόπο και, αφετέρου, σε μια δοξαριά, χωρίς δηλαδή 

αλλαγή φοράς της κίνησης του τόξου. Σποραδικά, βέβαια, συναντώνται και περιπτώσεις, 

αντίστοιχα, αφενός, –μερικώς– ολισθητικής εκφοράς του
1270

 και, αφετέρου, στις οποίες οι νότες 

αυτού ερμηνεύονται –μερικώς ή πλήρως– ασύζευκτες μεταξύ τους, δηλαδή σε –δυο ή 

περισσότερες– χωριστές δοξαριές (Παρ. 738).
1271

 Αντίστοιχα επίσης με όλες τις άλλες κατηγορίες 

ποίκιλσης, οι βασικοί θεωρητικά δυνατοί δακτυλισμοί βιολιστικής εκφοράς του είναι πέντε. Όσες 

είναι δηλαδή αντίστοιχα και οι σχετικές «δακτυλικές βάσεις» από τις οποίες μπορεί αυτό να 

εκφερθεί. Στην πράξη, βέβαια, προτιμώνται κατά κύριο λόγο οι δακτυλισμοί εκείνοι οι οποίοι είναι, 

από τεχνική άποψη, πιο απλοί και βολικοί.
1272

  

 

Όπως μπορεί να γίνει εύλογα αντιληπτό από την όλη παραπάνω ανάπτυξη του συγκεκριμένου 

ποικίλματος, οι δυνατότητες σχηματικής πολυπλοκότητάς του είναι αρκετά μεγάλες, και μάλιστα 

πολλαπλασιάζονται όσο αυξάνεται το πλήθος των νοτών από τις οποίες το ίδιο αποτελείται. Αυτός 

είναι, άλλωστε, ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους, στο παρόν πόνημα, συναφείς 

σχηματισμοί με το γκρουπέτο οι οποίοι αποτελούνται από επτά νότες και πάνω, εξετάζονται ως 

μελίσματα –αντί ως ποικίλματα–, στην ειδικότερη κατηγορία του διανθίσματος (3.2.4). Μοναδική 

σχετική εξαίρεση αποτελεί η ειδικότερη περίπτωση γκρουπέτου το οποίο συνιστά «αλυσίδα», 

δηλαδή ομάδα άλλων γκρουπέτων το πολύ έως και έξι νοτών – περίπτωση η οποία εξετάζεται στη 

συνέχεια. 

                                                 
1270

 Ενδ. βλ. Παρ. 700, Παρ. 720. Όπως έχει ήδη αναφερθεί (σ. 488, κριτήριο γ), κατά κανόνα δεν συναντώνται 

περιπτώσεις πλήρως ολισθητικής εκφοράς του ποικίλματος. 
1271

 Παρομοίως, ενδ. πρβλ. Παρ. 721, Παρ. 722. 
1272

 Βλ. σ. 393. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

519 

Διαδοχικές σειρές («αλυσίδες») γκρουπέτου 

 

Γκρουπέτο: Περίπτωση 9 

α) Σχηματισμός ποικίλματος «Αλυσίδα» 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Περισσότερες από έξι νότες 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
… 

 

Όπως έχει αναφερθεί ήδη, σύνηθες είναι το ενδεχόμενο διάφορες από τις περιπτώσεις του 

ποικίλματος να επαναλαμβάνονται, σε αραιότερη ή πυκνότερη διάταξη, με λιγότερο ή περισσότερο 

συστηματικό τρόπο, συγκροτώντας σχετικές διαδοχικές σειρές (Παρ. 740, Παρ. 741).
1273

  

 

 
Παρ. 740. #601, βθτ: Φα, ~ 60. 

Σύντομες διαδοχικές σειρές κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6).  

Βιολιστής: Σταμάτης Χατζηδάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Η μπρατσέρα» 

(Λέρου). Από το άλμπουμ: Μουσικός Χάρτης του Ελληνισμού - Μουσική από τα Δωδεκάνησα, Βουλή των 

Ελλήνων, 3CDs, 2009, αρ. κομματιού: I-03, σημείο: 0.00΄-0.13΄ (1
η
 έκδ. 1947, στο δίσκο 78΄ στροφών His 

Master’s Voice Ελλάδος AO-2775). 

 

 
Παρ. 741. #616, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 100 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Διαδοχική σειρά («αλυσίδα») κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6).  

Βιολιστής: Πέτρος Χαλιγιάννης (Πετρέφ). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Σκάρος του βουνού και του κάμπου» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Ηπειρώτικη Παράδοσις Νο1 - Οργανικόν, 

Ήπειρος 3, MC, ~ δεκαετία ’70 (;), αρ. κομματιού: Α-01, σημείο: 1.46΄-1.53΄. 

 

Στην ειδικότερη περίπτωση, μάλιστα, στην οποία οι εν λόγω διαδοχικές σειρές κατέχουν την πλέον 

δυνατή πυκνή διάταξη, όπου δηλαδή η τελευταία νότα του εκάστοτε γκρουπέτου αποτελεί και την 

πρώτη του επόμενού του, προκύπτουν οι λεγόμενες «αλυσίδες» –δηλαδή σειρές– γκρουπέτου (π.χ. 

…). Ο Κατσούρας (2001: 98-101), επίσης, εξαιτίας ενδεχομένως του σχετικού 

                                                 
1273

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 43, Παρ. 44, και σημ. 46. 

| → τραγούδι… 
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κυκλωτικού σχηματισμού τους, ονομάζει τις εν λόγω σειρές «κύκλους». Η Μαζαράκη (1984: 70), 

ακόμη, παρατηρεί ότι μέσω της εν λόγω επαναλαμβανόμενης εκφοράς του γκρουπέτου, 

επιτυγχάνεται μεγαλύτερος τονισμός της σχετικής ποικιλλόμενης κύριας νότας. Η ίδια (ό.π.), 

σχετικά, αναφέρει: 

«Ο πραχτικός καμιά φορά, αν το σηκώνει ο σκοπός του, μπορεί να τονίσει τη νότα που θέλει με το 

να επαναλάβει όχι μόνο αυτή την ίδια τη νότα, αλλά και ολόκληρο το μελωδικό συγκρότημα 

[γκρουπέτο] που είναι στον περίγυρό της.»  

 Οι εν λόγω σειρές, όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό και από τα παραδείγματα που 

ακολουθούν (Παρ. 742 - Παρ. 760),
1274

 συναντώνται σε μεγάλο εύρος του ρεπερτορίου της ΕΠΜ. 

Χαρακτηριστική δε είναι η ερμηνεία τους κυρίως σε αυτοσχεδιαστικά μέρη σκοπών του είδους, 

όπως για παράδειγμα στο βέρσο των τσάμικων χορών, στα μοιρολόγια, στους σκάρους, στα 

κλέφτικα, κ.α. Οι σειρές αυτές μπορεί να είναι είτε σύντομες, να συνίστανται δηλαδή από δυο έως 

τρία συνεχόμενα γκρουπέτα (Παρ. 742 - Παρ. 744), είτε αρκετά μακρύτερες (Παρ. 745 - Παρ. 750). 

 

 
Παρ. 742. Σύντομη διαδοχική σειρά (διπλή «αλυσίδα») κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών βηματικού 

διαστήματος (Περίπτωση 6). 

Βιολιστής: Δημήτρης Χαραλάμπους. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του σκοπού: «Μπούλκω» 

(Ηπείρου). Καταγραφή: Κατσούρας (2001: Παράρτημα χ.σ., «Μπούλκω», μέτρο 50-54). 

 

 
Παρ. 743.

1275
 #613, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 90. 

Σύντομη διαδοχική σειρά (διπλή «αλυσίδα») κατιόντος γκρουπέτου τριών-νοτών βηματικού διαστήματος 

(Περίπτωση 6). 

Βιολιστής: Αντώνης Ξανθάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Μυλοποταμίτισσα» (Σίφνου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια απ’ τα Νησιά Μας, Fidelity 6484215, LP, 1975, αρ. 

κομματιού: Β-02, σημείο: 1.23΄-1.30΄.  

 

 
Παρ. 744. #612, βθτ: Σι, ~ 260. 

Σύντομη διαδοχική σειρά (τριπλή «αλυσίδα») κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος 

(Περίπτωση 6).  

Βιολιστής: Βάγιας Γιαννιτόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ό,τι κάνω της 

αξίζει» (λαϊκό). Από το άλμπουμ: Χρονικό του Λαϊκού Τραγουδιού 1953 Γ, Hellenic Records 1055, CD, 2004, αρ. 

κομματιού: 14, σημείο: 2.46΄-2.55΄ (1
η
 έκδ. 1953, στο δίσκο 78΄ στροφών His Master’s Voice Ελλάδος AO-5111).  

 

 

                                                 
1274

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 1016, Παρ. 993 (4
ος

 χρόνος), Παρ. 669, Παρ. 708 (3
ος

 χρόνος), Παρ. 757 (7
ος

 χρόνος). 
1275

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 961. 
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Παρ. 745.

1276
 #609, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 210. 

Μακρά διαδοχική σειρά (επταπλή «αλυσίδα») κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος 

(Περίπτωση 6).  

Βιολιστής: Ιωάννης Τσακνάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα από το βέρσο του οργανικού σκοπού: «Ποια είν’ 

αυτή που πέρασε» (Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Θεσσαλίας - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 15, CD, 2002, 

αρ. κομματιού: 17, σημείο: 1.36΄-1.43΄ (1
η
 έκδ. 1980).  

 

 

 
Παρ. 746. #618, βθτ: Λα, ~ 100.  

Μακρά διαδοχική σειρά (οκταπλή «αλυσίδα») κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος 

(Περίπτωση 6).  

Βιολιστής: Βασίλης Έξαρχος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Δεν είναι κρίμα κι 

άδικο» (Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Γλυκοχαράζουν τα Βουνά Κωσταντίνος Κουμαντζέλης, Ηχογέννηση 479, 

MC, 1991, αρ. κομματιού: 07, σημείο: 3.07΄-3.14΄. 
 

 

 
Παρ. 747. #194, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 80. 

Μακρές διαδοχικές σειρές (επταπλή και πενταπλή «αλυσίδα») κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών 

βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). 

Βιολιστής: Λάζος Πάνου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Για πες μας χάρε» 

(Πωγωνήσιο Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Ηπειρώτικες Επιτυχίες - Λάμπρος Χαλκιάς 4, Echogram E02, LP, 1978, 

αρ. κομματιού: Β-01, σημείο: 2.40΄-2.53΄. 

 

 

 
Παρ. 748. #614, βθτ: Λα, ~ 100 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Μακρά διαδοχική σειρά (δεκαπλή «αλυσίδα») κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος 

(Περίπτωση 6).  

Βιολιστής: Φώτης Τράκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Σκάρος» 

(ποιμενικό Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Ηπείρου - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 17, CD, 2003, αρ. 

κομματιού: 06, σημείο: 1.00΄-1.08΄ (1
η
 έκδ. 1975). 

 

 

                                                 
1276

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 146. 
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Παρ. 749. #615, βθτ: Λα, ~ 100 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Μακρές διαδοχικές σειρές (δωδεκαπλή και επταπλή «αλυσίδα») κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών 

βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). 

Βιολιστής: Νίκος Οικονόμου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού της σειράς οργανικών σκοπών: 

«Μοιρολόι και Πωγωνήσιος» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Instrumental Folk Music from Greece, Topic records 

TS 915, CD, 1996, αρ. κομματιού: 14, σημείο: 3.52΄-4.05΄.  

 

 
Παρ. 750. #610, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 90 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Μακρές και σύντομες διαδοχικές σειρές (δεκαεπταπλή, τετραπλή και τριπλή «αλυσίδα») κατιόντος γκρουπέτου 

τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6). 

Βιολιστής: Χρήστος Τσακνάκης (Λοχίας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Σκάρος» (Γρεβενών). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Δεσκάτης Γρεβενών - Με την Χορωδία του Ε.Μ.Ο.Δ., 

ανεξάρτητη παραγωγή (ΕΡΤ 3), CD, 2005, αρ. κομματιού: II-19, σημείο: 0.09΄-0.30΄ (ηχ. 1967, από εκπομπή του 

Ραδιοφωνικού Σταθμού Μακεδονίας). 

 

Είναι γεγονός, όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό και από τα προαναφερόμενα παραδείγματα, ότι η 

εκάστοτε εν λόγω «αλυσίδα» γκρουπέτου συγκροτείται από τη διαδοχική επανάληψη μιας 

μοναδικής περίπτωσης του ποικίλματος. Η κατεξοχήν πιο συνήθης τέτοια περίπτωση, μάλιστα, 

είναι αυτή του κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6), και 

δη ο εξής ειδικότερος σχηματισμός αυτού: . Σποραδικά, ωστόσο, συναντώνται και 

«αλυσίδες» του είδους οι οποίες συγκροτούνται και από άλλους, λιγότερο ή περισσότερο 

διαφορετικούς σχηματισμούς γκρουπέτων. Ακολούθως αναφέρονται ορισμένες ξεχωριστές τέτοιες 

περιπτώσεις. 

 Στα δυο παραδείγματα που ακολουθούν (Παρ. 751, Παρ. 752), φερειπείν, η σχετική 

«αλυσίδα» συνίσταται από την ίδια περίπτωση γκρουπέτου με προηγουμένως (Περίπτωση 6), 

ωστόσο η «κυκλωμένη» νότα αυτού είναι η προτελευταία του εκάστοτε ποικίλματος – σε αντίθεση 

με πριν όπου είναι, αντίστοιχα, η τελευταία.  
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Παρ. 751. #593, βθτ: Λα, ~ 100. 

Σύντομη διαδοχική σειρά (τριπλή «αλυσίδα») κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος 

(Περίπτωση 6). 

Βιολιστής: Παναγιώτης Κολοκούρας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Άρτα» 

(Στερεάς Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Πελοποννήσου και Ρούμελης - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 4, CD, 1994, 

αρ. κομματιού: 19, σημείο: 0.29΄-0.37΄ (1
η
 έκδ. 1976). 

 

 
Παρ. 752. Σύντομη διαδοχική σειρά (τετραπλή «αλυσίδα») κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών βηματικού 

διαστήματος (Περίπτωση 6).  
Βιολιστής: Δημήτρης Χαραλάμπους. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Πωγώνι» (Ηπείρου). Καταγραφή: Κατσούρας (2001: Παράρτημα χ.σ., «Πωγώνι», μέτρο 30-31). 

 

Στο επόμενο παράδειγμα (Παρ. 753), επίσης, τα δυο γκρουπέτα που συνιστούν την εκάστοτε 

σχετική «αλυσίδα», μπορεί μεν να είναι της ίδιας περίπτωσης με προηγουμένως (Περίπτωση 6), 

ωστόσο η «κυκλωμένη» νότα του καθενός είναι διαφορετική μεταξύ τους.  

 

 
Παρ. 753. #592, βθτ: Ντο#, ~ 90 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Σύντομες διαδοχικές σειρές (διπλές «αλυσίδες») κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος 

(Περίπτωση 6). 

Βιολιστής: Αναστάσιος Κουτσιώλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μικρός 

Γιώργη μ’ στα γράμματα» (καθιστικό Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Θεσσαλίας - Σίμων Καράς, 

ΣΔΕΜ 15, CD, 2002, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 1.18΄-1.25΄ (1
η
 έκδ. 1980). 

 

 

Στα παρακάτω παραδείγματα (Παρ. 754, Παρ. 755), ακόμη, το τονικό ύψος της «κυκλωμένης» 

νότας του γκρουπέτου που συνιστά τη σχετική «αλυσίδα», αλλάζει κατά τη διάρκεια ερμηνείας της 

τελευταίας. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο παράδειγμα (Παρ. 754) το εν λόγω τονικό ύψος 

κατεβαίνει από το Λα στο Σολ, και αντίστοιχα στο δεύτερο (Παρ. 755) αλλάζει τρεις φορές 

συνεχόμενα, και δη από το Σι στο Ντο και πάλι στο Σι και ξανά στο Ντο. 

 

 
Παρ. 754. Σύντομη διαδοχική σειρά (τριπλή «αλυσίδα») κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών βηματικού 

διαστήματος (Περίπτωση 6). Διαδοχική αλλαγή «κυκλωμένης» νότας γκρουπέτου κατά την ερμηνεία της. 

Βιολιστής: Ευάγγελος Τίλλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού «Σαμαντάκας» 

(Ηπείρου). Καταγραφή: Κατσούρας (2001: Παράρτημα χ.σ., Σαμαντάκας, μέτρο 91-92). 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

524 

 
Παρ. 755. #620, βθτ: Σολ, ~ 105. 

Μακρά διαδοχική σειρά (δεκαπλή «αλυσίδα») κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος 

(Περίπτωση 6). Διαδοχικές αλλαγές «κυκλωμένης» νότας γκρουπέτου κατά την ερμηνεία της. 

Βιολιστής: Αλέκος Παύλου (Αραπάκης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Βικτώρια» (τσάμικο, Στερεάς Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Τα Χορευτικά Νο4 - Χρήστος Πανούτσος, Popular 

2003, LP, 1983, αρ. κομματιού: Α-06, σημείο: 3.44΄-3.53΄.  
 

 

Στα δυο επόμενα παραδείγματα (Παρ. 756, Παρ. 757), οι νότες των γκρουπέτων που συγκροτούν 

τις σχετικές «αλυσίδες» σχηματίζουν μεταξύ τους αλματικά –αντί μόνο βηματικά– διαστήματα.  

 

 
Παρ. 756.

1277
 #619, βθτ: Σολ, ~ 75. 

Σύντομη διαδοχική σειρά (τριπλή «αλυσίδα») κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών αλματικού διαστήματος 

(Περίπτωση 6).  

Βιολιστής: Σωκράτης Κρομμύδας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Κλειστός 

Αργιθέας» (Αργιθέας Καρδίτσας). Από το άλμπουμ: Σωκράτης Κρομμύδας, ανεξ. παραγωγή του ιδίου, MC, 

δεκαετία ~ ’70-’80, αρ. κομματιού: 07, σημείο: 1.38΄-1.45΄. 

 

 
Παρ. 757.

1278
 #202, βθτ: Ντο (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 50 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Σύντομη διαδοχική σειρά (τριπλή «αλυσίδα») κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών αλματικού διαστήματος 

(Περίπτωση 6).  

Βιολιστής: Αλέκος Χαλιγιάννης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού της σειράς τραγουδιών: «Μαριόλα 

και Πωγωνήσια» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Musiques Traditionelles D’ Epire - Kompania Takis Loukas, Silex 

Y225214, CD, 1994, αρ. κομματιού: 06, σημείο: 1.56΄-2.07΄. 

 

 

Στο παρακάτω παράδειγμα (Παρ. 758), τα γκρουπέτα που συνιστούν τη σχετική «αλυσίδα» είναι 

όλα, επίσης, της προαναφερόμενης συνήθους Περίπτωσης 6, ωστόσο, η ταχύτητα ερμηνείας των 

νοτών τους είναι σταδιακά αύξουσα.  

 

                                                 
1277

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 421, Παρ. 951. 
1278

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 572. 
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Παρ. 758.

1279
 #617, βθτ: Σολ, ~ 105. 

Σύντομη διαδοχική σειρά (τετραπλή «αλυσίδα») κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος 

(Περίπτωση 6). Αύξουσα ταχύτητα ερμηνείας της. 

Βιολιστής: Νίκος Τζιβάρας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Οι κάμποι μας 

πρασίνισαν» (σαρακατσάνικο). Από το άλμπουμ: Σαρακαταναίικη Παράδοση Νο.1 - Κώστας Νάκας, Epiros 503, 

LP, 1977, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 2.32΄-2.38΄. 

 

 

Στα παραδείγματα που ακολουθούν, απεικονίζονται δυο περιπτώσεις σχετικών «αλυσίδων», των 

οποίων τα γκρουπέτα είναι διαφορετικά από το σύνηθες κατιόν τεσσάρων-νοτών (Περίπτωση 6). 

Πρόκειται, πιο συγκεκριμένα, για το κατιόν γκρουπέτο, αφενός, τριών-νοτών (Παρ. 759) ( , 

Περίπτωση 5) και, αφετέρου, πέντε-νοτών (Παρ. 760) ( , Περίπτωση 7). 

 

 
Παρ. 759. #608, βθτ: Λα, ~ 80 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Μακρά διαδοχική σειρά («αλυσίδα») κατιόντος γκρουπέτου τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 

5). Πρόχρονη εκφορά του.  

Βιολιστής: Θανάσης Φασούλας (Σάκης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Σκάρος». Από το άλμπουμ: 10 Χρόνια Λαϊκός Χειμώνας - Γιώργος Μελίκης, Lyra 4575, CD, 1997, αρ. 

κομματιού: 08, σημείο: 2.19΄-2.29΄. 

 

 

 
Παρ. 760. #635, βθτ: Λα, ~ 120 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση, ταξίμι). 

Σύντομη διαδοχική σειρά (τριπλή «αλυσίδα») κατιόντος γκρουπέτου πέντε-νοτών βηματικού διαστήματος 

(Περίπτωση 7). 

Βιολιστής: Στάμος Δημτσιούδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Σήκω 

κουκουνούδα μ’» (Ανατολικής Ρωμυλίας). Από το άλμπουμ: Ανατολική Ρωμυλία, Μεγάλο και Μικρό Μοναστήρι - 

Χοροί από το Νέο Μοναστήρι Δομοκού, Λύκειο Ελληνίδων LCGW 117, CD, 1995, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 

0.00΄-0.06΄. 

 

 

                                                 
1279

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 992. 
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Σποραδικά, επίσης, συναντώνται διαδοχικές σειρές γκρουπέτων οι οποίες σχηματίζονται από δυο 

διαφορετικές μεταξύ τους περιπτώσεις του ποικίλματος. Ακολουθούν παραδείγματα τέτοιων 

διαδοχικών σειρών, πιο συγκεκριμένα, συνδυασμού περιπτώσεων ανιόντος και κατιόντος 

γκρουπέτου (Παρ. 761, Παρ. 762). 

 

 
Παρ. 761.

1280
 #168, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 185. 

Διαδοχικές σειρές συνδυασμού ανιόντος (Περίπτωση 2) με κατιόν (Περίπτωση 6) γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών 

βηματικού διαστήματος. Πυκνή διάταξη γκρουπέτων. 

Βιολιστής: Χρήστος Καρκανάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο Γιάννος και η 

Βαγγελιώ» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Paralogues Chants Traditionnels, Ocora 600018, CD, 2006, αρ. 

κομματιού: 11, σημείο: 0.47΄-0.55΄. 
 

 

 
Παρ. 762. Διαδοχική σειρά συνδυασμού ανιόντος (Περίπτωση 2) με κατιόν (Περίπτωση 6) γκρουπέτο τεσσάρων-

νοτών βηματικού διαστήματος. Πυκνή διάταξη γκρουπέτων. 

Βιολιστής: Ευάγγελος Τίλλης. Καταγραμμένο απόσπασμα βιολιστικού μέρους του σκοπού «Σαμαντάκας» 

(Ηπείρου). Καταγραφή: Κατσούρας (2001: Παράρτημα χ.σ., Σαμαντάκας, μέτρο 87-88). 

 

 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, εκτός της σύνδεσης με τον ίδιο του τον εαυτό, το γκρουπέτο 

συνδέεται συχνά με τις περισσότερες από όλες τις άλλες βασικές κατηγορίες ποίκιλσης (3.1) –και 

δη κατά κύριο λόγο με αυτές της μιας-νότας και των δυο-νοτών–, σχηματίζοντας νέες αυτοτελείς 

μονάδες σύνθετης ποίκιλσης. Περαιτέρω εξέταση αυτών λαμβάνει χώρα στη σχετική ενότητα των 

Σύνθετων ποικιλμάτων (3.1.5). 

                                                 
1280

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 1026. 
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3.1.4.3. Η Τρίλια (Πολλαπλό Μορντάν) 

 

…  ή …  

 

Ως τρίλια ορίζεται εκείνη η κατηγορία ποίκιλσης η οποία περιλαμβάνει κάθε επανακρουστικό 

ποίκιλμα που αποτελείται από περισσότερες των δυο νότες. Αφορά, με άλλα λόγια, στην 

οποιαδήποτε επιμηκυμένη εκδοχή του μονού μορντάν (3.1.3.3). Η κύρια νότα αυτής, δηλαδή, 

βρίσκεται στο ίδιο τονικό ύψος με αυτό της σχετικής ποικιλλόμενης κύριας νότας, και η 

εναλλασσόμενη νότα της είτε σε μικρότερο είτε σε μεγαλύτερο. Αντίστοιχα, ως εκ τούτου, 

προκύπτουν δυο βασικοί μελωδικοί σχηματισμοί του εν λόγω ποικίλματος, ο ανιών (π.χ. 

… ) και ο κατιών (π.χ. … ). 

 Στην ελληνική γλώσσα η τρίλια συναντάται και ως τρίλος, τρύλλος (Δημητράκος 1953, τ.14: 

7284), τρέλια (Μαζαράκη (1984: 67), ή και τρίλιζα (Καμπανάς 1992, τ.Β΄: 381). Προέρχεται δε από 

τον αντίστοιχης χρήσης ιταλικό όρο trillo, ο οποίος προκύπτει από τη λατινική λέξη “trittilāre” που 

σημαίνει «τερετίζω», δηλαδή παράγω τρεμουλιαστή φωνή όπως αυτή του πουλιού (Μπαμπινιώτης 

2005: 1794).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.3.I. Η Τρίλια σε Μη-Ελληνικές Μουσικές Παραδόσεις 

Αναφορές στο εν λόγω ποίκιλμα εντοπίζονται σποραδικά σε πραγματείες που αφορούν κυρίως 

στην έντεχνη δυτική μουσική, ήδη από τα τέλη του 13
ου

 αιώνα, όπως π.χ. αυτή του Moravia στην 

οποία γίνεται λόγος για ένα είδος τρίλιας –ή ενδεχομένως και βεβιασμένου βιμπράτο–, του 

florificatio vocis ή και flos harmonicus.
1281

 Καταγραμμένα μουσικά μοτίβα, επίσης, μέρη των 

οποίων έχουν κοινά γνωρίσματα με αυτά της τρίλιας συναντώνται σε σχετικές πραγματείες από τις 

αρχές του 16
ου

 αιώνα, όπως π.χ. αυτή του Ganassi (1535) (Παρ. 763).
1282

  

 

 
Παρ. 763. Μια από τις παλαιότερες καταγραφές μοτίβου με έντονα κοινά γνωρίσματα με αυτά της τρίλιας, σε 

μουσική πραγματεία της προ Μπαρόκ περιόδου (Ganassi, 1535 [ό. σημ. 1282] [στο Donington (1989: 237, ex.84)]. 

 

                                                 
1281

 Moravia, Jerome of, Tractatus de Musica, ed. Cserba, τέλη 13
ου

 αι.: 184 (στο D. Fuller [λήμμα “Mordent” στo The 

New Harvard Dictionary of Music, σ. 508-509]). Σύμφωνα επίσης με τον Schulenberg (στο Kreitner et al.: §8iii), 

μεταγενέστερα, στο Μπαρόκ, η τρίλια (trillo) συσχετιζόταν –μεταξύ άλλων– με ένα είδος βιμπράτο. 
1282

 Σχετικά, πρβλ. σημ. 139. 

Ganassi (1535) 
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Η θεωρητική διαπραγμάτευση ωστόσο του ποικίλματος αρχίζει να λαμβάνει χώρα με πιο 

εμπεριστατωμένο τρόπο, κατά κύριο λόγο, από το Μπαρόκ και εντεύθεν. Είναι γεγονός ότι η τρίλια 

είναι μια από τις πρώτες κατηγορίες ποικιλμάτων που καθιερώνονται και αρχίζουν να 

τυποποιούνται στη δυτική μουσική στην προαναφερόμενη περίοδο (Boyden 1990: 129). Σύμφωνα 

μάλιστα με τον Michels (1995: 351) κατέχει περίοπτη θέση ως ποίκιλμα στο εν λόγω μουσικό είδος 

και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αυτού (Donington 1989: 236). Σύμφωνα επίσης με τον 

Donington (1982: 126), «Κανένα ποίκιλμα δεν έχει πιο ποικίλη ή ενδιαφέρουσα ιστορία [από ό,τι η 

τρίλια]». Ακόμα, σχετικά με την ευρεία ποικιλότητά της ως είδους, ο Carter (Kreitner et al.: §4) 

σημειώνει: «Η άρθρωση της τρίλιας μπορεί να διακυμαίνεται από έντονες επανακρούσεις κοιλιακού γέλιου 

έως ένα ανεπαίσθητο βιμπράτο». 

Στον ίδιο χώρο, επίσης, ο Notari (1613) περιγράφει την τρίλια ως «μια αναλαμπή της 

γλυκάδας της φωνής». Ο Herbst (1642, 1658) την αποκαλεί «χαριτωμένο βόμβο» (“liebliches 

Sausen”) (Carter, στο Kreitner et al.: §4). Ο Playford (1654) τη χαρακτηρίζει ως «το κυριότερο 

ποίκιλμα στη μουσική» (Ng στο Kreitner et al.: §6). Ο Bacilly (1668) επισημαίνει σχετικά ότι «[η 

τρίλια είναι] ένα από τα πιο σημαντικά ποικίλματα, χωρίς το οποίο η μελωδία είναι πολύ ατελής» 

(Donington 1989: 241). Ο Le Gallois (1680: 77) θεωρεί ότι «δεν υπάρχει τίποτα που να κάνει το 

παίξιμο πιο όμορφο... από το να ερμηνεύεις την τρίλια ισομερώς και να παρατείνεις τη διάρκειά 

της» (Ng στο Kreitner et al.: §7iib). Μεταγενέστερα, ο North (1726), με περιπαικτική διάθεση, 

αναφέρει ότι «σκοπός της τρίλιας είναι να δημιουργήσει μια ζωηρή ελατηριοειδή τρεμούλα όσο το 

δυνατόν πιο ταχεία …όπως ένας σκίουρος ξύνει το αυτί του» (Ng στο Kreitner et al.: §6). Ο Quantz 

(1752: IXi) επίσης παρατηρεί ότι «οι τρίλιες βελτιώνουν απείρως τη μουσική ερμηνεία, της 

προσδίδουν μεγάλη λαμπρότητα και, ακριβώς όπως οι αποτζιατούρες, είναι απολύτως απαραίτητες 

σε αυτή» (Donington 1989: 241). Ο C.P.E. Bach (1753), αντίστοιχα, θέλοντας να δώσει 

μεγαλύτερη έμφαση, δηλώνει ότι «οι τρίλιες καθιερώθηκαν έτσι ώστε να διασώσουν τις φράσεις 

από την ασημότητα» (Schenker 1976: 22-23). Ο Tartini (1771), από την άλλη μεριά, τοποθετείται 

θέτοντας μια σχετική επιφύλαξη: 

«Η τρίλια είναι ένα ιδανικό ποίκιλμα στη μουσική, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται όπως το αλάτι 

στη μαγειρική. Υπερβολικά πολύ ή υπερβολικά λίγο αλάτι καταστρέφει το αποτέλεσμα και δεν 

πρέπει να μπαίνει σε οτιδήποτε φαγώσιμο.» (Tartini 1961: 74) 

 Από τα τέλη του 18
ου

 αιώνα και εντεύθεν, οι αναφορές στην τρίλια –στην πλειονότητα 

τουλάχιστον των παραδειγμάτων της σχετικής φιλολογίας– δεν παρουσιάζουν ουσιαστικές 

διαφορές από τις αντίστοιχες του Μπαρόκ (Schenker 1976: 85). Η βασικότερη διαφορά που 

φαίνεται να υπάρχει είναι ότι οι συνθέτες του είδους –ιδιαίτερα από τη Ρομαντική περίοδο και 

μετά– συνηθίζουν να υποδεικνύουν την εκκίνηση της τρίλιας με την κύρια νότα αυτής, ενώ 

προγενέστερα συνήθως συνέβαινε το αντίθετο, υποδείκνυαν αντίστοιχα δηλαδή την εναλλασσόμενη 

νότα αυτής (Παρ. 767στ).
1283

 Ο συνθέτης της Κλασικής και Ρομαντικής περιόδου J.N. Hummel 

(1778-1837), για παράδειγμα, αναφέρει ότι θεωρεί ορθό, η τρίλια να ξεκινά και να καταλήγει με 

την κύρια νότα της, ενώ αντιθέτως ο κατεξοχήν μπαρόκ συνθέτης J.S. Bach (π.χ. Παρ. 665) 

προκρίνει, αυτή να ξεκινά είτε με τη βαρύτερη είτε με τον οξύτερή της νότα (Αντωνόπουλος 1999: 

217). 

Ορισμένες από τις πιο γνωστές ονομασίες οι οποίες έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί για 

τον προσδιορισμό των διαφόρων ποικίλων εκδοχών της τρίλιας –προερχόμενες ως επί το πλείστον 

από την περίοδο του Μπαρόκ–, είναι οι εξής: αγγλ.: shake, trill, ιταλ.: groppo ή gruppo (16
ος

 

αι.),
1284

 trillo, ribattuta di gola (Caccini 1602), γαλλ.: battements, cadence,
1285

 pincé reversé, 

                                                 
1283

 Ενδ. βλ. Lloyd-Watts and Bigler (1995: 11, 45-46), Πυργιώτης (2000: 56-59). 
1284

 Πρβλ. σημ. 1184. 
1285

 Συχνά στο Μπαρόκ η πρακτική της τρίλιας περιγράφεται με τον όρο κατέντζα (cadence, βλ. σημ. 1748). Το γεγονός 

αυτό, σύμφωνα με τον Loulié (1696: 83-84), συνέβαινε διότι η τρίλια εισαγόταν στις περισσότερες κατέντζες του είδους 

–και ιδιαίτερα μάλιστα στις καταλήξεις αυτών (Badura-Skoda et al.: §2)–, με αποτέλεσμα οι δυο αυτοί όροι να 
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tremblement, trille, γερμ.: Triller, ισπ.: quiebro reyterado, redoble, trinado, trino, λατ.: florificatio 

vocis ή και flos harmonicus,
1286

 crispatio, trepidation. Συνήθως επίσης συμβολίζεται με τη γνωστή 

συντομογραφία «tr» –ή και σκέτο «t»– η οποία συχνά ακολουθείται και από κυματιστή γραμμή 

« », ή και με σκέτη κυματιστή γραμμή, π.χ. « ».
1287

 Στο Μπαρόκ συναντάται επίσης με 

τους συμβολισμούς: «+» (Loulié 1696), «//» (Geminiani 1751), «x» (D’ Ambruis 1685), «)» (Saint 

Colombe), με διάφορες επιπλέον εκδοχές του γράμματος «t» Muffat (1690), κ.ά.
1288

  

Η ειδικότερη μάλιστα περίπτωση τρίλιας, στην οποία το διάστημα μεταξύ κύριας και 

εναλλασσόμενης νότας αυτής είναι μεγαλύτερο από 2
ου

 βαθμού –δηλαδή αλματικό–, ονομάζεται 

συνήθως τρέμολο, και συμβολίζεται ως π.χ.  = . Με την εν λόγω έννοια της τρίλιας 

απαντώνται και οι ακόλουθοι όροι: αγγλ.: fingered tremolo, shaking, organ shake, trill, trembling, 

quivering, γαλλ.: martelement, tremblant, ιταλ.: tremolo, tremulo, tremolando, tremoletto, 

tremolino, trillo, mordente fresco, ισπ.: temblor.
1289

 Ο όρος τρέμολο, βέβαια, έχει συχνά επιπλέον 

χρησιμοποιηθεί για να εννοηθούν διάφορες άλλες –εκτός από την τρίλια– πρακτικές στη μουσική 

ερμηνεία, οι οποίες δεν αφορούν στα ποικίλματα.
1290

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στην ενότητα του μορντάν (3.1.3.3, σ. 420), επίσης, συνήθης είναι ο 

διαχωρισμός της τρίλιας σε βραχεία και μακρά –ιδιαίτερα στην περίοδο του Μπαρόκ–, ανάλογα με 

το εάν κατά την ερμηνεία αυτής λαμβάνουν χώρα, αντίστοιχα, από δυο έως το πολύ τέσσερις 

επανακρούσεις ή περισσότερες από τέσσερις. Σύμφωνα μάλιστα με τον Muffat (1690), η ιδιαίτερα 

μακρά τρίλια δεν συνηθιζόταν πριν το 1700 (Boyden 1990: 286), ενώ η βραχεία εκδοχή αυτής ήταν 

αρκετά πιο συνήθης. Ως εκ τούτου, άλλωστε, διάφοροι σχετικοί όροι εντοπίζονται να 

χρησιμοποιούνται για την ονομασία της βραχείας τρίλιας στην εν λόγω περίοδο, όπως: λατ.: 

tremulus (Praetorius 1619), semi tremulus (Fischer 1696), ιταλ.: trilleto, tremoletto(i), tremolo, 

trillo-mordent (Tosi 1723), γερμ.: Halbtriller, Pralltriller, γαλλ.: brisé (Baillot 1834).
1291

 

Η εν λόγω βραχεία εκδοχή τρίλιας, βέβαια, συναντάται να χρησιμοποιείται αρκετά και μετά 

το Μπαρόκ, και μάλιστα να ονομάζεται ειδικότερα ανάλογα με το πλήθος των επανακρούσεων που 

                                                                                                                                                                  
καθίστανται συχνά εναλλάξιμοι (Kah-Ming Ng, στο Kreitner et al.: §7iib). Εξού και ο σχετικός όρος “cadential trills” 

(ό.π.).  
1286

 Ό. σημ. 1281. 
1287

 Στο παρόν πόνημα, βέβαια, κάθε περίπτωση τρίλιας κατά κανόνα σημειογραφείται πλήρως. Ο εν λόγω συμβολικός 

τρόπος σημειογράφησης αυτής tr, δηλαδή, δεν χρησιμοποιείται εδώ. Εξαίρεση μονάχα αποτελούν ορισμένες ήδη 

έτοιμες καταγραφές, οι οποίες προέρχονται από την ευρύτερη σχετική βιβλιογραφία. Στις περισσότερες από τις 

περιπτώσεις αυτές, πάντως, το πιθανότερο είναι, οι δυο νότες της τρίλιας να σχηματίζουν μεταξύ τους βηματικό ανιόν 

διατονικό διάστημα. 
1288

 Για περισσότερα σχετικά σύμβολα και όρους που έχουν χρησιμοποιηθεί ενίοτε για το χαρακτηρισμό της τρίλιας, 

στη δυτική μουσική και δη στο Μπαρόκ, βλ. Παράρτημα 1.3, Kreitner et al. (§4,7i, 8va, 11), Neumann (1983: 577-

604), Donington (1989: 236), Καμπανάς (1992, τ. Β΄: 381), και σημ. 1296. 
1289

 Για περισσότερα σχετικά με το τρέμολο, βλ. Αντωνόπουλος (1999: 226-228), Καμπανάς (1992, τ. Β΄: 386-389), 

Carter (στο Kreitner et al.: §4), Schulenberg (στο Kreitner et al.: §8iii), Tartini (1961: 84-87), Donington (1989: 229-

235), Mozart (1985: 203-206), σχετικό λήμμα “Tremolo” στα: The Oxford Companion to Music (McVeigh and 

Milsom), The Oxford Dictionary of Music, Grove Music Online (Fallows), The New Harvard Dictionary of Music, και 

Barbara Owen, “Tremulant” στο Grove Music Online, Oxford Music Online, accessed 29/09/2011, 

<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/ grove/music/49736>. 
1290

 Δυο από τις σημαντικότερες πρακτικές στη μουσική ερμηνεία γενικότερα –εκτός από την τρίλια–, για την ονομασία 

των οποίων ενίοτε χρησιμοποιείται ο όρος τρέμολο, είναι οι εξής: α) Αυτή της πολλαπλής επανάληψης μιας νότας, π.χ. 

 = . Ειδικότερα μάλιστα στα τοξωτά έγχορδα, αυτή η εκδοχή του τρέμολο –συχνά αποκαλούμενη και ως 

tremolando– χρησιμοποιείται για να δηλώσει συνεχή ταχεία επανάληψη μιας νότας ή συγχορδίας, που 

πραγματοποιείται με πολύ γρήγορη πάνω-κάτω κίνηση του τόξου. β) Αυτή της διακύμανσης του τονικού ύψους μιας 

νότας, παρόμοια δηλαδή με την πρακτική του βιμπράτο (2.1.2.2.I). Αρκετοί, βέβαια, από τους πιο σύγχρονους 

σχετικούς μελετητές είναι αντίθετοι ως προς την τελευταία ταύτιση των εννοιών τρέμολο και βιμπράτο, υποστηρίζοντας 

ότι με τον όρο τρέμολο καλό είναι να εννοείται οποιαδήποτε διακύμανση μονάχα ως προς την πυκνότητα των ρυθμικών 

αξιών στις οποίες υποδιαιρείται μια νότα –η οποία συχνά αλλά όχι πάντα προκαλείται με ταχεία εναλλαγή δυο νοτών 

διαφορετικού τονικού ύψους–, ενώ με τον όρο βιμπράτο μονάχα η διακύμανση του τονικού ύψους μιας νότας 

(Donington 1989: 229). Σχετικά, πρβλ. σημ. 1289. 
1291

 Ό. σημ. 1035, Neumann (1983: 436, 454), Stowell (2000: 327-329), Schulenberg (στο Kreitner et al.: §8iii). 
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λαμβάνουν χώρα κατά την ερμηνεία της, δηλαδή ως διπλή, τριπλή ή τετραπλή τρίλια,
1292

 ή, 

αντίστοιχα, διπλό, τριπλό ή τετραπλό μορντάν.
1293

 Ενίοτε, ωστόσο, συναντάται και με γενικότερης 

σημασίας σχετικούς προσδιορισμούς, όπως: μικρή (short), μισή (half), σύντομη (brief), 

συμπυκνωμένη (tight, compact), μινιατούρα (miniature), περαστική ή μεταβατική (passing) 

τρίλια,
1294

 καθώς ακόμα και ως: πολλαπλό (multiple), συνεχές (continued), μακρύ (long) ή 

παρατεταμένο (prolonged) μορντάν. Σχετικά σημάδια, επίσης, που χρησιμοποιούνται για το 

συμβολισμό της, είναι διάφορες μικρού μήκους παραλλαγές της προαναφερόμενης κυματιστής 

γραμμής, όπως « » για τον ανιόντα, και « » –ή σπανιότερα « » (Prendcourt ~1700)–
1295

 για 

τον κατιόντα σχηματισμό της.
1296

 

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι, τόσο παλαιότερα όσο και στη 

σημερινή εποχή, ο όρος τρίλια, καθώς επίσης και όλοι οι προαναφερόμενοι συγγενείς όροι αυτού, 

χρησιμοποιούνταν με σκοπό να εννοηθεί περισσότερο ο ανιών παρά ο κατιών σχηματισμός του 

ποικίλματος. Για τον κατιόντα σχηματισμό, ιδίως παλαιότερα, συνηθιζόταν περισσότερο η χρήση 

του όρου μορντάν.
1297

 Εξού άλλωστε και το σχετικό αγγλικό ρητό του 17
ου

 αιώνα: «παίξε την 

τρίλια [“shake”] από πάνω και το μορντάν [“beat”] από κάτω» (Boyden 1985: 453). Στο παρόν 

πόνημα, βέβαια, ο ορολογικός αυτός διαχωρισμός δεν υφίσταται. Εδώ, οι έννοιες του μορντάν 

(3.1.3.3) και της τρίλιας είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, και περιλαμβάνουν και οι δυο εξίσου τόσο 

τον ανιόντα όσο και τον κατιόντα σχηματισμό των σχετικών ποικιλμάτων. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται παραδείγματα διαφόρων εκδοχών, τόσο βραχείας όσο και 

μακράς, ανιούσας και κατιούσας τρίλιας, από το πεδίο της δυτικής μουσικής, με έμφαση στην 

περίοδο του Μπαρόκ (Παρ. 764 - Παρ. 665). Ακολουθούν, κατά πρώτον, διάφορες περιπτώσεις 

διπλής τρίλιας, σημειωμένες με τις ειδικότερες ονομασίες με τις οποίες αυτές εντοπίζονται στη 

σχετική βιβλιογραφία (Παρ. 764): 

 

                                                 
1292

 Αντίστοιχα με την περίπτωση της διπλής αποτζιατούρας (βλ. σημ. 898), ο όρος διπλή τρίλια ενίοτε εντοπίζεται στη 

σχετική βιβλιογραφία να χρησιμοποιείται επίσης με την έννοια της τρίλιας δυο διαφορετικών νοτών ποίκιλσης οι οποίες 

ηχούν παράλληλα, δηλαδή σε διφωνία. Ως εκ τούτου, στο παρόν πόνημα, προς αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης 

σχετικά με την ακριβή ερμηνεία της έννοιας της διπλής τρίλιας, για τον ειδικότερο προσδιορισμό της προαναφερόμενης 

συγχορδιακής εκδοχής της τρίλιας –όποτε αυτή συναντάται–, χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο χαρακτηρισμός δίφωνη –

ή αντίστοιχα, τρίφωνη, πολύφωνη, κ.λπ.– τρίλια (π.χ. Παρ. 767ε και σημ. 1298), ενώ ο όρος διπλή –ή τριπλή, τετραπλή, 

κ.ο.κ.– τρίλια, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να υποδείξει το πλήθος των αντίστοιχων επανακρούσεων αυτής (π.χ. 

Παρ. 764 - Παρ. 766).  
1293

 Πρβλ. σημ. 1032. 
1294

 Ό. σημ. 1034. 
1295

 Ng (στο Kreitner et al.: §6, ex.34b). 
1296

 Για περισσότερα όσον αφορά γενικότερα στο ποίκιλμα τρίλια, στη δυτική έντεχνη μουσική, με μεγαλύτερη έμφαση 

στο Μπαρόκ, βλ. Αντωνόπουλος (1999: 217-219, & 226-228), Διαμαντής (2009: 93-94), Πυργιώτης (2000: 56-59), 

Καμπανάς (1992, τ. Β΄: 381-386), Boyden (1990: 177, 286-287, 450-455), Donington (1982: 125-138 και 1989: 236-

259), Neumann (1983: 241-386), Lloyd-Watts and Bigler (1995: 11, 29-30), Wilson, Tartini (1961: 74-83), W. Palmer 

(1-14), K. Palmer (2001: 91-135, 152-157), Flesch (2000, v.2: 28-33), Schenker (1976: 71-89), Mozart (1985: 186-

202), Stowell (2000: 318-333), λήμμα “trill” στα: The New Harvard Dictionary of Music (Fuller) και The Oxford 

Companion to Music (McVeigh and Milsom), κ.ά. 
1297

 Σχετικά, ενδ. βλ. Tartini (1961: 88-91), και σημ. 1026. 
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Παρ. 764. Αναφορές σε διάφορες μορφές ανιούσας και κατιούσας διπλής τρίλιας στο Μπαρόκ υπό τις ονομασίες: 

α) Mordent (μορντάν) (Ammerbach, E.N., 1571, Tabulatur, Leipzig [στο Neumann 1983: 415, ex.VII.1]), β) 

tremolleti (Mylius, 1685 [στο Neumann ό.π.: 299, ex.28.6e]), γ) martellement double (Loulie, 1696 [στο Neumann 

ό.π.: 425, ex.35.16]), δ) pincé (Quantz, 1752 [Neumann ό.π.: 459, ex.40.7], ε) Pralltriller ή half-trill (C. P. E. Bach, 

1753 [στο Donington 1989: 251, ex.109]), στ) martellement (L' Abbé le fils, 1761 [στο Stowell 2000: 377]). 

 

 

Αντίστοιχα, κατά δεύτερον, τριπλής τρίλιας (Παρ. 765): 

 

 
Παρ. 765. Αναφορές σε διάφορες μορφές τριπλής τρίλιας στο Μπαρόκ υπό τις ονομασίες: α) martellement triple 

(Loulie, 1696 [στο Neumann 1983: 425, ex.35.16]), β) pincé double (Couperin, Francois, 1713, Pieces de Clavecin, 

Paris [Donington 1982: 141, ex.143b], γ) pincé simple (Dandrieu 1724 & 1739 [Neumann ό.π.: 431, ex.36.10]), δ) 

battemens (Quantz, 1752 [στο Neumann ό.π.: 459, ex.40.8b]). 

 

 

ερμηνεύεται: 

στ) martellement (L' Abbé le fils 1761) 

α) mordent (Ammerbach 1571) 

β) tremolleti (Mylius 1685) 

δ) battemens (Quantz 1752)  γ) pincé simple (Dandrieu 1724, 1739) β) pincé double  (Couperin 1713) α) martellement triple 

(Loulie 1696) 

δ) pincé (Quantz 1752) γ) martellement double (Loulie 1696) 

 
ε) Pralltriller ή half-trill (C. P. E. Bach 1753) 
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Αντίστοιχα, κατά τρίτον, τετραπλής τρίλιας (Παρ. 766): 

 

 
 

 

 

 
 

 
Παρ. 766. Αναφορές σε διάφορες μορφές τετραπλής τρίλιας στο Μπαρόκ υπό τις ονομασίες: α) quiebro reyterado 

(επαναλαμβανόμενη τρίλια) (Santa Maria, 1565 [στο Neumann 1983: 244, ex.24.1]), β) tremulus ascending - 

descending (Praetorious, 1619 [στο Boyden 1990: 176, ex.46,48]), γ) tremblement (D’ Anglebert, 1689, Pieces de 

Clavecin, Paris [στο Donington 1989: 242, ex.95]), δ) pincé (Quantz, 1752 [στο Neumann ό.π.: 459, ex.40.7]), ε) 

trillo magiore (Agricola, 1757 [στο Neumann 345, ex.30.1a]), στ) la cadence appuyée (cadential trill) (Le fils, L' 

Abbé, 1761 [στο Stowell 2000: 376]), ζ) prepared mordents (Türk, D.G., 1789, Klavierschule [στο Donington 1989: 

266, ex.128]). 

 

 

Αντίστοιχα, επίσης, κατά τέταρτον, πιο εκτεταμένες εκδοχές τρίλιας (Παρ. 767). Είναι εύλογο ότι οι 

τρίλιες μεγάλης διάρκειας ενδέχεται να παρουσιάζουν μεταβαλλόμενη ταχύτητα κατά την ερμηνεία 

τους, και δη συνήθως αύξουσα (Παρ. 767γ και στ) (Ng στο Kreitner et al.: §6). Ο Couperin (1716: 

23–24) αναφέρει σχετικά ότι «μια τρίλια οποιασδήποτε αξιόλογης διάρκειας… πρέπει να ξεκινά 

πιο αργά από ό,τι τελειώνει» (Ng στο Kreitner et al.: §7iib). Σχετικά, επίσης, ο Tartini (1961: 76) –

το 1771– αναφέρει: «Η αργή τρίλια είναι κατάλληλη σε σοβαρά παθητικά και λυπητερά κομμάτια, 

η μέτρια τρίλια σε μετριοπαθώς εύθυμα, και η γρήγορη σε κομμάτια που είναι χαρωπά, ζωντανά 

και γοργά».  

 Η εν λόγω μακρά τρίλια, επίσης, ενίοτε συναντάται να ερμηνεύεται αλλάζοντας με 

διαδοχικό βηματισμό την κύριά της νότα, συνιστώντας έτσι τη λεγόμενη «αλυσίδα τρίλιας» (αγγλ.: 

chain of trills, γερμ.: Kette von Trillern, Trillerkette, γαλλ: suite de trilles, ιταλ.: cadena di trilli) 

(Παρ. 767δ). Σπανιότερα, ακόμη, η ίδια, συναντάται και ως δίφωνη (Παρ. 767ε).
1298

 Η ερμηνεία 

                                                 
1298

 Μια από τις πρώτες αναφορές σε ερμηνεία δίφωνης τρίλιας στο βιολί εντοπίζει ο Boyden (1990: 167-168) σε 

σύνθεση του γερμανού δεξιοτέχνη βιολιστή Johann Schop, η οποία χρονολογείται πριν το 1646. Σχετικά με τη δίφωνη 

τρίλια, πρβλ. σημ. 1292. 

στ) la cadence appuyée (L' Abbé le fils 1761)  

ερμηνεύεται: 

ζ) prepared mordents (Türk 1789) 

ανιούσα τρίλια κατιούσα τρίλια 

β) tremulus ascending - descending (Praetorious 1619) α) quiebro reyterado (Santa Maria 1565) 

ε) trillo magiore (Agricola 1757) 

δ) pincé (Quantz 1752) γ) tremblement (D'Anglebert 1689) 
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της τελευταίας αυτής εκδοχής της τρίλιας, μάλιστα, ειδικότερα στο βιολί αποτελεί μια αρκετά 

δύσκολη –από τεχνική άποψη– πρακτική του οργάνου. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Παρ. 767. Αναφορές σε διάφορες μορφές μακράς τρίλιας στη δυτική μουσική υπό τις ονομασίες: α) tremblement 

continu (ανιούσα τρίλια) (Couperin, Francois, 1713, Pieces de Clavecin, Paris [στο Neumann 1983: 263, ex.25.1a]), 

β) pincé continu (κατιούσα τρίλια) (Couperin, ό.π. [στο Donington 1982: 141, ex.143c]), γ) slow, moderate & fast 

trill (Tartini, 1771 [στου ιδίου 1961: 75, ex.23a]), δ) shake (Lindsay, Thomas, 1830, The Elements of Flute-

Playing, Part II [Wilson]), ε) αλυσίδα τρίλιας (βιολιστική ερμηνεία) (Mozart, 1756 [στου ιδίου 1985: 195-196, §22, 

23], στ) αλυσίδα δίφωνης τρίλιας (βιολιστική ερμηνεία) (Mozart ό.π.: 200, §30). 

 

 

Στη σύγχρονη εποχή συναντώνται διάφορες περαιτέρω οπτικές εξέτασης της τρίλιας από μελετητές 

του είδους, όπως π.χ. οι ποικίλες δυνατότητες ερμηνείας της όταν αυτή ποικίλλει κύριες νότες 

διαφορετικής ρυθμικής αξίας μεταξύ τους. Ακολουθεί σχετικό παράδειγμα αντιπροσωπευτικών 

εκδοχών τρίλιας, διαφόρων πληθών επανακρούσεων, σε αντιστοιχία με τη ρυθμική αξία της 

δ) αλυσίδα τρίλιας (Mozart 1756) 

δακτυλισμοί: 

ε) αλυσίδα δίφωνης τρίλιας (Mozart 1756) 

α) tremblement continu (Couperin 1713) 
 

ανιούσα συνεχής τρίλια: 

β) pincé continu (Couperin 1713) 
 

κατιούσα συνεχής τρίλια: 

γ) slow, moderate & fast trill (Tartini 1771) 

εκκίνηση με την εναλλασσόμενη νότα της τρίλιας εκκίνηση με την κύρια νότα της τρίλιας στ) shake  

(Lindsay 1830) 
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ποικιλλόμενης κύριας νότας (Παρ. 665). Ο Herbst (1642) αναφέρει σχετικά: «Πράττεις τόσες 

[επανακρούσεις] στην τρίλια όσες επιθυμείς» (Donington 1982: 126).  

 

 
Παρ. 768. Αντιπροσωπευτικές εκδοχές τρίλιας διαφόρων πληθών επανακρούσεων, σε αντιστοιχία με τη ρυθμική 

αξία της κύριας νότας την οποία αυτή ποικίλλει. Πρόκειται για περιπτώσεις τρίλιας που χρησιμοποιήθηκαν στο 

Μπαρόκ από τον J.S. Bach και ταξινομήθηκαν αρκετά μεταγενέστερα από τον W. Palmer (1968: 4-5) (στο Lloyd-

Watts and Bigler 1995: 30). 
 

 

Εξίσου συχνά, όπως στο προαναφερόμενο πεδίο της έντεχνης δυτικοευρωπαϊκής μουσικής 

παράδοσης, η τρίλια συναντάται και στο πεδίο των εξωκλασικών παραδόσεων. Η πιο συνήθης 

έκφανση αυτής στο είδος, είναι ο ανιών σχηματισμός της, ο οποίος συναντάται τόσο στη βραχεία 

όσο και στη μακρά του εκδοχή. Ο κατιών σχηματισμός του ποικίλματος, από την άλλη μεριά, 

συναντάται σπανιότερα, και κατά κύριο λόγο μονάχα στη βραχεία του εκδοχή. Ακολουθούν 

ενδεικτικά παραδείγματα καταγραμμένων μουσικών αποσπασμάτων από διάφορες εξωκλασικές 

παραδόσεις, στα οποία αποτυπώνονται, τόσο κατιόντες όσο και ανιόντες, βραχείς και μακροί 

σχηματισμοί της τρίλιας (Παρ. 769-Παρ. 771).
1299

 

 

 
Παρ. 769. Ενδεικτική αναφορά σε δυο κοινές διαδοχικές περιπτώσεις διπλής ανιούσας τρίλιας από το πεδίο της 

τουρκικής παραδοσιακής μουσικής. Καταγραμμένο απόσπασμα τραγουδιού (χωρίς τίτλο). Καταγραφή: Bartók 

(1976: 118, παρ.32, 1
ο
 σύστημα). 

 

                                                 
1299

 Για περαιτέρω δείγματα καταγραφής του ποικίλματος σε εξωκλασικές μουσικές παραδόσεις, πρβλ. εδώ Παρ. 337, 

Παρ. 15, Παρ. 17 και Παρ. 18, αντίστοιχα, από τις λαϊκές παραδόσεις της Τουρκίας, της πρώην Γιουγκοσλαβίας και της 

Νορβηγίας, και σημ. 193. 

μπορεί να ερμηνεύεται: 

μπορεί να ερμηνεύεται: 

μπορεί να ερμηνεύεται: 

μπορεί να ερμηνεύεται: 

μπορεί να ερμηνεύεται: 
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Παρ. 770. Διπλή κατιούσα τρίλια στο πεδίο της λαϊκής βιολιστικής παράδοσης της Νορβηγίας. Απόσπασμα 

καταγραφής του οργανικού σκοπού “Rull (twirl)”, από το Nordhordland. Καταγραφή στο Norwegian Folkmusic, 

v.1, σ. 99 (στο Cooke 1986: 57, ex.6, 1
ο
 σύστημα). 

 

 

 
Παρ. 771. Βραχεία τρίλια σημειογραμμένη με σχετικό σύμβολο στο πεδίο της λαϊκής βιολιστικής παράδοσης της 

Νορβηγίας. Βιολιστής: Leif-Inge Schjølberg. Απόσπασμα καταγραφής του σκοπού “Halling”. Καταγραφή: 

Goertzen (1997: 222, παρ. 23, 2
ο
 σύστημα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.3.II. Η Τρίλια στην ΕΠΒ Ερμηνεία 

Όσον αφορά στο ειδικότερο πεδίο ερμηνείας της ΕΠΜ, η τρίλια συναντάται σε ποικίλες της 

εκδοχές. Ακολουθεί ενδεικτικό παράδειγμα συμβολικής σημειογράφησης της τρίλιας (tr) στο εν 

λόγω πεδίο, και δη σε αυτό της ποντιακής λύρας (Παρ. 772).
1300

 

 

 
Παρ. 772. Διάφορες εκδοχές βραχείας και μακράς τρίλιας –οι οποίες εδώ σημειογραφούνται κυρίως με το σχετικό 

σύμβολο « »– στο ευρύτερο πεδίο της ΕΠΜ. Καταγραμμένο απόσπασμα οργανικού μέρους λύρας του 

τραγουδιού: «Της Άρτας το γεφύρι» (Τραπεζούντας Πόντου). Λυριστής: Γ. Πετρίδης. Καταγραφή: ΚΕΕΛ – Στ 

Καρακάσης (1960) (στο Σπυριδάκης και Περιστέρης 1999: 111, 1
ο
 & 2

ο
 σύστημα). 

 

                                                 
1300

 Για περαιτέρω δείγματα καταγραφής του ποικίλματος στο ευρύτερο πεδίο της ΕΠΜ, βλ. Παρ. 4 και Παρ. 7.  
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Η Μαζαράκη (1984: 67) συσχετίζει την ερμηνεία της «τρέλιας» –όπως λαϊκότροπα η ίδια την 

αποκαλεί– με αυτή του μορντάν. Συγκεκριμένα αναφέρει: «[Η τρίλια] παίζεται σαν πυκνό τσάκισμα 

(mordent), με βάση τη νότα που απάνω της είναι γραμμένη, χωρίς ιδιαίτερη αρχή ή τέλειωμα». 

Είναι εύλογο, βέβαια, ότι αυτό που διαφέρει μεταξύ των δυο προαναφερόμενων κατηγοριών 

ποίκιλσης είναι, συγκεκριμένα, το πλήθος επανακρούσεων που λαμβάνει χώρα κατά την ερμηνεία 

τους.  

 Για τη διεξοδική διερεύνηση, λοιπόν, της περιπτωσιολογίας που αφορά στις διάφορες 

εκδοχές της τρίλιας, όπως αυτή συναντάται στο ειδικότερο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ, 

χρησιμοποιήθηκε –κατά αναλογία– ο τρόπος κατηγοριοποίησης που έλαβε χώρα κατά την εξέταση 

της συγγενούς της περίπτωσης ποίκιλσης, του μορντάν.
1301

 Όπως η τελευταία αυτή κατηγορία 

ποικίλματος, επίσης, έτσι και η τρίλια εκφέρεται ως επί το πλείστον ως σύγχρονη. Ως εκ τούτου, 

εξάλλου, τα εκάστοτε θεωρητικά σχήματα της δομικής μονάδας αυτής που χρησιμοποιούνται εδώ, 

είναι –πλην ελάχιστων εξαιρέσεων– σύγχρονης διάταξης, π.χ.  (= ). Εδώ, 

βέβαια, λαμβάνεται επιπλέον υπόψη το πλήθος των νοτών του εκάστοτε εξεταζόμενου 

ποικίλματος.
1302

 Προτιμήθηκε μάλιστα ο τρόπος προσδιορισμού της τρίλιας με βάση, πιο 

συγκεκριμένα, το ακριβές πλήθος νοτών της –π.χ. τρίλια πέντε-νοτών–, αντί αυτού που συνηθίζεται 

μέχρι στιγμής, δηλαδή σύμφωνα με το πλήθος των επανακρούσεών της –π.χ. τριπλή τρίλια–, 

προκειμένου να υπάρχει αντιστοιχία με τον σχετικό τρόπο προσδιορισμού των υπόλοιπων 

κατηγοριών ποίκιλσης τριών ή και περισσότερων νοτών. Είναι εύλογο άλλωστε ότι, π.χ., η περιττή 

και η άρτια διπλή τρίλια –αυτή δηλαδή των δυο επανακρούσεων–, ισοδυναμούν, αντίστοιχα, με την 

τρίλια τριών και τεσσάρων-νοτών.
1303

 Με εντελώς ανάλογο τρόπο μπορεί να προκύψει η σχετική 

ορολογική αντιστοιχία και για τις τρίλιες περισσότερων νοτών. 

 Οι διάφορες περιπτώσεις της τρίλιας, λοιπόν, αναπτύσσονται στη συνέχεια σύμφωνα με τα 

εξής –με σειρά ιεραρχίας– βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης αυτής:
1304

 

 

 

Βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης τρίλιας 

 

α) Ο σχηματισμός του ποικίλματος (3.1.1.3). Διακρίνονται δυο βασικές κατηγορίες:  

 i) Ανιούσα τρίλια (π.χ. …), και 

 ii) Κατιούσα τρίλια (π.χ. …). 

β) Το πλήθος των νοτών του ποικίλματος (3.1.1.1). Διακρίνονται σχετικά, επτά βασικές 

περιπτώσεις.
1305

 Η τρίλια να αποτελείται από: 

                                                 
1301

 Σχετικά, βλ. 3.1.3.3.II, σ. 423. 
1302

 Αξιοσημείωτο είναι ότι για τον υπολογισμό του πλήθους νοτών της τρίλιας –όπως αντίστοιχα ισχύει άλλωστε και 

στις υπόλοιπες κατηγορίες ποίκιλσης– δεν προσμετράται η νότα ποίκιλσης αυτής η οποία συμπίπτει χρονικά με την 

κύρια νότα της μελωδίας. 
1303

 Οι δυο εν λόγω χαρακτηρισμοί, περιττή και άρτια τρίλια, προκύπτουν αντίστοιχα από την περιττότητα ή την 

αρτιότητα που χαρακτηρίζει κάθε φορά το πλήθος νοτών του ποικίλματος. Ως άρτια μπορεί να χαρακτηριστεί μια 

τρίλια η νότα κατάληξης της οποίας αποτελεί κύρια νότα αυτής –π.χ. –, και ως περιττή όταν αντίστοιχα 

αποτελεί εναλλασσόμενη –π.χ. . Πρβλ. σημ. 1302. 
1304

 Πρόκειται για μέρος των Πρόσθετων Κριτηρίων Κατηγοριοποίησης Ποικιλμάτων που παρατίθενται στην ενότητα 

3.1.1. 
1305

 Ο εν λόγω διαχωρισμός προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη τον γενικότερο διττό διαχωρισμό της τρίλιας σε βραχεία και 

μακρά, ανάλογα δηλαδή με το εάν –όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα (βλ. σ. 529-533)– κατά την ερμηνεία αυτής 

λαμβάνουν χώρα, αντίστοιχα, από δυο έως το πολύ τέσσερις επανακρούσεις, και περισσότερες από τέσσερις. Είναι 
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 i) Τρεις νότες (π.χ. σε ανιόντα  ή κατιόντα σχηματισμό ), 

 ii) Τέσσερις νότες (π.χ. σε ανιόντα  ή κατιόντα σχηματισμό ), 

 iii) Πέντε νότες (π.χ. σε ανιόντα  ή κατιόντα σχηματισμό ), 

 iv) Έξι νότες (π.χ. σε ανιόντα  ή κατιόντα σχηματισμό ), 

 v) Επτά νότες (π.χ. σε ανιόντα  ή κατιόντα σχηματισμό ), 

 vi) Οκτώ νότες (π.χ. σε ανιόντα  ή κατιόντα σχηματισμό ), και  

 vii) Περισσότερες από οκτώ νότες (π.χ. σε ανιόντα … ή κατιόντα σχηματισμό 

…). 

γ) Το είδος του διαστήματος μεταξύ της εναλλασσόμενης νότας του ποικίλματος και της κύριας 

νότας την οποία αυτό θεωρητικά ποικίλλει (3.1.1.5). Πρόκειται, πιο συγκεκριμένα, για το 

διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ της ποικιλλόμενης κύριας νότας και της πλησιέστερής της 

νότας του ποικίλματος (π.χ. ). Διακρίνονται τέσσερις βασικές περιπτώσεις του εν 

λόγω διαστήματος. Αυτό να είναι: 

 i) Ανιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού (π.χ. ), 

 ii) Ανιόν αλματικό (π.χ. ), 

 iii) Κατιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού (π.χ. ), και 

 iv) Κατιόν αλματικό (π.χ. ). 

Στις τέσσερις προαναφερόμενες περιπτώσεις, επομένως, το ποίκιλμα μπορεί να 

χαρακτηριστεί, αντίστοιχα, στις μεν i & iii ως βηματικού διαστήματος, στις δε ii & iv ως 

αλματικού. 

δ) Η βιολιστική εκφορά του ποικίλματος (3.1.1.6). Διακρίνονται δυο βασικές περιπτώσεις. Αυτή 

να είναι: 

 i) Αρθρωτή (π.χ. ), και 

 ii) Ολισθητική (π.χ. ) – κατά κανόνα πάντα πλήρως. 

ε) Ο μετάηχος (π.χ. ), πρόηχος (π.χ. ) ή διάηχος (π.χ. ) 

σχηματισμός της (3.1.1.2). 

στ) Η σύγχρονη (π.χ. ) ή ασύγχρονη (π.χ. ) ρυθμική τοποθέτηση του 

ποικίλματος στο «χρόνο» (3.1.1.4). 

ζ) Οι ενδεχόμενες διαβαθμίσεις της ρυθμικής αξίας του ποικίλματος και η ταχύτητα εκφοράς του 

(3.1.1.7). 

 

                                                                                                                                                                  
προφανές ότι, από τις επτά εν λόγω περιπτώσεις, οι πρώτες έξι αφορούν στη βραχεία τρίλια –μιας και κατά την 

ερμηνεία τους λαμβάνουν χώρα έως και τέσσερις επανακρούσεις–, και η έβδομη, αντίστοιχα, στη μακρά. 
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Μέσω της εφαρμογής των τριών πρώτων προαναφερόμενων κριτηρίων (α, β, γ) της τρίλιας, 

προκύπτουν θεωρητικά 28 διαφορετικές –από σκοπιά σχηματισμού και πλήθους νοτών της– 

βασικές περιπτώσεις αυτής. Καθεμιά από τις εν λόγω περιπτώσεις περιγράφεται συνοπτικά στον 

παρακάτω πίνακα (Πίν. 21). Τα υπόλοιπα τέσσερα προαναφερόμενα κριτήρια κατηγοριοποίησης 

(δ, ε, στ, ζ), λαμβάνονται συμπληρωματικά υπόψη κατά περίπτωση. 

 Ακολουθεί η περαιτέρω ανάπτυξη των 28 αυτών βασικών περιπτώσεων του εξεταζόμενου 

ποικίλματος, μέσα από την παράθεση και το σχολιασμό σχετικών παραδειγμάτων από το πεδίο 

ερμηνείας του ΕΠΒ. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίν. 21), οι πρώτες 14 από τις 

περιπτώσεις αυτές (Περιπτώσεις 1-14) αφορούν στον ανιόντα σχηματισμό του ποικίλματος 

(3.1.4.3.II.α), ενώ οι επόμενες 14 (Περιπτώσεις 15-28), αντίστοιχα, στον κατιόντα (3.1.4.3.II.β). 

 

  

Τρίλια: 

Περίπτωση 

# 

Βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης Δομική 

μονάδα 

ποίκιλσης 
α) Σχηματι-

σμός 

ποικίλματος 

β) Πλήθος νοτών 

ποικίλματος 

γ) Διάστημα μεταξύ 

εναλλασσόμενης νότας 

ποικίλματος και 

ποικιλλόμενης κύριας νότας 

1 i) Ανιών i) Τρεις νότες i) Ανιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού  

2 » » ii) Ανιόν αλματικό  

3 » ii) Τέσσερις νότες i) Ανιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού 
 

4 » » ii) Ανιόν αλματικό  

5 » iii) Πέντε νότες i) Ανιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού 
 

6 » » ii) Ανιόν αλματικό 
 

7 » iv) Έξι νότες i) Ανιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού 
 

8 » » ii) Ανιόν αλματικό 
 

9 » v) Επτά νότες i) Ανιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού 
 

10 » » ii) Ανιόν αλματικό 
 

11 » vi) Οκτώ νότες i) Ανιόν βηματικό 2
ου

 βαθμού 
 

12 » » ii) Ανιόν αλματικό 
 

13 » 
vii) Περισσότερες  

από οκτώ νότες 
i) Ανιόν βηματικό 2

ου
 βαθμού 

… 

14 » » ii) Ανιόν αλματικό 
… 

15 ii) Κατιών i) Τρεις νότες 
iii) Κατιόν βηματικό 2

ου
 

βαθμού  

16 » » iv) Κατιόν αλματικό  
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Τρίλια: 

Περίπτωση 

# 

Βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης Δομική 

μονάδα 

ποίκιλσης 
α) Σχηματι-

σμός 

ποικίλματος 

β) Πλήθος νοτών 

ποικίλματος 

γ) Διάστημα μεταξύ 

εναλλασσόμενης νότας 

ποικίλματος και 

ποικιλλόμενης κύριας νότας 

17 » ii) Τέσσερις νότες 
iii) Κατιόν βηματικό 2

ου
 

βαθμού  

18 » » iv) Κατιόν αλματικό  

19 » iii) Πέντε νότες 
iii) Κατιόν βηματικό 2

ου
 

βαθμού  

20 » » iv) Κατιόν αλματικό  

21 » iv) Έξι νότες 
iii) Κατιόν βηματικό 2

ου
 

βαθμού  

22 » » iv) Κατιόν αλματικό 
 

23 » v) Επτά νότες 
iii) Κατιόν βηματικό 2

ου
 

βαθμού  

24 » » iv) Κατιόν αλματικό  

25 » vi) Οκτώ νότες 
iii) Κατιόν βηματικό 2

ου
 

βαθμού  

26 » » iv) Κατιόν αλματικό 
 

27 » 
vii) Περισσότερες  

από οκτώ νότες 

iii) Κατιόν βηματικό 2
ου

 

βαθμού … 

28 » » iv) Κατιόν αλματικό 
… 

Πίν. 21. Διαχωρισμός της τρίλιας σε 28 περιπτώσεις, με βάση τα τρία πρώτα (α, β, γ) βασικά κριτήρια 

κατηγοριοποίησής της (σ. 536). 
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3.1.4.3.II.α. Ανιούσα Τρίλια 

 

… ή … 

 

Όπως προκύπτει με βάση το δεύτερο (β) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης της τρίλιας –

ανάλογα δηλαδή με το πλήθος νοτών του ποικίλματος–,
1306

 κατά πρώτον, ο ανιών σχηματισμός 

αυτής μπορεί να διακριθεί στις εξής επτά βασικές υποκατηγορίες: 

 i) Ανιούσα τρίλια τριών-νοτών (  ή ), 

 ii) Ανιούσα τρίλια τεσσάρων-νοτών (  ή ), 

 iii) Ανιούσα τρίλια πέντε-νοτών (  ή ), 

 iv) Ανιούσα τρίλια έξι-νοτών (  ή ), 

 v) Ανιούσα τρίλια επτά-νοτών (  ή ), 

 vi) Ανιούσα τρίλια οκτώ-νοτών (  ή ), 

 vii) Ανιούσα τρίλια περισσότερων των οκτώ-νοτών ( … ή …). 

Ακολουθεί περαιτέρω ανάπτυξη των επτά αυτών βασικών υποκατηγοριών.
1307

 

 

 

3.1.4.3.II.α.i. Ανιούσα Τρίλια Τριών-Nοτών (Διπλή Περιττή Ανιούσα Τρίλια) 

 

 ή  

 

Ανάλογα, επίσης, με το εάν το διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ της εναλλασσόμενης νότας του 

ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι βηματικό ή αλματικό –δηλαδή με βάση το 

τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης–,
1308

 η ανιούσα τρίλια τριών-νοτών 

διακρίνεται σε δυο βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 1 & 2), οι οποίες εξετάζονται πιο διεξοδικά 

στη συνέχεια. 

 

 

                                                 
1306

 Σχετικά, βλ. σ. 536. 
1307

 Ό. σημ. 475 & σημ. 477. 
1308

 Ό. σημ. 1306. 
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Τρίλια: Περίπτωση 1 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Τρεις νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Ανιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

 
 

Η παρούσα περίπτωση ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών (Περίπτωση 1) αποτελεί, στην ουσία, 

αυξημένη κατά μια νότα εκδοχή της αντίστοιχης περίπτωσης (Περίπτωση 1) του συγγενούς της 

ποικίλματος του ανιόντος μορντάν ( ),
1309

 δηλαδή ένα διπλό ανιόν μορντάν.
1310

 Μπορεί να 

ονομαστεί και διπλή περιττή ανιούσα τρίλια, αφού, αφενός, κατά την εκφορά της λαμβάνουν χώρα 

δυο επανακρούσεις και, αφετέρου, αποτελείται από περιττό πλήθος νοτών.
1311

 Πρόκειται, επίσης, 

για τη μικρότερου δυνατού πλήθους νοτών ανιούσα τρίλια. Για το λόγο τούτο, ενδεχομένως, 

άλλωστε, συχνά στο Μπαρόκ αυτή –καθώς επίσης και η άρτια (Περίπτωση 3) και η κατιούσα 

αντίστοιχή της (Περίπτωση 15)– αποκαλούνταν και ως tremolleti, δηλαδή μικρό τρέμολο (Παρ. 

764β). 

 Κατά αντιστοιχία με την προαναφερόμενη περίπτωση του ανιόντος μορντάν, επίσης, οι 

θεωρητικά δυνατοί δακτυλισμοί αρθρωτής, τουλάχιστον, βιολιστικής εκφοράς της –η οποία είναι 

και η συνήθης– είναι πέντε. Όσες είναι δηλαδή αντίστοιχα και οι σχετικές «δακτυλικές βάσεις» από 

τις οποίες μπορεί αυτή να εκφερθεί στο όργανο ( , , , , ). Είναι εύλογο 

βέβαια –για τον ίδιο λόγο με το μορντάν–
1312

 ότι η εκφορά της ειδικότερα από την τελευταία 

«δακτυλική βάση», αυτή του 4
ου

 δακτύλου ( ), δεν συνηθίζεται.  

 Η εν λόγω περίπτωση τρίλιας, όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό και από τα παραδείγματα που 

ακολουθούν (Παρ. 773 - Παρ. 798),
1313

 συναντάται ιδιαίτερα συχνά και στα περισσότερα 

ερμηνευτικά στυλ του είδους. Σύνηθες είναι το ενδεχόμενο –αντίστοιχα με το μορντάν– επίσης, 

αυτή να επαναλαμβάνεται με λιγότερο ή περισσότερο συστηματικό τρόπο, συγκροτώντας όμοια –ή 

παρόμοια– μεταξύ τους σχετικά μελωδικά μοτίβα (Παρ. 773 - Παρ. 787).  
 

 
Παρ. 773.

1314
 #93, βθτ: Ρε, ~ 80. 

Όμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. Ερμηνεία της στους ισχυρούς χρόνους του μέτρου. 

Βιολιστής: Νίκος Καλαϊτζής (Μπινταγιάλας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Τα ξύλα» (Λέσβου). Από το άλμπουμ: Βιολί - The Greek Folk Instruments Vol.5, FM Records 682, CD, 1995, αρ. 

κομματιού: 03, σημείο: 0.00΄-0.10΄.  

 

                                                 
1309

 Βλ. σ. 425. 
1310

 Πρβλ. σημ. 1032. 
1311

 Σχετικά, βλ. σημ. 1303. 
1312

 Ό. σημ. 1309. 
1313

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 1052 (1
ο
 μέτρο, 3

ος
 & 5

ος
 χρόνος, και 2

ο
 μέτρο, 5

ος
 χρόνος), Παρ. 78 (1

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος, 

και 2
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 167 (3

ος
 χρόνος σε κάθε μέτρο), Παρ. 214 (4

ος
 χρόνος σε κάθε μέτρο), Παρ. 349 (1

ο
 & 

3
ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος), Παρ. 604 (1

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος, και 5

ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος), Παρ. 399 (1

ο
 & 3

ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος), 

Παρ. 460 (4
ος

 χρόνος σε κάθε μέτρο), Παρ. 452 (2
ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος), Παρ. 803 (2

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 681 (1

ο
 & 

3
ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος). 

1314
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 892. 
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Παρ. 774. #383, βθτ: Ρε, ~ 80. 

Όμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της, από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». Ερμηνεία της στους ισχυρούς χρόνους (1
ο
 και 

3
ο
) του μέτρου. 

Βιολιστής: Γιάννης Ζευγώλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Σκοπός του 

γάμου» (Απείρανθος Νάξου). Από το άλμπουμ: Σκοποί και Τραγούδια από την Απείρανθο της Νάξου - Κούλα 

Κληρονόμου Σιδέρη, Απεραθίτικος Σύλλογος, CD, 2000, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 0.16΄-0.28΄ (1
η
 έκδ. 1983).  

 

 
Παρ. 775.

1315
 #377, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα),   ~ 65. 

Όμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. Ερμηνεία της στη θέση του 1
ου

 χρόνου κάθε μέτρου. 

Βιολιστής: Παντελής Γρηγοριάδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τικ» 

(Πόντου). Από το άλμπουμ: Ανέβζηγος Αροθυμία - Μουσική και Σκοποί του Πόντου, Βουλή των Ελλήνων / 

ΟΠΣΝΕ, 6CDs, 2005, αρ. κομματιού: III-09, σημείο: 2.17΄-2.21΄.  
 

 
Παρ. 776. #76, βθτ: Μι, ~ 95. 

Ανιούσα τρίλια τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Ερμηνεία της στον 3
ο
 χρόνο κάθε μέτρου. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Νιαβέντ 

λόνγκα» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή Κυριάκο Γκουβέντα, 

ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 0.00΄-0.03΄. 
 

 
Παρ. 777.

1316
 #253, βθτ: Λα, ~ 125. 

Παρόμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της, από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». Ερμηνεία της στους ισχυρούς χρόνους του 

μέτρου. 

Βιολιστής: Πέτρος Σούρσος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Εσείς χελιδονάκια 

μου» (Πελοποννήσου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Πελοποννήσου και Ρούμελης - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 4, CD, 

1994, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 0.48΄-0.55΄ (1
η
 έκδ. 1976). 

 

                                                 
1315

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 1007. 
1316

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 375. 
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Παρ. 778.

1317
 #346, βθτ: Ρε, ~ 120. 

Παρόμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της, από τρεις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις».  

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Στους απάνω 

μαχαλάδες» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Της Ασιάτιδος Μούσης Ερασταί, Lyra 4589, CD, 1996, αρ. κομματιού: 
08, σημείο: 0.41΄-0.50΄.  

 

Ακολουθούν περαιτέρω χαρακτηριστικά τέτοια μοτίβα, ειδικότερα από τη θρακική τεχνοτροπία 

(Παρ. 779 - Παρ. 781).  

 
Παρ. 779. #382, βθτ: Φα#,  ~ 150. 

Όμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. Ερμηνεία της στη θέση του 1
ου

 χρόνου του μέτρου. 

Βιολιστής: Σταύρος Σταυρίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Δυο παιδιά» 

(Θράκης). Από το άλμπουμ: Ελληνικοί Χοροί Νο.3 - Τραγούδια από Διάφορες Περιοχές, Δόρα Στράτου 103, LP, 

1976, αρ. κομματιού: Α-01, σημείο: 0.12΄-0.19΄.  
 

 
Παρ. 780. #380, βθτ: Σολ,  ~ 145. 

Όμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της, από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». Ερμηνεία της στους ισχυρούς χρόνους (1
ο
 και 

4
ο
) του μέτρου. 

Βιολιστής: Άνγκελ Γκάτζεφ. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μπιρμπίλω» 

(Ανατολικής Ρωμυλίας). Από το άλμπουμ: Η Ανατολική Ρωμυλία Σήμερα - Θύμιος Γκογκίδης, General Music 

5358, CD, 2004, αρ. κομματιού: 12, σημείο: 0.00΄-0.07΄.  

 

                                                 
1317

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 479. 
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Παρ. 781. #248, βθτ: Σολ,   ~ 80. 

Όμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. Ερμηνεία της σε ισχυρό χρόνο (3
ο
) του μέτρου. 

Βιολιστής: Κυριάκος Πετράς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Σεις ψηλές λιγνές 

κοπέλες» (μπαϊντούσκα, Βόρειας Θράκης). Από το άλμπουμ: Η Θράκη των Ελλήνων - Χρόνης Αηδονίδης, ΑΕΜ 

004, CD, 1997, αρ. κομματιού 10, σημείο: 0.09΄-0.15΄. 

 

 

Ακολουθούν κι άλλα χαρακτηριστικά τέτοια μοτίβα, ειδικότερα από την κρητική τεχνοτροπία 

(Παρ. 782 - Παρ. 784, Παρ. 787). 

 

 
Παρ. 782. #394, βθτ: Φα, ~ 120. 

Παρόμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. 

Βιολιστής: Γιάννης Γρηγοράκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του σκοπού: «Κοντυλιές 

Καλογερίδη» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Μουσικές Αναδρομές από την Ανατολική Κρήτη, Cretaphon 1417, CD, 

2001, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 1.28΄-1.36΄.  
 

 

 
Παρ. 783.

1318
 #384, βθτ: Σολ (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 165. 

Παρόμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. 

Βιολιστής: Μιχάλης Κουνελάκης (Κουνέλης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Η 

αδικία» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Το Τελευταίο Γεια σου - Μιχάλης Κουνέλης, Μανώλης Καρτσώνης, Panivar 

40339, CD, 2005, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 1.19΄-1.25΄. 

 

                                                 
1318

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 1020. 
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Παρ. 784.

1319
 #381, βθτ: Ρε (ακούγεται ~ 2 τόνους χαμηλότερα), ~ 165. 

Παρόμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. 

Βιολιστής: Γιώργης Μαθιουδάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού της σειράς τραγουδιών: «α) 

Συρτός του Χάρχαλη, β) Όσο βαθιά ’ναι η θάλασσα» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Πολυρηνίας Ανακρούσματα 

Νο2, Cretaphon 31056, CD, 2006, αρ. κομματιού: 11, σημείο: 0.04΄-0.10΄.  
 

 

Στα παραπάνω παραδείγματα, όπως και ως επί το πλείστον γενικότερα, η εν λόγω περίπτωση 

τρίλιας ερμηνεύεται σε θέση του χρόνου. Ενίοτε, ωστόσο, συναντώνται και σχετικές περιπτώσεις 

στις οποίες αυτή ερμηνεύεται, αντίστοιχα, σε άρση (Παρ. 785, Παρ. 786). 

 

 
Παρ. 785.

1320
 #387, βθτ: Λα, ~ 110. 

Όμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. Ερμηνεία της σε άρση του χρόνου.  

Βιολιστής: Σάββας Φλεβάρης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Εκατόλογα της 

Αγάπης» (Ρόδου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Δωδεκανήσων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 5, CD, 2000, αρ. κομματιού: 

12, σημείο: 0.58΄-1.04΄ (1
η
 έκδ. 1975). 

 

 
Παρ. 786. #247, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 90. 

Όμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. Ερμηνεία της σε άρση του χρόνου.  

Βιολιστής: Γ. Ζέμπης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Καβοντορίτικος» 

(Εύβοιας). Από το άλμπουμ: Καρυστία - Ηχογραφήσεις στη Νότια Εύβοια 1974-1994, ΜΛΑ 5, CD, 1998, αρ. 

κομματιού: 35, σημείο: 2.05΄-2.13΄. 

 

 

Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι, ενίοτε, συναντώνται και περιπτώσεις του ποικίλματος στις οποίες η 

ρυθμική αξία ειδικότερα της πρώτης νότας αυτού, είναι μεγαλύτερη –άλλοτε λιγότερο, άλλοτε 

περισσότερο– από αυτή των υπόλοιπων νοτών του (Παρ. 787 - Παρ. 790).
1321

 Στην περίπτωση 

αυτή, δηλαδή, η εναλλαγή μεταξύ των νοτών της τρίλιας ακούγεται σαν να ξεκινά με μια μικρή 

καθυστέρηση. Εξαιτίας βέβαια του ότι, στην πράξη, η ταχύτητα εκφοράς της είναι κατά κανόνα 

αρκετά μεγάλη, αφενός η προαναφερόμενη διαφορά δεν γίνεται έντονα αντιληπτή, και αφετέρου, 

ως εκ τούτου, ο βασικός λειτουργικός ρόλος του ποικίλματος δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες διαφορές 

από εκείνον που αυτό έχει όταν η ρυθμική αξία των νοτών του είναι μεταξύ τους η ίδια. 

 

                                                 
1319

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 598. 
1320

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 168, Παρ. 972. 
1321

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 804 (2
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 673 (4

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος). 
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Παρ. 787.

1322
 #375, βθτ: Σολ, ~ 165. 

Παρόμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. Μεγαλύτερη ρυθμική αξία της πρώτης σε σχέση με τις υπόλοιπές της νότες. 

Βιολιστής: Σταύρος Καντηλιεράκης (Καντηλιέρης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Συρτός Κουφιανού» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τα Βιολιά της Κρήτης Νο1, Panivar 40266, CD, 1994, αρ. 

κομματιού: 17, σημείο: 2.17΄-2.25΄. 
 

 

 
Παρ. 788.

1323
 #46, βθτ: Σολ, ~ 210. 

Ανιούσα τρίλια τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Μεγαλύτερη ρυθμική αξία της πρώτης σε σχέση με τις υπόλοιπές της νότες. 

Βιολιστής: Χαράλαμπος Τσιμπούκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο ξένος μες 

στη ξενιτιά» (καλαματιανός χορός Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Σκοποί από Διάφορες 

Περιοχές της Ελλάδας Νο.2 - Δόμνα Σαμίου, Fidelity 532851, CD, 1996, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 3.05΄-3.12΄ (1
η
 

έκδ. 1968, στο δίσκο extended play Fidelity 8051). 

 

 

 
Παρ. 789.

1324
 #263, βθτ: Μι, ~ 70. 

Ανιούσα τρίλια τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Μεγαλύτερη ρυθμική αξία της πρώτης σε σχέση με τις υπόλοιπές της νότες. 

Βιολιστής: Βασίλης Γιαννίσης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Θα σπάσω κούπες» 

(Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Ελευθερία Αρβανιτάκη, Universal 3375, CD, 1998, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 

2.22΄-2.29΄ (1
η
 έκδ. 1984). 

 

                                                 
1322

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 599. 
1323

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 964, Παρ. 1078. 
1324

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 567. 
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Παρ. 790.

1325
 #130, βθτ: Λα, ~ 290. 

Ανιούσα τρίλια τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Μεγαλύτερη ρυθμική αξία της πρώτης σε σχέση με τις υπόλοιπές της νότες. 

Βιολιστής: Γεράσιμος Χανδρινός (Φιλήμονας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Μαράθηκαν τα κλαδιά» (Κεφαλλονιάς). Από το άλμπουμ: Χοροί και Τραγούδια της Κεφαλονιάς, Eracord, MC, 

1986, αρ. κομματιού: B-02, σημείο: 0.19΄-0.24΄.  

 

 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, η ταχύτητα εκφοράς της παρούσας περίπτωσης τρίλιας είναι κατά κανόνα 

αρκετά μεγάλη. Ορισμένες φορές, παρ’ όλα αυτά, συναντώνται και περιπτώσεις στις οποίες είναι, 

αντίστοιχα, σχετικά μικρή (Παρ. 791 - Παρ. 796). 

 

 
Παρ. 791. #250, βθτ: Ρε, ~ 120. 
Ανιούσα τρίλια τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. Αργή 

ταχύτητα ερμηνείας της. 

Βιολιστής: Γιώργος Δρυμωνάκος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Σόλο 

βιολί» (τσιφτετέλι). Από το άλμπουμ: 16 Αθάνατα Βιολιά, Nitro Music 2710922, CD, 2004, αρ. κομματιού: 14, 

σημείο: 0.12΄-0.20΄. 

 

 

 
Παρ. 792. #249, βθτ: Μι, ~ 130. 

Ανιούσα τρίλια τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. Αργή 

ταχύτητα ερμηνείας της. 

Βιολιστής: Πετράς Κυριάκος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Τσιφτετέλι» 

(Οινούσσες). Από το άλμπουμ: Θάλασσα Θυμήσου - Τραγούδια και Σκοποί από τις Οινούσσες, Εν Χορδαίς 

EX1801-2, 2CDs, 1999, αρ. κομματιού: I-04, σημείο: 1.17΄-1.25΄.  
 

 

Είναι γεγονός μάλιστα ότι, στην ειδικότερη περίπτωση που η εκφορά του ποικίλματος γίνεται με 

ολισθητικό τρόπο (Παρ. 793 - Παρ. 796),
1326

 η ταχύτητα ερμηνείας αυτού είναι συνήθως, σε 

γενικές γραμμές, μικρότερη σε σχέση με όταν εκφέρεται –όπως προηγουμένως– με αρθρωτό. Ο 

πρώτος προαναφερόμενος τρόπος εκφοράς του, βέβαια, δεν συνηθίζεται τόσο όσο ο τελευταίος.  

 

                                                 
1325

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 347. 
1326

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 864 (6
ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 891. 
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Παρ. 793.

1327
 #262, βθτ: Φα#, (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 95. 

Ανιούσα τρίλια τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Ολισθητική –πλήρως– βιολιστική εκφορά 

της. Αργή ταχύτητα ερμηνείας της. 

Βιολιστής: Θανάσης Κατσαρής (ή Χάρος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Μανόλια» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Ίωνες - Νίκος Σαραγούδας, Γιασεμί, Φαληρέα ΑΦ400, CD, 1993, 

αρ. κομματιού: 07, σημείο: 0.50΄-0.57΄.  

 

 

 
Παρ. 794. #378, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 210.  

Ανιούσα τρίλια τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Ολισθητική –πλήρως– βιολιστική εκφορά 

της. Αργή ταχύτητα ερμηνείας της. 

Βιολιστής: Ιωάννης Παπόγλου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Το διαμάντι στην 

Ελλάδα» (Προποντίδας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Θράκης - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 12, CD, 2001, αρ. 

κομματιού: 02, σημείο: 1.03΄-1.14΄ (1
η
 έκδ. 1973). 

 

 

 
Παρ. 795. #209, βθτ: Ρε, ~ 110. 

Ανιούσα τρίλια τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Ολισθητική –πλήρως– βιολιστική εκφορά 

της, από συνολικά τρεις διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». Αργή ταχύτητα ερμηνείας της. 

Βιολιστής: Λευτέρης Ζέρβας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τσιφτετέλι 

ανατολίτικο». Από το άλμπουμ: Απολαύστε με - Λευτέρης Ζέρβας, Symban 250, MC, ~1985-90, αρ. κομματιού: Α-

01, σημείο: 0.45΄-0.55΄. 
 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ολισθητική εκφορά του ποικίλματος είναι στις πλείστες των 

περιπτώσεων πλήρης ( ), όπως δηλαδή στα παραπάνω παραδείγματα (Παρ. 793 - Παρ. 795). 

Σποραδικά, βέβαια, συναντώνται και περιπτώσεις μερικώς ολισθητικού τρόπου εκφοράς του (Παρ. 

796), σε συνδυασμό δηλαδή με αρθρωτό ( , ). 

                                                 
1327

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 563, Παρ. 720. 
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Παρ. 796. #271, βθτ: Μι, ~ 110. 

Ανιούσα τρίλια τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Ολισθητική –μερικώς– βιολιστική εκφορά 

της, από συνολικά τρεις διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». Αργή ταχύτητα ερμηνείας της. 

Βιολιστής: Στέφανος Βαρτάνης (Βαρτανιάν). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μ’ 

έχεις μπερντεμένο μ’ έχεις» (Κωνσταντινούπολης). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Κωσταντινουπόλεως και 

Προποντίδος - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 11, CD, 1999, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 0.00΄-0.08΄ (1
η
 έκδ. 1978).  

 

 

Ορισμένες φορές, ακόμη, συναντώνται και εκδοχές ολισθητικής εκφοράς της εν λόγω περίπτωσης 

τρίλιας, στις οποίες η ταχύτητα ερμηνείας της είναι αρκετά μεγάλη. Συχνά μάλιστα τόσο ώστε το 

άκουσμα αυτής είναι εφάμιλλο του βιμπράτο (Παρ. 797, Παρ. 798). 

 

 
Παρ. 797.

1328 #546, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Ανιούσα τρίλια τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Ολισθητική –πλήρως– βιολιστική εκφορά 

της. Γρήγορη ταχύτητα ερμηνείας της, εφάμιλλη του βιμπράτο. 

Βιολιστής: Γιώργος Χατζηπέτρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Πάρε Φραντζή 

τη λύρα σου» (Νισύρου). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.11 - Ρόδος, Σύμη, Χάλκη, Τήλος, Νίσυρος, FM 

Records 826, CD, 1998, αρ. κομματιού: 15, σημείο: 0.28΄-0.39΄. 

 

 

 
Παρ. 798.

1329
 #379, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 175.  

Ανιούσα τρίλια τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Ολισθητική –πλήρως– βιολιστική εκφορά 

της, από συνολικά δυο διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». Γρήγορη ταχύτητα ερμηνείας της, εφάμιλλη του 

βιμπράτο. 

Βιολιστής: Γιώργος Μαριανάκης (Μαριάνος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Συρτός Καστελλιανός» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Ανθολογία Κρητικής Μουσικής 1930-1950, Hellenic 

Records 1037, CD, 2003, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 0.50΄-0.59΄.  
 

 

 

                                                 
1328

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 342. 
1329

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 1021. 
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Τρίλια: Περίπτωση 2 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Τρεις νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Ανιόν αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών (Περίπτωση 2) με την αμέσως 

προηγούμενη (Περίπτωση 1) είναι ότι, εδώ, μεταξύ της εναλλασσόμενης και της κύριας νότας του 

ποικίλματος σχηματίζεται διάστημα ανιόν αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού. Πρόκειται, στην 

ουσία, για μια σύντομη εκδοχή της πρακτικής του τρέμολο η οποία περιγράφηκε νωρίτερα.
1330

 

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό και από τα παραδείγματα που ακολουθούν (Παρ. 799 - Παρ. 

806),
1331

 το εν λόγω αλματικό διάστημα συναντάται ως επί το πλείστον να είναι 3
ου 

βαθμού. 

 

 
Παρ. 799.

1332
 #272, βθτ: Μι (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 120. 

Ανιούσα τρίλια τριών-νοτών αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 2). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. 

Βιολιστής: Πέτρος Διακοβασίλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Σκοπός του 

μισεμού» (Τήλου). Από το άλμπουμ: Δωδεκάνησα - Σκοποί και Τραγούδια, ΟΠΑΔ, 2CDs, 2006, αρ. κομματιού: I-

11, σημείο: 1.22΄-1.30΄.  

 

 
Παρ. 800.

1333
 #171, βθτ: Ρε, ~ 110. 

Όμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 2). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Αχχιλέας Χαλκιάς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ρεμπάπ 

Πωγωνίσιο» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Πετρολούκας Χαλκιάς - Παραδοσιακοί Σολίστες Ν.3, MBI 16525, CD, 

2000, αρ. κομματιού: 13, σημείο: 0.08΄-0.20΄.  
 

 

Είναι γεγονός ότι η παρούσα περίπτωση τρίλιας συναντάται αρκετά πιο συχνά στην κρητική 

τεχνοτροπία (Παρ. 801 - Παρ. 806).  

                                                 
1330

 Βλ. σ. 529 και σημ. 1290. 
1331

 Παρομοίως, σε εξωελληνικές μουσικές παραδόσεις, βλ. Παρ. 337. 
1332

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 416. 
1333

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 965. 
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Παρ. 801. #221, βθτ: Λα (ακούγεται 2 τόνους χαμηλότερα), ~ 150. 

Ανιούσα τρίλια τριών-νοτών αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 2). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. 

Βιολιστής: Στρατής Γαλαθιανάκης (Γαλαθιανός). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του σκοπού: 

«Σελινιώτικο συρτό» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Κρήτης - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 18, CD, 2003, 

αρ. κομματιού: 08, σημείο: 0.40΄-0.46΄ (1
η
 έκδ. 1976). 

 

 
Παρ. 802. #267, βθτ: Λα, ~ 145. 

Ανιούσα τρίλια τριών-νοτών αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 2). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Ερμηνεία της σε άρση του χρόνου.  

Βιολιστής: Φώτης Κατράκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του σκοπού: «Συρτός Κολυμπαριανός» 

(Κρήτης). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.13 - Κρήτη, FM Records 1184, CD, 2000, αρ. κομματιού: 02, 

σημείο: 3.56΄-4.03΄. 

 

Στα παραδείγματα που ακολουθούν, επίσης κρητικής τεχνοτροπίας, αποτυπώνονται περιπτώσεις 

του ποικίλματος στις οποίες η ρυθμική αξία ειδικότερα της πρώτης νότας αυτού είναι μεγαλύτερη 

από αυτή των υπόλοιπων νοτών του (Παρ. 803, Παρ. 804). Η εναλλαγή μεταξύ των νοτών της 

τρίλιας, δηλαδή, ξεκινά με μια μικρή καθυστέρηση.  

 

 
Παρ. 803.

1334
 #273, βθτ: Ρε, ~ 145. 

Παρόμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 2). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά της. Μεγαλύτερη ρυθμική αξία της πρώτης σε σχέση με τις υπόλοιπές της νότες. 

Βιολιστής: Μανώλης Μανιουδάκης (Μανιό). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του σκοπού: «Συρτός 

Μεσογειανός» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.13 - Κρήτη, FM Records 1184, CD, 2000, αρ. 

κομματιού: 05, σημείο: 0.27΄-0.34΄.  

 

 
Παρ. 804.

1335
 #266, βθτ: Λα, ~ 145. 

Ανιούσα τρίλια τριών-νοτών αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 2). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Μεγαλύτερη ρυθμική αξία της πρώτης σε σχέση με τις υπόλοιπές της νότες. 

Βιολιστής: Φώτης Κατράκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Συρτός 

Κολυμπαριανός» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.13 - Κρήτη, FM Records 1184, CD, 2000, αρ. 

κομματιού: 02, σημείο: 0.32΄-0.38΄.  

 

                                                 
1334

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 674, Παρ. 1019. 
1335

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 576. 
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Σποραδικά, μάλιστα, συναντώνται και εκδοχές της εν λόγω περίπτωσης του ποικίλματος στις 

οποίες το είδος των διαστημάτων που σχηματίζεται μεταξύ εναλλασσόμενων και κύριων νοτών του 

είναι μεικτό. Δηλαδή, κάποια από τα διαστήματα αυτά είναι βηματικά και κάποια άλλα αλματικά 

(Παρ. 805, Παρ. 806). 

 

 
Παρ. 805.

1336
 #220, βθτ: Λα (ακούγεται 2 τόνους χαμηλότερα), ~ 150. 

Ανιούσα τρίλια τριών-νοτών μεικτή, δηλαδή βηματικού και αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 2). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της.  

Βιολιστής: Στρατής Γαλαθιανάκης (Γαλαθιανός). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του σκοπού: 

«Σελινιώτικο συρτό» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Κρήτης - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 18, CD, 2003, 

αρ. κομματιού: 08, σημείο: 0.43΄-0.48΄ (1
η
 έκδ. 1976). 

 

 

 
Παρ. 806. #268, βθτ: Σολ (ακούγεται 2 τόνους χαμηλότερα), ~ 145. 

Ανιούσα τρίλια τριών-νοτών μεικτή, δηλαδή βηματικού και αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 2). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της.  

Βιολιστής: Φώτης Κατράκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Παρακαλείστο το 

κορμί» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τα Βιολιά της Κρήτης Νο1, Panivar 40266, CD, 1994, αρ. κομματιού: 04, 

σημείο: 0.40΄-0.47΄. 
 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.3.II.α.ii. Ανιούσα Τρίλια Τεσσάρων-Nοτών (Διπλή Άρτια Ανιούσα Τρίλια) 

 

 ή  

 

Ανάλογα, επίσης, με το εάν το διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ της εναλλασσόμενης νότας του 

ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι βηματικό ή αλματικό –δηλαδή με βάση το 

τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης–,
1337

 η ανιούσα τρίλια τεσσάρων-νοτών 

διακρίνεται σε δυο βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 3 & 4), οι οποίες εξετάζονται πιο διεξοδικά 

στη συνέχεια.  

 

 

                                                 
1336

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 636. 
1337

 Ό. σημ. 1306. 
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Τρίλια: Περίπτωση 3 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Τέσσερις νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Ανιόν βηματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η ανιούσα τρίλια τεσσάρων-νοτών (Περίπτωση 3) μπορεί να ονομαστεί και διπλή άρτια ανιούσα 

τρίλια, αφού, αφενός, κατά την εκφορά της λαμβάνουν χώρα δυο επανακρούσεις και, αφετέρου, 

αποτελείται από άρτιο πλήθος νοτών.
1338

 Αποτελεί δε επιμηκυμένη κατά μια νότα εκδοχή της 

προαναφερόμενης Περίπτωσης 1 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ).
1339

 Αντίστοιχα με την 

τελευταία περίπτωση, λοιπόν, σύνηθες είναι και για αυτήν το ενδεχόμενο να επαναλαμβάνεται με 

λιγότερο ή περισσότερο συστηματικό τρόπο, συγκροτώντας όμοια –ή παρόμοια– μεταξύ τους 

σχετικά μελωδικά μοτίβα ή και διαδοχικές σειρές (Παρ. 807 - Παρ. 817).
1340

  
 

 
Παρ. 807.

1341
 #385, βθτ: Ντο, ~ 120. 

Όμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. 

Βιολιστής: Στέφανος Βαρτάνης (Βαρτανιάν). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Καροτσέρης» (Κωνσταντινούπολης). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Κωσταντινουπόλεως και Προποντίδος - Σίμων 

Καράς, ΣΔΕΜ 11, CD, 1999, αρ. κομματιού: 14, σημείο: 0.00΄-0.08΄ (1
η
 έκδ. 1978). 

 

 
Παρ. 808.

1342
 #12, βθτ: Λα, ~ 90. 

Παρόμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Νίκος Δ. (Nick Doneff). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Χήρα μου με τα 

μαύρα» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Βιργινία Μαγκίδου - Το Ελληνικό Τραγούδι στην Αμερική 1945-1955, 

Hellenic Records 1007, CD, 1996, αρ. κομματιού: 13, σημείο: 0.15΄-0.21΄. 

 

                                                 
1338

 Βλ. σημ. 1303. 
1339

 Βλ. σ. 541. 
1340

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 93 (3
ο
 & 6

ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος), Παρ. 77 (1

ο
 μέτρο & 2

ο
 μέτρο, 6

ος
 χρόνος), Παρ. 107 (1

ο
, 2

ο
 

& 3
ο
 μέτρο, 6

ος
 χρόνος), Παρ. 161 (2

ο
 & 4

ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος), Παρ. 890 (4

ο
 & 5

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 827 (2

ο
 

μέτρο, 1
ος

 & 2
ος

 χρόνος), Παρ. 209 (3
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος, και 5

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 530 (2

ο
 μέτρο, 3

ος
 & 4

ος
 

χρόνος), Παρ. 637 (3
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 641 (1

ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος), Παρ. 649 (1

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 846 

(4
ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 847 (2

ο
 μέτρο, 6

ος
 χρόνος). 

1341
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 839. 

1342
 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 420, Παρ. 675, Παρ. 960. 
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Παρ. 809. #388, βθτ: Λα,   ~ 85. 

Όμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. 

Βιολιστής: Στάμος Δημτσιούδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μπαϊντούσκα» (Ανατολικής Ρωμυλίας). Από το άλμπουμ: Ανατολική Ρωμυλία, Μεγάλο και Μικρό Μοναστήρι - 

Χοροί από το Νέο Μοναστήρι Δομοκού, Λύκειο Ελληνίδων LCGW 117, CD, 1995, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 

0.06΄-0.12΄. 

 

 

 
Παρ. 810. #389, βθτ: Ρε, ~ 90. 

Παρόμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Βαγγέλης Βαρδάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του σκοπού: «Μπουχλουμπού» (Αν. 

Κρήτης). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.13 - Κρήτη, FM Records 1184, CD, 2000, αρ. κομματιού: 18, 

σημείο: 0.58΄-1.04΄. 

 

 

 
Παρ. 811. #390, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 85. 

Όμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. 

Βιολιστής: Nίκος Ρεγκούκος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Καβοντορίτικος σταυρωτός» (Εύβοιας). Από το άλμπουμ: 16 Αθάνατα Βιολιά, Nitro Music 2710922, CD, 2004, 

αρ. κομματιού: 12, σημείο: 0.55΄-1.06΄ (1
η
 έκδ. ~ δεκαετίες ’60-’70, σε δίσκο 45΄ στροφών).  
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Παρ. 812. #393, βθτ: Ρε (ακούγεται 2 τόνους χαμηλότερα), ~ 95. 

Παρόμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά της. Γρήγορη ταχύτητα ερμηνείας της. 

Βιολιστής: Κωνσταντίνος Πανώριος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Μπαρμπουνάκι» (Τήνου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Κυκλάδων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 6, CD, 1997, αρ. 

κομματιού: 17, σημείο: 2.58΄-3.08΄ (1
η 

έκδ. 1973). 

 

 

 
Παρ. 813.

1343
 #400, βθτ: Λα, ~ 85. 

Παρόμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Δημήτρης Καρπέτας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Εφτά καρδιές» 

(σαρακατσάνικο). Από το άλμπουμ: Σαρακατσαναίοι, 30 Χρόνια Αντάμα - Κώστας Νάκας, General Music 5294, 

CD, 2003, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 3.59΄-4.10΄. 

 

 

 
Παρ. 814.

1344
 #69, βθτ: Μι, ~ 110. 

Διαδοχική σειρά ανιούσας τρίλιας τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Ηλίας Καληντίρης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Για δες τη λυγερή» 

(Πελοποννήσου). Από το άλμπουμ: Ιστορία στο Δημοτικό Τραγούδι - Τασία Βέρρα, General Music 2553, LP, 1978, 

αρ. κομματιού: ;, σημείο: 2.26΄-2.35΄. 
 

                                                 
1343

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 628, Παρ. 730. 
1344

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 698. 
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Παρ. 815. #395, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 125. 
Διαδοχική σειρά ανιούσας τρίλιας τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά της. Εναρκτήριο απήχημα οργανικού βέρσου μετά από τραγούδι.  
Βιολιστής: Γιάννης Μπαμπουρδάς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ποιος πουλάει 

γλυκό κρασί» (Θράκης). Από το άλμπουμ: Η Θράκη μας η Όμορφη - Παναγιώτης Μπαμπουρδής, Θερμαϊκός 195, 

CD, 2000, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 2.00΄-2.09΄. 

 

 

Ακολουθούν παραδείγματα ορισμένων ξεχωριστών εκδοχών της εν λόγω περίπτωσης του 

ποικίλματος, οι οποίες συναντώνται λιγότερο συχνά από τη συνήθη προαναφερόμενη. Κατά 

πρώτον, ερμηνείας του ποικίλματος σε άρση του χρόνου (Παρ. 816). 

 

 
Παρ. 816. #391, βθτ: Σολ (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 150. 

Όμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. Ερμηνεία της σε άρση του χρόνου. 

Βιολιστής: Νίκος Γενειατάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Πηδηχτός» 

(Κρήτης). Από το άλμπουμ: Μουσικές Αναδρομές από την Ανατολική Κρήτη, Cretaphon 1417, CD, 2001, αρ. 

κομματιού: 04, σημείο: 2.22΄-2.27΄. 
 

 

Κατά δεύτερον, περιπτώσεων στις οποίες η φορά κίνησης του τόξου αλλάζει τουλάχιστον μια φορά 

(π.χ. , ) κατά τη διάρκεια ερμηνείας του ποικίλματος (Παρ. 817, Παρ. 818). 

 

 
Παρ. 817. #386, βθτ: Λα, ~ 90. 

Όμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. Αλλαγή της φοράς κίνησης του τόξου κατά την ερμηνεία της. 

Βιολιστής: Δημήτρης Γουλάς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του σκοπού: «Είπε μες» (Φάρασσα 

Καπαδοκίας). Από το άλμπουμ: Μήλο μου Κόκκινο - Δημοτικά Τραγούδια, Lyra 150, CD, 1993, αρ. κομματιού: 

12, σημείο: 0.44΄-0.51΄.  

 

 
Παρ. 818. #376, βθτ: Ρε, ~ 70. 

Όμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. Αλλαγή της φοράς κίνησης του τόξου κατά την ερμηνεία της. 

Βιολιστής: Χρήστος Ζέρβας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Σελήμπεης» (Στερεάς 

Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Ηπειρώτικα (;), Music Box, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 2.35΄-2.42΄.  
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Κατά τρίτον, περίπτωσης στην οποία η εναλλαγή μεταξύ των νοτών της τρίλιας ξεκινά με μια μικρή 

καθυστέρηση (Παρ. 819). 

 

 
Παρ. 819. #405, βθτ: Ρε, ~ 110. 

Ανιούσα τρίλια τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Μεγαλύτερη ρυθμική αξία της πρώτης σε σχέση με τις υπόλοιπές της νότες.  

Βιολιστής: Αθανάσιος Μακεδόνας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μες στου 

Συγγρού τη φυλακή» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Πριν από το Μάρκο, περ. Λαϊκό τραγούδι, τχ. 11, CD, 2005, 

αρ. κομματιού: 08, σημείο: 1.55΄-2.04΄. 

 

 

Κατά τέταρτον, της όχι τόσο συνηθισμένης, όσο η αρθρωτή, ολισθητικής εκφοράς του ποικίλματος 

( ) (Παρ. 820, Παρ. 821).
1345

 Όπως και στην αντίστοιχη περίπτωση εκφοράς της 

προαναφερόμενης ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών (Περίπτωση 1),
1346

 εδώ, η ταχύτητα ερμηνείας της 

είναι σε γενικές γραμμές σχετικά αργή. 

 

 
Παρ. 820. #177, βθτ: Ντο, ~ 90. 

Ανιούσα τρίλια τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Ολισθητική βιολιστική εκφορά της. 

Αργή ταχύτητα ερμηνείας της. 

Βιολιστής: Γιώργος Φλούδας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Άρτα» 

(Στερεάς Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Οι Δρόμοι των Λαλητάδων - Τζουμερκιώτικη Παράδοση, Music Corner 

1969, CD, 2005, αρ. κομματιού: 14, σημείο: 0.46΄-0.53΄. 

 

 

 
Παρ. 821. #366, βθτ: Λα, ~ 90 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση, ταξίμι). 

Ανιούσα τρίλια τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Ολισθητική βιολιστική εκφορά της. 

Αργή ταχύτητα ερμηνείας της. 

Βιολιστής: Γιάννης Μπαμπουρδάς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Τρεις λυγερές» 

(Θράκης). Από το άλμπουμ: Η Θράκη μας η Όμορφη - Παναγιώτης Μπαμπουρδής, Θερμαϊκός 195, CD, 2000, αρ. 

κομματιού: 03, σημείο: 0.09΄-0.23΄.  
 

 

 

                                                 
1345

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 606 (2
ο
 μέτρο, 3

ος
-4

ος
 χρόνος). 

1346
 Βλ. σ. 549. 
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Τρίλια: Περίπτωση 4 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Τέσσερις νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Ανιόν αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης ανιούσας τρίλιας τεσσάρων-νοτών (Περίπτωση 4) με την 

αμέσως προηγούμενη (Περίπτωση 3) είναι ότι, εδώ, μεταξύ της εναλλασσόμενης και της κύριας 

νότας αυτής σχηματίζεται διάστημα ανιόν αλματικό –κατά κανόνα μάλιστα 3
ου

 βαθμού–, αντί 

βηματικό 2
ου

.
1347

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα από διάφορα στυλ του είδους, στα οποία το 

ποίκιλμα αποτελεί είτε μεμονωμένη περίπτωση είτε μέρος ευρύτερων μελωδικών μοτίβων (Παρ. 

822 - Παρ. 825).  

 

 
Παρ. 822. #365, βθτ: Λα, ~ 95. 

Ανιούσα τρίλια τεσσάρων-νοτών αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 4). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της.  

Βιολιστής: Νίκος Μωραΐτης ή Νίκος Τζιβάρας.
1348

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Εγώ για χείλη κόκκινα» (σαρακατσάνικο). Από το άλμπουμ: Ο Σαρακατσάνος - Κώστας Νάκας, General Music 

5155, CD, 2000, αρ. κομματιού: 11, σημείο: 4.35΄-4.41΄.  

 

 

 
Παρ. 823.

1349
 #88, βθτ: Μι, ~ 65 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Ανιούσα τρίλια τεσσάρων-νοτών αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 4). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της.  

Βιολιστής: Γιώργος Μαρινάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα ελεύθερου μέρους βιολιού (ταξίμι) του οργανικού 

σκοπού: “Hicaz Raks”. Από το άλμπουμ: Τακίμ, Θέσις 11063, CD, 2005, αρ. κομματιού: 10, σημείο: 4.07΄-4.15΄. 

 

                                                 
1347

 Όπως σημειώθηκε και νωρίτερα, η εν λόγω πρακτική αναφέρεται ενίοτε και ως τρέμολο. Σχετικά, βλ. σ. 529 και 

σημ. 1290. 
1348

 Ό. σημ. 1213. Αντίστοιχα, θεωρώ πιθανότερο ερμηνευτή του εν λόγω κομματιού τον Νίκο Μωραΐτη. 
1349

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 578, Παρ. 842. 
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Παρ. 824. #392, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα),   ~ 65. 

Παρόμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τεσσάρων-νοτών αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 4). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της.  

Βιολιστής: Παντελής Γρηγοριάδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τικ» 

(Πόντου). Από το άλμπουμ: Ανέβζηγος Αροθυμία - Μουσική και Σκοποί του Πόντου, Βουλή των Ελλήνων / 

ΟΠΣΝΕ, 6CDs, 2005, αρ. κομματιού: III-09, σημείο: 1.57΄-2.04΄.  

 

 

 
Παρ. 825. #396, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο ψηλότερα), ~ 145. 
Παρόμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τεσσάρων-νοτών αλματικού διαστήματος 3

ου
 βαθμού (Περίπτωση 4). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της.  

Βιολιστής: Νίκος Κουφάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Πολλές καρδιές» 

(Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τα Βιολιά της Κρήτης Νο1, Panivar 40266, CD, 1994, αρ. κομματιού: 08, σημείο: 

2.37΄-2.47΄.  

 

 

 

 

3.1.4.3.II.α.iii. Ανιούσα Τρίλια Πέντε-Nοτών (Τριπλή Περιττή Ανιούσα Τρίλια) 

 

 ή  

 

Ανάλογα, επίσης, με το εάν το διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ της εναλλασσόμενης νότας του 

ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι βηματικό ή αλματικό –δηλαδή με βάση το 

τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης–,
1350

 η ανιούσα τρίλια πέντε-νοτών 

διακρίνεται σε δυο βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 5 & 6), οι οποίες εξετάζονται πιο διεξοδικά 

στη συνέχεια. 

 

 

                                                 
1350

 Ό. σημ. 1306. 
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Τρίλια: Περίπτωση 5 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Πέντε νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Ανιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η ανιούσα τρίλια πέντε-νοτών (Περίπτωση 5) μπορεί να ονομαστεί και τριπλή περιττή ανιούσα 

τρίλια, αφού, αφενός, κατά την εκφορά της λαμβάνουν χώρα τρεις επανακρούσεις και, αφετέρου, 

αποτελείται από περιττό πλήθος νοτών.
1351

 Αποτελεί δε επιμηκυμένη κατά μια νότα εκδοχή της 

προαναφερόμενης Περίπτωσης 3 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ).
1352

 Ακολουθούν 

σχετικά παραδείγματα από διάφορες τεχνοτροπίες του είδους, στα οποία το εν λόγω ποίκιλμα 

συνιστά είτε μεμονωμένη περίπτωση είτε μέρος ευρύτερων μελωδικών μοτίβων (Παρ. 826 - Παρ. 

833).
1353

 

 Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι ένας από τους δομικούς συνηθέστερους σχηματισμούς του 

είναι ο εξής: .
1354

 Οι δυο εκατέρωθέν του κύριες νότες, δηλαδή, αφενός, σχηματίζουν 

μεταξύ τους διάστημα κατιόν βηματικό και, αφετέρου, ο λόγος της ρυθμικής τους αξίας είναι 3:1 

(Παρ. 826 - Παρ. 830).  

 

 
Παρ. 826.

1355
 #43, βθτ: Λα, ~ 70. 

Παρόμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας πέντε-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. 

Βιολιστής: Ηλίας Καραπατάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τσιφτετέλι 

τσιγγάνικο». Από το δίσκο 45΄ στροφών His Master’s Voice HMV-2797, ~ δεκατίες 1960-70, σημείο: 0.34΄-0.39΄.  

 

 
Παρ. 827. #403, βθτ: Μι (ακούγεται 4 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 150. 

Όμοια διαδοχικά μοτίβα ανιούσας τρίλιας τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 3). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά της. 

Βιολίστρια: Ασπασία Παπαδάκη. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Η νύχτα έχει 

βάσανα» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τα Βιολιά της Κρήτης Νο1, Panivar 40266, CD, 1994, αρ. κομματιού: 13, 

σημείο: 2.12΄-2.19΄. 

 

                                                 
1351

 Βλ. σημ. 1303. 
1352

 Βλ. σ. 553. 
1353

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 890 (2
ο
 & 3

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος, και 4

ο
 & 5

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 500 (1

ο
 μέτρο, 3

ος
 

χρόνος). 
1354

 Πρβλ. αντίστοιχα, 3.1.4.2.II.α.ii, Γκρουπέτο: Περίπτωση 2. 
1355

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 996. 
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Παρ. 828. #153, βθτ: Ρε, ~ 90. 

Όμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας πέντε-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. 

Βιολιστής: Παύλος Παυλάτος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μπάλλος» 

(Κεφαλλονιάς). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Επτανήσων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 16, CD, 2002, αρ. κομματιού: 18, 

σημείο: 2.51΄-2.59΄ (ηχ. 1958-80).  

 

 

 
Παρ. 829. #44, βθτ: Λα, ~ 70. 

Παρόμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας πέντε-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. Ερμηνεία της, κατά σειρά, σε θέση και σε άρση του χρόνου. 

Βιολιστής: Ηλίας Καραπατάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τσιφτετέλι 

τσιγγάνικο». Από το δίσκο 45΄ στροφών His Master’s Voice HMV-2797, ~ δεκατίες 1960-70, σημείο: 0.22΄-0.25΄.  

 

 

 
Παρ. 830. #399, βθτ: Φα# (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 95. 
Όμοια μοτίβα –διαδοχικά και μη– ανιούσας τρίλιας πέντε-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Μιχάλης Κάππας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού της σειράς οργανικών σκοπών: «Ίσσος, 

Σούστα» (Καλύμνου). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.9 - Πάτμος, Κάλυμνος, Λέρος, Κως, Αστυπάλαια, FM 

Records 824, CD, 1999, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 1.01΄-1.16΄.  
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Παρ. 831. #401, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα),     ~ 50. 

Παρόμοια διαδοχικά μοτίβα ανιούσας τρίλιας πέντε-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Γιάννης Μπαμπουρδάς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο Γιάννος και 

η Σμαραγδώ» (Θράκης). Από το άλμπουμ: Η Θράκη μας η Όμορφη - Παναγιώτης Μπαμπουρδής, Θερμαϊκός 195, 

CD, 2000, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 2.58΄-3.07΄. 
 

 
Παρ. 832. #398, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 280. 

Παρόμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας πέντε-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. 

Βιολιστής: Σαράντης Ράμπιας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Της 

τριανταφυλλιάς τα φύλλα» (καλαματιανός χορός Μυκόνου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Κυκλάδων - Σίμων 

Καράς, ΣΔΕΜ 6, CD, 1997, αρ. κομματιού: 15, σημείο: 2.19΄-2.31΄ (1
η 

έκδ. 1973). 

 

 

Ακολουθεί παράδειγμα, επίσης, της όχι τόσο συνηθισμένης, όσο η αρθρωτή, ολισθητικής εκφοράς 

του ποικίλματος ( ) (Παρ. 833).
1356

  

 

 
Παρ. 833. #448, βθτ: Σι, ~ 80. 

Ανιούσα τρίλια πέντε-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 5). Ολισθητική βιολιστική εκφορά της.  

Βιολιστής: Νίκος Χατζόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ο κατιφές» 

(Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Το Βιολί του Αιγαίου - Νίκος Χατζόπουλος, Eros Music 040-01, CD, 1996, αρ. 

κομματιού: 04, σημείο: 1.01΄-1.07΄. 
 

 

 

                                                 
1356

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 797 (3
ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος). 
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Τρίλια: Περίπτωση 6 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Πέντε νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Ανιόν αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης ανιούσας τρίλιας πέντε-νοτών (Περίπτωση 6) με την αμέσως 

προηγούμενη (Περίπτωση 5) είναι ότι, εδώ, μεταξύ της εναλλασσόμενης και της κύριας νότας αυτής 

σχηματίζεται διάστημα ανιόν αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού (Παρ. 834).
1357

 

 

 
Παρ. 834.

1358
 #397, βθτ: Μι (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 80 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Ανιούσα τρίλια πέντε-νοτών αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 6). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Ποικίλλει τον προσαγωγέα της καταληκτικής κύριας νότας της φράσης. 

Βιολιστής: Γρηγόρης Πυργιώτης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Αφεγκραστείτε 

φίλοι κι εδικοί μου» (συρτό Περάμου Προποντίδος Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Μυτιλήνης και 

Μικράς Ασίας - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 19, CD, 2003, αρ. κομματιού: 11, σημείο: 2.32΄-2.40΄ (1
η
 έκδ. 1989). 

 

 

 

3.1.4.3.II.α.iv. Ανιούσα Τρίλια Έξι-Nοτών (Τριπλή Άρτια Ανιούσα Τρίλια) 

 

 ή  

 

Ανάλογα, επίσης, με το εάν το διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ της εναλλασσόμενης νότας του 

ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι βηματικό ή αλματικό –δηλαδή με βάση το 

τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης–,
1359

 η ανιούσα τρίλια έξι-νοτών διακρίνεται 

σε δυο βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 7 & 8), οι οποίες εξετάζονται πιο διεξοδικά στη 

συνέχεια. 

 

 

Τρίλια: Περίπτωση 7 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Έξι νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Ανιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

 

 

                                                 
1357

 Πρβλ. σημ. 1347.  
1358

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 609. 
1359

 Ό. σημ. 1306. 
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Η ανιούσα τρίλια έξι-νοτών (Περίπτωση 7) μπορεί να ονομαστεί και τριπλή άρτια ανιούσα τρίλια, 

αφού, αφενός, κατά την εκφορά της λαμβάνουν χώρα τρεις επανακρούσεις και, αφετέρου, 

αποτελείται από άρτιο πλήθος νοτών.
1360

 Αποτελεί δε επιμηκυμένη κατά μια νότα εκδοχή της 

προαναφερόμενης Περίπτωσης 5 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ).
1361

 Ακολουθούν 

σχετικά παραδείγματα από διάφορες τεχνοτροπίες του είδους, στα οποία το εν λόγω ποίκιλμα 

συνιστά είτε μεμονωμένη περίπτωση είτε μέρος ευρύτερων μελωδικών μοτίβων (Παρ. 835 - Παρ. 

842).
1362

 

 

 
Παρ. 835.

1363
 #94, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Παρόμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας έξι-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. Ερμηνεία της στον 2
ο
 και 4

ο
 χρόνο κάθε μέτρου. 

Βιολιστής: Χαρίλαος Ρόδανος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τα ξύλα» ή 

«Κιούρτικο» (Λέσβου). Από το άλμπουμ: Λέσβος Αιολίς - Τραγούδια και Χοροί της Λέσβου, ΠΕΚ 9-10, 2CDs, 

1997, αρ. κομματιού: I-11, σημείο: 0.00΄-0.10΄. 

 

 

  
Παρ. 836.

1364
 #216, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 195. 

Ανιούσα τρίλια έξι-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Θεοδόσιος Παπαντωνίου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Στόλισμα της 

νύφης» (Κω). Από το άλμπουμ: Μουσικός Χάρτης του Ελληνισμού - Μουσική από τα Δωδεκάνησα, Βουλή των 

Ελλήνων, 3CDs, 2009, αρ. κομματιού: I-19, σημείο: 0.08΄-0.23΄. 

 

                                                 
1360

 Βλ. σημ. 1303. 
1361

 Βλ. σ. 560. 
1362

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 890 (2
ο
 & 3

ο
 μέτρο, 3

ος 
χρόνος), Παρ. 913 (2

ο
 μέτρο, 1

ος
 & 3

ος
 χρόνος, και 3

ο
 μέτρο, 1

ος
 

χρόνος), Παρ. 185 (2
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 325 (1

ο
 μέτρο, 7

ος
 χρόνος), Παρ. 274 (2

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 84 (3

ο
 

μέτρο, 4
ος

 χρόνος, και 6
ο
 & 8

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 245 (1

ο
 & 2

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 485 (3

ος
 & 4

ος
 χρόνος), 

Παρ. 489 (1
ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 256 (7

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 625 (1

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος). 

1363
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 893. 

1364
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 84. 
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Παρ. 837.

1365
 #418, βθτ: Ντο, ~ 135. 

Ανιούσα τρίλια έξι-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. Ποικίλλει 

τον προσαγωγέα της καταληκτικής κύριας νότας της φράσης. 
Βιολιστής: Στέλιος Λαζάρου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Κάτσε στον καναπέ 

μου» (λαϊκό). Από το άλμπουμ: Από τις 78 Στροφές - Καίτη Γκρέυ, EMI 386848, 2CDs, 2007, αρ. κομματιού: I-18, 

σημείο: 2.18΄-2.24΄ (1
η
 έκδ. 1958, στο δίσκο 78΄ στροφών His Master’s Voice Ελλάδος AO-5545).  

 

 

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι, αντίστοιχα με την Περίπτωση 5,
1366

 δυο –παρόμοιοι μάλιστα 

μεταξύ τους– δομικοί σχηματισμοί με τους οποίους η εν λόγω περίπτωση τρίλιας συναντάται 

περισσότερο συχνά είναι οι εξής: 
 
και

 
 (Παρ. 838 - Παρ. 841).  

 

 
Παρ. 838. #413, βθτ: Ντο, ~ 85. 
Ανιούσα τρίλια έξι-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. Ποικίλλει 

την καταληκτική κύρια νότα της φράσης. 
Βιολιστής: Βαγγέλης Αδριάς (Ναύτης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Αυθεντικός μπάλλος Σερίφου» (Σερίφου). Από το άλμπουμ: 16 Αθάνατα Βιολιά, Nitro Music 2710922, CD, 2004, 

αρ. κομματιού: 15, σημείο: 2.58΄-3.05΄. 

 

 

 
Παρ. 839.

1367
 #385, βθτ: Ντο, ~ 120. 

Όμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας έξι-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. 

Βιολιστής: Στέφανος Βαρτάνης (Βαρτανιάν). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Καροτσέρης» (Κωνσταντινούπολης). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Κωσταντινουπόλεως και Προποντίδος - Σίμων 

Καράς, ΣΔΕΜ 11, CD, 1999, αρ. κομματιού: 14, σημείο: 0.00΄-0.08΄ (1
η
 έκδ. 1978). 

 

                                                 
1365

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 405. 
1366

 Βλ. σ. 560. 
1367

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 807. 
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Παρ. 840.

1368
 #71, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 100. 

Παρόμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας έξι-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της.  

Βιολιστής: Γιώργος Σφακιανάκης (Αβησσυνός). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Ηρακλειώτικες κονδυλιές» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Χοροί και Τραγούδια της Κρήτης με το Γιώργο 

Αβυσσηνό, Regal 480867, CD, 1995, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 0.37΄-0.47΄ (1
η
 έκδ. 1976). 

 

 

 
Παρ. 841. #50, βθτ: Μι, ~ 90. 

Παρόμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας έξι-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της, από τρεις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Δημήτρης Σέμσης (Σαλονικιός). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Αλεξανδριανή Φελάχα» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Αρχείο: Συνθέτες του Ρεμπέτικου 48 - Δημήτρης Σέμσης 

2, EMI 499222, CD, 2000, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 1.19΄-1.25΄ (1
η
 έκδ. 1934, στο δίσκο 78΄ στροφών His 

Master’s Voice Ελλάδος AO-2169).  

 

 

Ακολουθεί παράδειγμα, επίσης, της όχι τόσο συνηθισμένης, όσο η αρθρωτή, ολισθητικής εκφοράς 

του ποικίλματος ( ) (Παρ. 842). 

 

 
Παρ. 842.

1369
 #88, βθτ: Μι, ~ 65 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Ανιούσα τρίλια έξι-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 7). Ολισθητική βιολιστική εκφορά της.  

Βιολιστής: Γιώργος Μαρινάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα ελεύθερου μέρους βιολιού (ταξίμι) του οργανικού 

σκοπού: “Hicaz Raks”. Από το άλμπουμ: Τακίμ, Θέσις 11063, CD, 2005, αρ. κομματιού: 10, σημείο: 4.07΄-4.15΄. 

 

 

 

                                                 
1368

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 582. 
1369

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 578, Παρ. 823. 
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Τρίλια: Περίπτωση 8 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Έξι νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Ανιόν αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

 

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης ανιούσας τρίλιας έξι-νοτών (Περίπτωση 8) με την αμέσως 

προηγούμενη (Περίπτωση 7) είναι ότι, εδώ, μεταξύ της εναλλασσόμενης και της κύριας νότας αυτής 

σχηματίζεται διάστημα ανιόν αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού (Παρ. 843, Παρ. 844).
1370

 

 

 
Παρ. 843. #404, βθτ: Λα, ~ 90. 

Ανιούσα τρίλια έξι-νοτών αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 8). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της.  

Βιολιστής: Ηλίας Αποστολακούλης ή Γιάννης Ζώτος.
1371

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του 

τραγουδιού: «Σταφύλι μου κρυστάλλινο» (Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Νεβρόπολης, ΑΣΛΝΠ, 

2LPs, 1993, αρ. κομματιού: I-Α-06, σημείο: 2.14΄-2.20΄. 
 

 

Ακολουθεί επίσης μια όχι συνήθης εκδοχή της εν λόγω περίπτωσης του ποικίλματος, στην οποία το 

είδος των διαστημάτων που σχηματίζονται μεταξύ εναλλασσόμενων και κύριων νοτών του είναι 

μεικτό (Παρ. 844). Δηλαδή, κάποια από τα διαστήματα αυτά είναι βηματικά και κάποια άλλα 

αλματικά. 

 

 
Παρ. 844. #406, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 60. 

Ανιούσα τρίλια έξι-νοτών μεικτή, δηλαδή βηματικού και αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 8). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Γαβρίλης Γιαλλίζης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο σκοπός της 

αυγής» (Κω). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.9 - Πάτμος, Κάλυμνος, Λέρος, Κως, Αστυπάλαια, FM 

Records 824, CD, 1999, αρ. κομματιού: 14, σημείο: 4.44΄-4.52΄. 

 

 

 

                                                 
1370

 Πρβλ. σημ. 1347. 
1371

 Αντίστοιχα με σημ. 1213. 
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3.1.4.3.II.α.v. Ανιούσα Τρίλια Επτά-Nοτών (Τετραπλή Περιττή Ανιούσα Τρίλια) 

 

 ή  

 

Ανάλογα, επίσης, με το εάν το διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ της εναλλασσόμενης νότας του 

ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι βηματικό ή αλματικό –δηλαδή με βάση το 

τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης–,
1372

 η ανιούσα τρίλια επτά-νοτών 

διακρίνεται σε δυο βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 9 & 10), οι οποίες εξετάζονται πιο διεξοδικά 

στη συνέχεια. 

 

 

 

Τρίλια: Περίπτωση 9 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Επτά νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Ανιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

 

 

Η ανιούσα τρίλια επτά-νοτών (Περίπτωση 9) μπορεί να ονομαστεί και τετραπλή περιττή ανιούσα 

τρίλια, αφού, αφενός, κατά την εκφορά της λαμβάνουν χώρα τέσσερις επανακρούσεις και, 

αφετέρου, αποτελείται από περιττό πλήθος νοτών.
1373

 Αποτελεί δε επιμηκυμένη κατά μια νότα 

εκδοχή της προαναφερόμενης Περίπτωσης 7 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ).
1374

 

Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα από διάφορες τεχνοτροπίες του είδους (Παρ. 845 - Παρ. 

848).
1375

  

 

 
Παρ. 845.

1376
 #154, βθτ: Μι, ~ 150. 

Ανιούσα τρίλια επτά-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 9). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Αλέξης Ζούμπας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μανάκι μου» 

(Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Σμυρνέικο Μινόρε - Μαρίκα Παπαγκίκα, BMG 24917, CD, 1995, αρ. 

κομματιού: 12, σημείο: 3.23΄-3.30΄ (1
η
 έκδ. 1926, στο δίσκο 78΄ στροφών Columbia Αμερικής CO-56033F).  

 

                                                 
1372

 Ό. σημ. 1306. 
1373

 Βλ. σημ. 1303. 
1374

 Βλ. σ. 564. 
1375

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 256 (3
ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 686 (5

ος
 χρόνος). 

1376
 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 149, Παρ. 715, Παρ. 1030. 
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Παρ. 846.

1377
 #414, βθτ: Ρε, ~ 105.  

Ανιούσα τρίλια επτά-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 9). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Ν. Αράπης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Άνω μέρα καλό χωριό» 

(συρτός χορός Μυκόνου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Σκοποί από Διάφορες Περιοχές της Ελλάδας Νο.1 - 

Δόμνα Σαμίου, Fidelity 532850, CD, 1996, αρ. κομματιού: 07, σημείο: 1.05΄-1.15΄ (1
η
 έκδ. 1968, στο δίσκο 

extended play Fidelity 8048). 

 

 

 
Παρ. 847. #415, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 240. 

Ανιούσα τρίλια επτά-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 9). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Ιάκωβος Ηλίας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Τράτα» (Μεγάρων). 

Από το άλμπουμ: Ελληνική Δημοτική Μουσική, ΠΛΙ PFF2C, CD, 1996, αρ. κομματιού: 20, σημείο: 0.38΄-0.45΄ (1
η
 

έκδ. 1975). 

 

 

Σποραδικά, επίσης, η εν λόγω περίπτωσης τρίλιας συναντάται να εκφέρεται και με ολισθητικό 

τρόπο ( ). Το άκουσμά της, στην περίπτωση αυτή, τείνει αρκετά σε αυτό της 

πρακτικής του βιμπράτο (Παρ. 848). 

 

 
Παρ. 848. #417, βθτ: Σολ, ~ 270. 

Ανιούσα τρίλια επτά-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 9). Ολισθητική βιολιστική εκφορά της. 

Εφάμιλλη του βιμπράτο. 

Βιολιστής: Θανάσης Κατσαρής (Χάρος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μακεδονίτικο» («Τώρα που στήσαν το χορό», Μακεδονίας). Από το άλμπουμ: Ίωνες - Νίκος Σαραγούδας, 

Γιασεμί, Φαληρέα ΑΦ400, CD, 1993, αρ. κομματιού: 11, σημείο: 0.35΄-0.44΄.  

 

 

 

                                                 
1377

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 1017. 
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Τρίλια: Περίπτωση 10 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Επτά νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Ανιόν αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

 

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης ανιούσας τρίλιας επτά-νοτών (Περίπτωση 10) με την αμέσως 

προηγούμενη (Περίπτωση 9) είναι ότι, εδώ, μεταξύ της εναλλασσόμενης και της κύριας νότας αυτής 

σχηματίζεται διάστημα ανιόν αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού (Παρ. 849).
1378

 

 

 
Παρ. 849.

1379
 #256, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 80. 

Ανιούσα τρίλια επτά-νοτών αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 10). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της.  

Βιολιστής: Γιώργος Μακρυγιάννης (Νισύριος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Συρτός Κίτσος» (Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Γιώργος Μακρυγιάννης ή Νισύριος - Ιστορικές 

ηχογραφήσεις 1917-1919, ΠΕΣΝ, CD, 2011, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 0.00΄-0.07΄ (1
η
 έκδ. 1918, στο δίσκο 78΄ 

στροφών Victor Αμερικής VI-72072).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.3.II.α.vi. Ανιούσα Τρίλια Οκτώ-Nοτών (Τετραπλή Άρτια Ανιούσα Τρίλια) 

 

 ή  

 

Ανάλογα, επίσης, με το εάν το διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ της εναλλασσόμενης νότας του 

ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι βηματικό ή αλματικό –δηλαδή με βάση το 

τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης–,
1380

 η ανιούσα τρίλια οκτώ-νοτών 

διακρίνεται σε δυο βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 11 & 12), οι οποίες εξετάζονται πιο 

διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

                                                 
1378

 Πρβλ. σημ. 1347. 
1379

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 553. 
1380

 Ό. σημ. 1306. 
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Τρίλια: Περίπτωση 11 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Οκτώ νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Ανιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

 

 

Η ανιούσα τρίλια οκτώ-νοτών (Περίπτωση 11) μπορεί να ονομαστεί και τετραπλή άρτια ανιούσα 

τρίλια, αφού, αφενός, κατά την εκφορά της λαμβάνουν χώρα τέσσερις επανακρούσεις και, 

αφετέρου, αποτελείται από άρτιο πλήθος νοτών.
1381

 Αποτελεί δε επιμηκυμένη κατά μια νότα 

εκδοχή της προαναφερόμενης Περίπτωσης 9 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ).
1382

 

Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα από διάφορες τεχνοτροπίες του είδους (Παρ. 850 - Παρ. 

854).
1383

  

 
Παρ. 850.

1384
 #308, βθτ: Λα, ~ 85. 

Ανιούσα τρίλια οκτώ-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 11). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Αντώνης Γιακουμάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Το μελαχροινό» 

(Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Αυθεντικά Νησιώτικα του ’50, Lyra 168, CD, 1995, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 

0.00΄-0.06΄ (1
η
 έκδ. ~1960, στο δίσκο 45΄ στροφών His Master's Voice HMV-3349). 

 

 
Παρ. 851. #409, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 50 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Ανιούσα τρίλια οκτώ-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 11). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Δημήτρης Γκουγκούρας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του αυτοσχεδιαστικού 

οργανικού σκοπού (ταξίμι): «Σόλο βιολί» (Δ. Μακεδονίας). Από το άλμπουμ: Δημοτικά Τραγούδια από τη 

Συλλογή της Μέλπως Μερλιέ, Polygram 527136, CD, 1994, αρ. κομματιού: 10, σημείο: 0.16΄-0.23΄ (1
η
 έκδ. 1976). 

 

 
Παρ. 852.

1385
 #26, βθτ: Λα, ~ 80. 

Ανιούσα τρίλια οκτώ-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 11). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Νίκος Χατζόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τζιβαέρι» 

(Αργός σκοπός Δωδεκανήσων). Από την εκπομπή: Σε Ήχο Ελεύθερο - Αυτοσχεδιασμός και Προσωπική 

Δημιουργία στην Εκτέλεση της Παραδοσιακής Μουσικής, του καναλιού ΕΡΤ της ελληνικής τηλεόρασης, 

επιμέλεια: Γ. Παπαδάκης, 1988-9, σημείο: 5.31΄. 

 

                                                 
1381

 Βλ. σημ. 1303. 
1382

 Βλ. σ. 568. 
1383

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 635 (2
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 735 (1

ος
 χρόνος). 

1384
 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 165, Παρ. 635. 

1385
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 966. 
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Παρ. 853. #411, βθτ: Λα, ~ 65. 
Ανιούσα τρίλια οκτώ-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 11). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Νικήτας Συνοδινός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Φάρασα» 

(Καππαδοκίας). Από το άλμπουμ: Ελληνικοί Χοροί Νο.5 - Τραγούδια από Διάφορες Περιοχές, Δόρα Στράτου 105, 

LP, 1976, αρ. κομματιού: 13, σημείο: 2.10΄-2.18΄. 

 

 

 
Παρ. 854. #174, βθτ: Λα, ~ 80. 

Παρόμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας οκτώ-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 11). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. 

Βιολιστής: Αλέκος Τζούμας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: “Double Gaida” 

(«Διπλή γκάιντα», Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Greek Traditional Village Music and Dance, King Records 

Kicc1027, CD, 1994, αρ. κομματιού: 12, σημείο: 0.00΄-0.13΄ (1
η
 έκδ.: 1975, στο άλμπουμ: Δόρα Στράτου - 

Ήπειρος, Μακεδονία, Philips 6460408, LP). 

 

 

 

Τρίλια: Περίπτωση 12 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Οκτώ νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Ανιόν αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

 

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης ανιούσας τρίλιας οκτώ-νοτών (Περίπτωση 12) με την αμέσως 

προηγούμενη (Περίπτωση 11) είναι ότι, εδώ, μεταξύ της εναλλασσόμενης και της κύριας νότας 

αυτής σχηματίζεται διάστημα ανιόν αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού (Παρ. 855, Παρ. 856).
1386

  

 

                                                 
1386

 Πρβλ. σημ. 1347. 
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Παρ. 855.

1387
 #127, βθτ: Λα, ~ 220. 

Ανιούσα τρίλια οκτώ-νοτών αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 12). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της.  

Βιολιστής: Τιμολέων Τσακνής. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Καλαμιά» 

(Ίμβρου). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.2 - Λήμνος, Σαμοθράκη, Ίμβρος, Τένεδος, FM Records 802, CD, 

1997, αρ. κομματιού: 15, σημείο: 0.39΄-0.46΄. 

 

 
Παρ. 856.

1388
 #408, βθτ: Ρε (ακούγεται 3~4 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 100. 

Ανιούσα τρίλια οκτώ-νοτών αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 12). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της.  

Βιολιστής: Γιώργος Λέκκος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Αρβανίτικο» 

(Αργιθέας). Από το άλμπουμ: Εννιά Χιλιάδες Πρόβατα, ΣΑΑ 6, CD, 2005, αρ. κομματιού: ;, σημείο: 0.19΄-1.25΄. 

 

 

 

3.1.4.3.II.α.vii. Ανιούσα Τρίλια Περισσότερων των Οκτώ-Nοτών (Πολλαπλή Ανιούσα Τρίλια) 

 

… ή … 

 

Ανάλογα, επίσης, με το εάν το διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ της εναλλασσόμενης νότας του 

ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι βηματικό ή αλματικό –δηλαδή με βάση το 

τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης–,
1389

 η ανιούσα τρίλια περισσότερων των 

οκτώ-νοτών διακρίνεται σε δυο βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 13 & 14), οι οποίες εξετάζονται 

πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

Τρίλια: Περίπτωση 13 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Περισσότερες από  

οκτώ νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Ανιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

… 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, όταν η τρίλια αποτελείται από περισσότερες από οκτώ νότες –κατά την 

ερμηνεία της δηλαδή λαμβάνουν χώρα περισσότερες από τέσσερις επανακρούσεις–, αυτή είθισται 

                                                 
1387

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 309. 
1388

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 911. 
1389

 Ό. σημ. 1306. 
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να αποκαλείται μακρά, ενώ στην αντίθετη περίπτωση βραχεία.
1390

 Κάθε ποίκιλμα της παρούσας 

περίπτωσης (Περίπτωση 13), επομένως, μπορεί να αποκαλείται δηλαδή επιπλέον –εκτός από 

πολλαπλή– και μακρά ανιούσα τρίλια. Αντίστοιχα, κάθε τρίλια των προαναφερόμενων 

Περιπτώσεων 1-12 μπορεί να αποκαλείται και βραχεία ανιούσα. 

 Είναι γεγονός ότι, ένεκα του αυξημένου πλήθους νοτών τους, οι μακρές τρίλιες εκφέρονται 

σε γενικές γραμμές λιγότερο μετρημένα σε σχέση με τις βραχείες, με μεγαλύτερη δηλαδή ρυθμική 

ελευθερία. Η έννοιες της αρτιότητας και περιττότητας,
1391

 ως εκ τούτου, εδώ, δεν έχουν ιδιαίτερο 

νόημα στην πράξη. Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό από τα παραδείγματα που ακολουθούν (Παρ. 

857 - Παρ. 865), επίσης, η ρυθμική αξία της πολλαπλής ανιούσας τρίλιας είναι δυνατόν να ποικίλλει 

αρκετά. Μπορεί να είναι από σχετικά μικρή, δηλαδή της τάξεως των δυο χρόνων ενός μέτρου 

(Παρ. 857 - Παρ. 861),
1392

 έως αρκετά μεγαλύτερη, δηλαδή της τάξεως του ενός, δυο ή και 

περισσότερων ολόκληρων μέτρων (Παρ. 862 - Παρ. 865).  

 

 
Παρ. 857. #422, βθτ: Σολ, ~ 105. 

Ανιούσες πολλαπλές τρίλιες (δέκα και εννιά-νοτών, κατά σειρά) βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 13). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Σωκράτης Κρομμύδας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Κλειστός 

Αργιθέας». Από το άλμπουμ: Σωκράτης Κρομμύδας, ανεξ. παραγωγή του ιδίου, MC, δεκαετία ~ ’70-’80, αρ. 

κομματιού: 07, σημείο: 3.44΄-3.54΄.  
 

 
Παρ. 858.

1393
 #419, βθτ: Ντο, ~ 135 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση, ταξίμι).  

Ανιούσα πολλαπλή τρίλια (δέκα-νοτών) βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 13). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Ποικίλλει τον προσαγωγέα της καταληκτικής κύριας νότας της φράσης. 
Βιολιστής: Στέλιος Λαζάρου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Κάτσε στον καναπέ 

μου» (λαϊκό). Από το άλμπουμ: Από τις 78 Στροφές - Καίτη Γκρέυ, EMI 386848, 2CDs, 2007, αρ. κομματιού: I-18, 

σημείο: 2.33΄-2.41΄ (1
η
 έκδ. 1958, στο δίσκο 78΄ στροφών His Master’s Voice Ελλάδος AO-5545).  

 

 
Παρ. 859.

1394
 #410, βθτ: Ρε, ~ 250.  

Ανιούσα πολλαπλή τρίλια (δώδεκα-νοτών) βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 13). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. 

Βιολιστής: Νίκος Χατζόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Καλαματιανό αυγής» (Ν. Αιγαίου). Από το άλμπουμ: Το Βιολί του Αιγαίου - Νίκος Χατζόπουλος, Eros Music 

040-01, CD, 1996, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 0.40΄-0.46΄. 
 

                                                 
1390

 Βλ. σημ. 1305 και σ. 529-533. 
1391

 Βλ. σημ. 1303. 
1392

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 838 (2
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 686 (8

ος
 χρόνος). 

1393
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 959. 

1394
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 889. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

575 

 
Παρ. 860.

1395
 #421, βθτ: Ρε (ακούγεται 3~4 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 80. 

Ανιούσα πολλαπλή τρίλια (δώδεκα-νοτών) βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 13). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της.  

Βιολιστής: Γιώργος Λέκκος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Σήμερα θέλ’ ’α 

κατέβω» (Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Θεσσαλίας - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 15, CD, 2002, αρ. 

κομματιού: 11, σημείο: 0.00΄-0.08΄ (1
η
 έκδ. 1980). 

 

 

 
Παρ. 861. #27, βθτ: Σολ, ~ 130. 

Ανιούσες πολλαπλές τρίλιες (η πρώτη 16 νοτών και οι επόμενες τρεις 12) βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 

13). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους, από τρεις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μαρς του 

γαμπρού» (Ρεϊς-Ντερέ Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Ρεϊς-Ντερέ - Οικογένεια Μαυράκη, ΚΑΛΜΕ 3, CD, 

2002, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 1.20΄-1.36΄. 
 

 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση στην οποία η ρυθμική αξία της τρίλιας είναι 

αρκετά μεγάλη, δηλαδή ένα ολόκληρο μέτρο ή και περισσότερο (Παρ. 862 - Παρ. 865). Πρόκειται 

για μια πρακτική η οποία συναντάται αρκετά συχνά στο βέρσο των τσάμικων σκοπών, και φαίνεται 

να είναι σε μεγάλο βαθμό δανεισμένη από το πεδίο ερμηνείας του ελληνικού παραδοσιακού 

κλαρίνου. Από βιολιστική σκοπιά, η εν λόγω πρακτική συχνά ερμηνεύεται με κίνηση ολόκληρου 

του αριστερού χεριού –πήχη, καρπού και δακτύλου–, είναι συνήθως νευρική, δηλαδή όχι απόλυτα 

ελεγχόμενη, και κατά συνέπεια όχι πάντα με ιδιαίτερη ακρίβεια μετρημένη. Συχνά μάλιστα, οι 

σχετικοί ερμηνευτές, προκειμένου να τονίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την κύρια νότα την 

οποία θέλουν, εκτελούν το συγκεκριμένο είδος τρίλιας για όση διάρκεια «αντέχουν», φροντίζοντας 

συνήθως, ωστόσο, να καταλήγουν σε ισχυρό μέρος του μέτρου. 

 

                                                 
1395

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 987. 
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Παρ. 862. #169, βθτ: Λα, ~ 100. 

Ανιούσα πολλαπλή τρίλια (24-νοτών) βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 13). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Ρυθμική της διάρκεια ίση με ένα ολόκληρο μέτρο. 

Βιολιστής: Χρήστος Φωτίου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού της σειράς τραγουδιών: «Χαριτωμένη 

συντροφιά» & «Για σένα ρούσα μ’ έβαλα» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Αθαμανές - Χρήστος Φωτίου, Φοίνιξ 941, 

CD, 1999, αρ. κομματιών: 05 & 06, σημείο: 5.58΄-6.05΄.  

 

 

 
Παρ. 863. #412, βθτ: Μι (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 80. 

Ανιούσα πολλαπλή τρίλια (32-νοτών) βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 13). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Ρυθμική της διάρκεια ίση με ένα ολόκληρο μέτρο. 

Βιολιστής: Ηλίας Καραπατάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ιτιά» (Κεντρικής 

Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Δημοτική Ανθολογία 14: Τσάμικα, Regal 70752, LP, 1981, αρ. κομματιού: Α-01, 

σημείο: 2.19΄-2.29΄. 
 

 

 
Παρ. 864.

1396
 #416, βθτ: Σι, ~ 105. 

Ανιούσα πολλαπλή τρίλια (44-νοτών) βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 13). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Ρυθμική της διάρκεια ίση με σχεδόν δυο μέτρα. 

Βιολιστής: Παναγιώτης Λίτσιος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Τι έχουν της 

Ζίχνας τα βουνά (Νικοτσάρας)» (Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Θεσσαλίας - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 

15, CD, 2002, αρ. κομματιού: 18, σημείο: 3.08΄-3.18΄ (1
η
 έκδ. 1980). 

 

                                                 
1396

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 999. 
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Παρ. 865. #423, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 115. 

Ανιούσα πολλαπλή τρίλια (48-νοτών) βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 13). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Ρυθμική της διάρκεια μεγαλύτερη από δυο μέτρα. 

Βιολιστής: Νικόλας Ντάβος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Τι έχεις καημένη 

πέρδικα» (Πελοποννήσου). Από το άλμπουμ: Γεια σου Αρκαδία - Νικόλαος Ντάβος, CRONOS 420, CD, 1996, αρ. 

κομματιού: 14, σημείο: 3.20΄-3.29΄. 
 

 

 

Τρίλια: Περίπτωση 14 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Ανιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Περισσότερες από  

οκτώ νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Ανιόν αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

… 

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης ανιούσας πολλαπλής τρίλιας (Περίπτωση 14) με την αμέσως 

προηγούμενη (Περίπτωση 13) είναι ότι, εδώ, μεταξύ της εναλλασσόμενης και της κύριας νότας 

αυτής σχηματίζεται διάστημα ανιόν αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού (Παρ. 866 - Παρ. 869).
1397

 

Αντίστοιχα επίσης με προηγουμένως, ειδικότερα η τρίλια εκείνη της παρούσας περίπτωσης με 

αρκετά μεγάλη ρυθμική αξία συναντάται περισσότερο συχνά στο βέρσο των τσάμικων σκοπών 

(Παρ. 867, Παρ. 868). 

 

 
Παρ. 866. #222, βθτ: Λα, ~ 110. 

Ανιούσα πολλαπλή τρίλια (12-νοτών) αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 14). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. 

Βιολιστής: Λάμπρος Καζιακούρας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Λεσκοβίτης ή Αρβανίτικο» (Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Θεσσαλίας - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 15, 

CD, 2002, αρ. κομματιού: 10, σημείο: 2.47΄-2.53΄ (1
η
 έκδ. 1980). 

 

                                                 
1397

 Πρβλ. σημ. 1347. 
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Παρ. 867. #424, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 105. 

Ανιούσα πολλαπλή τρίλια (12-νοτών) αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 14). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. 

Βιολιστής: Μιχάλης Παπάτσος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Νισυριακή 

σούστα με γκάιντα». Από το άλμπουμ: Musika Popolare del Dodecaneso, Albatros VPA 8295, LP, 1976, αρ. 

κομματιού: A-07, σημείο: 2.33΄-2.44΄.  
 

 

 
Παρ. 868.

1398
 #223, βθτ: Ντο (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 105. 

Ανιούσα πολλαπλή τρίλια αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 14). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Νικόλας Ντάβος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ήλιος» 

(Κεντρικής Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Γεια σου Αρκαδία - Νικόλαος Ντάβος, CRONOS 420, CD, 1996, αρ. 

κομματιού: 16, σημείο: 0.01΄-0.10΄.  

 

 

 
Παρ. 869. #45, βθτ: Σολ, ~ 90. 

Ανιούσα πολλαπλή τρίλια αλματικού διαστήματος 4
ου

 βαθμού (Περίπτωση 14). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Ρυθμική της διάρκεια ίση με δυο μέτρα. 

Βιολιστής: Γιώργος Φλώρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ο ήλιος» 

(τσάμικο, Κεντρικής Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Το Βιολί του Γιώργου Φλώρου, Παΐσιος 182, MC, ~ τέλη 

δεκαετίας ’80 (;), αρ. κομματιού: ;, σημείο: 3.09΄-3.19΄. 
 

 

                                                 
1398

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 968. 

με συνεχή ερμηνεία ισοκράτη: «ανοιχτή» Λα χορδή .…........................................................................... ................................. 
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3.1.4.3.IΙ.β. Κατιούσα Τρίλια 
 

… ή … 

 

Όπως προκύπτει με βάση το δεύτερο (β) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης της τρίλιας –

ανάλογα δηλαδή με το πλήθος νοτών του ποικίλματος–,
1399

 κατά δεύτερον, ο κατιών σχηματισμός 

αυτής μπορεί να διακριθεί στις εξής επτά βασικές υποκατηγορίες: 

 i) Κατιούσα τρίλια τριών-νοτών (  ή ), 

 ii) Κατιούσα τρίλια τεσσάρων-νοτών (  ή ), 

 iii) Κατιούσα τρίλια πέντε-νοτών (  ή ), 

 iv) Κατιούσα τρίλια έξι-νοτών (  ή ), 

 v) Κατιούσα τρίλια επτά-νοτών (  ή ), 

 vi) Κατιούσα τρίλια οκτώ-νοτών (  ή ), 

 vii) Κατιούσα τρίλια περισσότερων των οκτώ-νοτών ( … ή …). 

Ακολουθεί περαιτέρω ανάπτυξη των επτά αυτών βασικών υποκατηγοριών. 

 

 

3.1.4.3.II.β.i. Κατιούσα Τρίλια Τριών-Nοτών (Διπλή Περιττή Κατιούσα Τρίλια) 

 

 ή  

 

Ανάλογα, επίσης, με το εάν το διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ της εναλλασσόμενης νότας του 

ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι βηματικό ή αλματικό –δηλαδή με βάση το 

τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης–,
1400

 η κατιούσα τρίλια τριών-νοτών 

διακρίνεται σε δυο βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 15 & 16), οι οποίες εξετάζονται πιο 

διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

 

                                                 
1399

 Σχετικά, βλ. σ. 536. 
1400

 Ό. σημ. 1306. 
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Τρίλια: Περίπτωση 15 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Τρεις νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Κατιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η παρούσα περίπτωση κατιούσας τρίλιας τριών-νοτών (Περίπτωση 15) αποτελεί, στην ουσία, 

αυξημένη κατά μια νότα εκδοχή της αντίστοιχης περίπτωσης (Περίπτωση 5) του συγγενούς της 

ποικίλματος του κατιόντος μορντάν ( ),
1401

 δηλαδή ένα διπλό κατιόν μορντάν.
1402

 Πρόκειται, 

δηλαδή, για τη μικρότερου δυνατού πλήθους νοτών κατιούσα τρίλια. Μπορεί να ονομαστεί, επίσης, 

και ως διπλή περιττή κατιούσα τρίλια, αφού, αφενός, κατά την εκφορά της λαμβάνουν χώρα δυο 

επανακρούσεις και, αφετέρου, αποτελείται από περιττό πλήθος νοτών.
1403

  

 Κατά αντιστοιχία, ακόμη, με την προαναφερόμενη περίπτωση του κατιόντος μορντάν, οι 

θεωρητικά δυνατοί δακτυλισμοί αρθρωτής, τουλάχιστον, βιολιστικής εκφοράς της –η οποία είναι 

και η συνήθης– είναι πέντε. Όσες είναι δηλαδή αντίστοιχα και οι σχετικές «δακτυλικές βάσεις» από 

τις οποίες μπορεί αυτή να εκφερθεί στο όργανο ( , , , , ). Είναι εύλογο 

ωστόσο ότι η εκφορά της από τη «δακτυλική βάση» της ανοιχτής χορδής ( ) –για τον ίδιο 

λόγο με το μορντάν–
1404

 δεν συνηθίζεται.  

 Η εν λόγω περίπτωση τρίλιας, επίσης, αποτελεί την αντίστροφη σχηματικά εκδοχή της 

Περίπτωσης 1 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος, της ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών ( ).
1405

 

Είναι μάλιστα γεγονός ότι η διαφορά μεταξύ τους ως προς το άκουσμα και κατά συνέπεια το 

λειτουργικό τους ρόλο, ειδικά όταν η ταχύτητα ερμηνείας τους είναι σχετικά υψηλή, δεν είναι 

ιδιαίτερα μεγάλη. Είναι αντίστοιχη, δηλαδή, σε γενικές γραμμές, με τη διαφορά μεταξύ ανιόντος 

και κατιόντος μορντάν. Στην πράξη, παρ’ όλα αυτά, ο κατιών σχηματισμός της τρίλιας συναντάται 

πολύ λιγότερο συχνά σε σχέση με τον αντίστοιχο ανιόντα. Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα 

(Παρ. 870 - Παρ. 872). 

 

 
Παρ. 870. Κατιούσα τρίλια τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 15). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της, από τρεις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 
Βιολιστής: άγνωστος γηγενής από χωριό της Χίου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του σκοπού: 

«Χασάπικο» (Χίου). Μια από τις πρώτες συστηματικές καταγραφές στην ΕΠΒ ερμηνεία στις οποίες 

σημειώνονται ποικίλματα. Καταγραφή: Pernot (1903) (στο Pernot 1990: 12, 1
ο
 κομμάτι, 1

ο
 σύστημα). 

 

                                                 
1401

 Βλ. σ. 438. 
1402

 Ό. σημ. 1310. 
1403

 Σχετικά, βλ. σημ. 1303. 
1404

 Ό. σημ. 1401. 
1405

 Βλ. σ. 541. 
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Παρ. 871. Κατιούσα τρίλια τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 15). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. 

Βιολιστής: Δημήτρης Χαραλάμπους. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρος βιολιού του σκοπού: «Παραμυθιά» 

(Ηπείρου). Καταγραφή: Κατσούρας (2001: Παράρτημα χ.σ., «Παραμυθιά», μέτρο 1-4). 

 

 
Παρ. 872.

1406
 #364, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο ψηλότερα), ~ 135.  

Κατιούσα τρίλια τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 15). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της, από 

τρεις συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 
Βιολιστής: Παύλος Πολυράκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Το σφάλμα» 

(Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τα Βιολιά της Κρήτης Νο1, Panivar 40266, CD, 1994, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 

2.58΄-3.05΄.  

 

 

 

Τρίλια: Περίπτωση 16 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Τρεις νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Κατιόν αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης κατιούσας τρίλιας τριών-νοτών (Περίπτωση 16) με την 

αμέσως προηγούμενη (Περίπτωση 15) είναι ότι, εδώ, μεταξύ της εναλλασσόμενης και της κύριας 

νότας αυτής σχηματίζεται διάστημα κατιόν αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού.
1407

 Στο πλαίσιο 

της παρούσας έρευνας δεν συναντήθηκαν σχετικά παραδείγματα.  

 

 

 

3.1.4.3.II.β.ii. Κατιούσα Τρίλια Τεσσάρων-Nοτών (Διπλή Άρτια Κατιούσα Τρίλια) 

 

 ή  

 

Ανάλογα, επίσης, με το εάν το διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ της εναλλασσόμενης νότας του 

ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι βηματικό ή αλματικό –δηλαδή με βάση το 

τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης–,
1408

 η κατιούσα τρίλια τεσσάρων-νοτών 

                                                 
1406

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 690. 
1407

 Πρβλ. σημ. 1347. 
1408

 Ό. σημ. 1306. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

582 

διακρίνεται σε δυο βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 17 & 18), οι οποίες εξετάζονται πιο 

διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

Τρίλια: Περίπτωση 17 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Τέσσερις νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Κατιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η κατιούσα τρίλια τεσσάρων-νοτών (Περίπτωση 17) μπορεί να ονομαστεί και διπλή άρτια 

κατιούσα τρίλια, αφού, αφενός, κατά την εκφορά της λαμβάνουν χώρα δυο επανακρούσεις και, 

αφετέρου, αποτελείται από άρτιο πλήθος νοτών.
1409

 Αποτελεί δε επιμηκυμένη κατά μια νότα 

εκδοχή της προαναφερόμενης Περίπτωσης 15 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ).
1410

 

Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα από διάφορες τεχνοτροπίες του είδους, στα οποία το εν λόγω 

ποίκιλμα συνιστά είτε μεμονωμένη περίπτωση είτε μέρος ευρύτερων μελωδικών μοτίβων (Παρ. 

873 - Παρ. 878).
1411

  

 

 
Παρ. 873.

1412
 #371, βθτ: Σολ, ~ 130. 

Κατιούσες τρίλιες τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 17). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Ελαφρώς διαφορετικές μεταξύ τους ως προς τη ρυθμική αξία των νοτών τους. 

Βιολιστής: Μανώλης Βαρκάς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Κασιώτικος» 

(Κάσου). Από το άλμπουμ: Παραδοσιακοί Σκοποί και Τραγούδια, ΔΗΝΚ, 2CDs, 2001, αρ. κομματιού: 07, σημείο: 
1.38΄-1.46΄.  
 

 
Παρ. 874.

1413
 #529, βθτ: Σι (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 95.  

Κατιούσα τρίλια τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 17). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της.  

Βιολιστής: Μιχάλης Κάππας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ίσσος – 

σούστα» (Καλύμνου). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.9 - Πάτμος, Κάλυμνος, Λέρος, Κως, Αστυπάλαια, FM 

Records 824, CD, 1999, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 1.22΄-1.32΄. 

 

                                                 
1409

 Βλ. σημ. 1303. 
1410

 Βλ. σ. 580. 
1411

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 969 (3
ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος). 

1412
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 389. 

1413
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 211. 
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Παρ. 875. #369, βθτ: Σολ, ~ 120. 

Κατιούσα τρίλια τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 17). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της.  

Βιολιστής: Μιχάλης Μηνακάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Αρκασιώτικος 

σκοπός» (Καρπάθου). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.10 - Κάρπαθος, Κάσος, Καστελόριζο, FM Records 

825, CD, 1998, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 1.04΄-1.13΄. 

 

 

 
Παρ. 876.

1414
 #191, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 95. 

Κατιούσα τρίλια τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 17). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Αποτελεί μέρος παρόμοιων μοτίβων, συνοδευτικού ερμηνευτικού χαρακτήρα.
1415

 

Βιολιστής: Βασίλης Φάκος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μέσα στο μαγειριό» 

(Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια με Μεράκι - Ηπειρώτικα από την Έλλη, Ηχογέννηση 547, MC, 1990, αρ. 

κομματιού: Α-03, σημείο: 5.03΄-5.15΄. 

 

 

 
Παρ. 877. #370, βθτ: Μι (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 95. 

Όμοια μοτίβα κατιούσας τρίλιας τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 17). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της.  

Βιολιστής: Γιώργος Καραφύλλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Το 

πιπέρι» (Καστελλόριζου). Από το άλμπουμ: Καστελλόριζο, Συρτός 91353, CD, 1992, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 

0.35΄-0.46΄. 
 

                                                 
1414

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 614. 
1415

 Ό. σημ. 1107. 
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Παρ. 878.

1416
 #251, βθτ: Ρε, ~ 110. 

Όμοια μοτίβα κατιούσας τρίλιας τεσσάρων-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 17). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. 

Βιολιστής: Βασίλης Γραμματικός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Λυροτσάμπουνο» (Πάτμου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Σκοποί της Πάτμου, FM Records 1049, CD, 2004, 

αρ. κομματιού: 24, σημείο: 0.56΄-1.06΄ (1
η
 έκδ. 1996). 

 

 

 

Τρίλια: Περίπτωση 18 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Τέσσερις νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Κατιόν αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης κατιούσας τρίλιας τεσσάρων-νοτών (Περίπτωση 18) με την 

αμέσως προηγούμενη (Περίπτωση 17) είναι ότι, εδώ, μεταξύ της εναλλασσόμενης και της κύριας 

νότας αυτής σχηματίζεται διάστημα κατιόν αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού (Παρ. 879).
1417

  

 

 
Παρ. 879. Κατιούσα τρίλια τεσσάρων-νοτών αλματικού διαστήματος 3

ου
 βαθμού (Περίπτωση 18). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Αλέξης Κατσούρας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του σκοπού: «Λεμονιά» (Ηπείρου). 

Καταγραφή: Κατσούρας (2001, Παράρτημα: χ.σ., «Λεμονιά», μέτρο 1-3, 1
ο
 σύστημα). 

 

 

 

                                                 
1416

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 367. 
1417

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 884 (2
ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος). Επίσης πρβλ. σημ. 1347.  
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3.1.4.3.II.β.iii. Κατιούσα Τρίλια Πέντε-Nοτών (Τριπλή Περιττή Κατιούσα Τρίλια) 

 

 ή  

 

Ανάλογα, επίσης, με το εάν το διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ της εναλλασσόμενης νότας του 

ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι βηματικό ή αλματικό –δηλαδή με βάση το 

τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης–,
1418

 η κατιούσα τρίλια πέντε-νοτών 

διακρίνεται σε δυο βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 19 & 20), οι οποίες εξετάζονται πιο 

διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

Τρίλια: Περίπτωση 19 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Πέντε νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Κατιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η κατιούσα τρίλια πέντε-νοτών (Περίπτωση 19) μπορεί να ονομαστεί και τριπλή περιττή κατιούσα 

τρίλια, αφού, αφενός, κατά την εκφορά της λαμβάνουν χώρα τρεις επανακρούσεις και, αφετέρου, 

αποτελείται από περιττό πλήθος νοτών.
1419

 Αποτελεί δε επιμηκυμένη κατά μια νότα εκδοχή της 

προαναφερόμενης Περίπτωσης 17 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ).
1420

 Ακολουθεί 

σχετικό παράδειγμα (Παρ. 880).  

 

 
Παρ. 880.

1421
 #178, βθτ: Ρε, ~ 210. 

Όμοια μοτίβα κατιούσας τρίλιας πέντε-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 19). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. 

Βιολιστής: Λάζαρος Ευθυμίου (Κατσαμούλης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Αχός βαρύς ακούγεται» (χορός στα τρία, Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Ιστορικά Σουλιώτικα Τραγούδια - 

Δημήτρης Βάγιας, Intersound 2053, LP, 1981, αρ. κομματιού: Β-03, σημείο: 2.51΄-2.60΄. 
 

 

 

                                                 
1418

 Ό. σημ. 1306. 
1419

 Βλ. σημ. 1303. 
1420

 Βλ. σ. 584. 
1421

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 1011. 
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Τρίλια: Περίπτωση 20 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Πέντε νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Κατιόν αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης κατιούσας τρίλιας πέντε-νοτών (Περίπτωση 20) με την 

αμέσως προηγούμενη (Περίπτωση 19) είναι ότι, εδώ, μεταξύ της εναλλασσόμενης και της κύριας 

νότας αυτής σχηματίζεται διάστημα κατιόν αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού.
1422

 Στο πλαίσιο 

της παρούσας έρευνας δεν συναντήθηκαν σχετικά παραδείγματα. 

 

 

 

3.1.4.3.II.β.iv. Κατιούσα Τρίλια Έξι-Nοτών (Τριπλή Άρτια Κατιούσα Τρίλια) 

 

 ή  
 

Ανάλογα, επίσης, με το εάν το διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ της εναλλασσόμενης νότας του 

ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι βηματικό ή αλματικό –δηλαδή με βάση το 

τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης–,
1423

 η κατιούσα τρίλια έξι-νοτών 

διακρίνεται σε δυο βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 21 & 22), οι οποίες εξετάζονται πιο 

διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

Τρίλια: Περίπτωση 21 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Έξι νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Κατιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η κατιούσα τρίλια έξι-νοτών (Περίπτωση 21) μπορεί να ονομαστεί και τριπλή άρτια κατιούσα 

τρίλια, αφού, αφενός, κατά την εκφορά της λαμβάνουν χώρα τρεις επανακρούσεις και, αφετέρου, 

αποτελείται από άρτιο πλήθος νοτών.
1424

 Αποτελεί δε επιμηκυμένη κατά μια νότα εκδοχή της 

προαναφερόμενης Περίπτωσης 19 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ). Ακολουθούν 

σχετικά παραδείγματα (Παρ. 881 - Παρ. 883). 

 

                                                 
1422

 Πρβλ. σημ. 1347. 
1423

 Ό. σημ. 1306. 
1424

 Βλ. σημ. 1303. 
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Παρ. 881. #367, βθτ: Σολ, ~ 120. 

Κατιούσα τρίλια έξι-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 21). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Μιχάλης Μηνακάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Το μωρό» 

(Καρπάθου). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.10 - Κάρπαθος, Κάσος, Καστελόριζο, FM Records 825, CD, 

1998, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 0.32΄-0.38΄. 

 

 
Παρ. 882. #368, βθτ: Σολ, ~ 120. 

Κατιούσα τρίλια έξι-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 21). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Μιχάλης Μηνακάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Αρκασιώτικος 

σκοπός» (Καρπάθου). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.10 - Κάρπαθος, Κάσος, Καστελόριζο, FM Records 

825, CD, 1998, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 0.00΄-0.09΄. 

 

Σε σπάνιες περιπτώσεις, επίσης, η εν λόγω περίπτωση τρίλιας συναντάται να εκφέρεται και με 

ολισθητικό τρόπο (Παρ. 883).  

 

 
Παρ. 883. #74, βθτ: Λα, ~ 65 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Κατιούσα τρίλια έξι-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 21). Ολισθητική βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Γιώργος Κόρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ιμιγλερίμ, 

πέφτω στα πόδια σου». Από το άλμπουμ: Η Ιστορία του Κόρου, General Music 5465, CD, 2009, αρ. κομματιού: 

06, σημείο: 3.53΄-4.05΄ (1
η
 έκδ. 1982). 

 

 

 

Τρίλια: Περίπτωση 22 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Έξι νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Κατιόν αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης κατιούσας τρίλιας έξι-νοτών (Περίπτωση 22) με την αμέσως 

προηγούμενη (Περίπτωση 21) είναι ότι, εδώ, μεταξύ της εναλλασσόμενης και της κύριας νότας 

αυτής σχηματίζεται διάστημα κατιόν αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού.
1425

 Στο σχετικό 

παράδειγμα που ακολουθεί, το εν λόγω ποίκιλμα αποτελεί μέρος ευρύτερου συνεχώς 

                                                 
1425

 Πρβλ. σημ. 1347. 

ρυθμικά ελεύθερη απόδοση 
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επαναλαμβανόμενου μελωδικού μοτίβου, η ερμηνεία του οποίου έχει καθαρά συνοδευτικό 

χαρακτήρα ως προς τη βασική μελωδική γραμμή, η οποία εκφέρεται από το κλαρίνο (Παρ. 884). 

 

 
Παρ. 884. #173, βθτ: Σολ (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 85. 

Κατιούσας τρίλια έξι-νοτών αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού (Περίπτωση 22). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Αποτελεί μέρος συνεχώς επαναλαμβανόμενου μοτίβου, συνοδευτικού ερμηνευτικού χαρακτήρα. 

Βιολιστής: Θωμάς Δήμου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Αργυροκαστρίτικο» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ηπείρου, Λύκειο Ελληνίδων LCGW 115-6, 2LPs, 

1994, αρ. κομματιού: II-Α-03, σημείο: 3.23΄-3.37΄. 

 

 

 

3.1.4.3.II.β.v. Κατιούσα Τρίλια Επτά-Nοτών (Τετραπλή Περιττή Κατιούσα Τρίλια) 

 

 ή  

 

Ανάλογα, επίσης, με το εάν το διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ της εναλλασσόμενης νότας του 

ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι βηματικό ή αλματικό –δηλαδή με βάση το 

τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης–,
1426

 η κατιούσα τρίλια επτά-νοτών 

διακρίνεται σε δυο βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 23 & 24), οι οποίες εξετάζονται πιο 

διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

Τρίλια: Περίπτωση 23 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Επτά νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Κατιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η κατιούσα τρίλια επτά-νοτών (Περίπτωση 23) μπορεί να ονομαστεί και τετραπλή περιττή 

κατιούσα τρίλια, αφού, αφενός, κατά την εκφορά της λαμβάνουν χώρα τέσσερις επανακρούσεις 

και, αφετέρου, αποτελείται από περιττό πλήθος νοτών.
1427

 Αποτελεί δε επιμηκυμένη κατά μια νότα 

εκδοχή της προαναφερόμενης Περίπτωσης 21 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ). 

Ακολουθεί σχετικό παράδειγμα, μάλιστα ολισθητικής εκφοράς της (Παρ. 885). 

                                                 
1426

 Ό. σημ. 1306. 
1427

 Βλ. σημ. 1303. 
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Παρ. 885. #128, βθτ: Λα, ~ 80 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Κατιούσα τρίλια επτά-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 23). Ολισθητική βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Δημήτρης Τηγανούριας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Παλιό 

Αμολαρτό Ζεϊμπέκικο» (Σαμοθράκης). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.10 – Λήμνος, Σαμοθράκη, Ίμβρος, 

Τένεδος, FM Records 802, CD, 1997, αρ. κομματιού: 02, σημείο: 0.00΄-0.08΄. 

 

 

 

Τρίλια: Περίπτωση 24 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Επτά νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Κατιόν αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης κατιούσας τρίλιας επτά-νοτών (Περίπτωση 24) με την 

αμέσως προηγούμενη (Περίπτωση 23) είναι ότι, εδώ, μεταξύ της εναλλασσόμενης και της κύριας 

νότας αυτής σχηματίζεται διάστημα κατιόν αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού.
1428

 Στο πλαίσιο 

της παρούσας έρευνας δεν συναντήθηκαν σχετικά παραδείγματα. 
 

 

 

3.1.4.3.II.β.vi. Κατιούσα Τρίλια Οκτώ-Nοτών (Τετραπλή Άρτια Κατιούσα Τρίλια) 

 

 ή  
 

Ανάλογα, επίσης, με το εάν το διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ της εναλλασσόμενης νότας του 

ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι βηματικό ή αλματικό –δηλαδή με βάση το 

τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης–,
1429

 η κατιούσα τρίλια οκτώ-νοτών 

διακρίνεται σε δυο βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 25 & 26), οι οποίες εξετάζονται πιο 

διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

Τρίλια: Περίπτωση 25 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Οκτώ νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Κατιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
 

 

                                                 
1428

 Πρβλ. σημ. 1347. 
1429

 Ό. σημ. 1306. 
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Η κατιούσα τρίλια οκτώ-νοτών (Περίπτωση 25) μπορεί να ονομαστεί και τετραπλή άρτια κατιούσα 

τρίλια, αφού, αφενός, κατά την εκφορά της λαμβάνουν χώρα τέσσερις τρεις επανακρούσεις και, 

αφετέρου, αποτελείται από άρτιο πλήθος νοτών.
1430

 Αποτελεί δε επιμηκυμένη κατά μια νότα 

εκδοχή της προαναφερόμενης Περίπτωσης 23 της ίδιας κατηγορίας ποικίλματος ( ). Στο 

πλαίσιο της παρούσας έρευνας δεν συναντήθηκαν σχετικά παραδείγματα. 

 

 

 

Τρίλια: Περίπτωση 26 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Οκτώ νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Κατιόν αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

 

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης κατιούσας τρίλιας οκτώ-νοτών (Περίπτωση 26) με την 

αμέσως προηγούμενη (Περίπτωση 25) είναι ότι, εδώ, μεταξύ της εναλλασσόμενης και της κύριας 

νότας αυτής σχηματίζεται διάστημα κατιόν αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού.
1431

 Στο πλαίσιο 

της παρούσας έρευνας δεν συναντήθηκαν σχετικά παραδείγματα. 

 

 

 

3.1.4.3.II.β.vii. Κατιούσα Τρίλια Περισσότερων των Οκτώ-Nοτών (Πολλαπλή Κατιούσα Τρίλια) 

 

… ή … 

 

Ανάλογα, επίσης, με το εάν το διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ της εναλλασσόμενης νότας του 

ποικίλματος και της ποικιλλόμενης κύριας νότας είναι βηματικό ή αλματικό –δηλαδή με βάση το 

τρίτο (γ) προαναφερόμενο κριτήριο κατηγοριοποίησης–,
1432

 η κατιούσα τρίλια περισσότερων των 

οκτώ-νοτών διακρίνεται σε δυο σχετικές βασικές περιπτώσεις (Περιπτώσεις 27 & 28), οι οποίες 

εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

 

Τρίλια: Περίπτωση 27 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Περισσότερες από  

οκτώ νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Κατιόν βηματικό 

2
ου

 βαθμού 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 
… 

 

                                                 
1430

 Βλ. σημ. 1303. 
1431

 Πρβλ. σημ. 1347. 
1432

 Ό. σημ. 1306. 
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Όπως η ανιούσα πολλαπλή τρίλια (Περιπτώσεις 13-14),
1433

 έτσι και η αντίστοιχη κατιούσα –αυτή 

δηλαδή της παρούσας περίπτωσης (Περίπτωση 27)– αποκαλείται δυνητικά και μακρά κατιούσα 

τρίλια. Αντίστοιχα δε κάθε κατιούσα τρίλια των προαναφερόμενων Περιπτώσεων 15-26 μπορεί να 

ονομαστεί και βραχεία. 

  Το άκουσμα καθώς και ο λειτουργικός ρόλος της εν λόγω κατιούσας περίπτωσης του 

ποικίλματος, επίσης, δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από αυτά της αντίστοιχης ανιούσας (Περίπτωση 

13).
1434

 Η δε ρυθμική της αξία είναι δυνατόν να ποικίλλει, αντίστοιχα, εξίσου. Στην πράξη, παρ’ 

όλα αυτά, συναντάται αρκετά λιγότερο συχνά σε σχέση με την τελευταία. Ακολουθούν σχετικά 

παραδείγματα (Παρ. 886, Παρ. 887). 

 

 
Παρ. 886. #373, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 240. 

Κατιούσα πολλαπλή τρίλια (20-νοτών) βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 27). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Ρυθμική της διάρκεια ίση με σχεδόν ένα ολόκληρο μέτρο. 

Βιολιστής: Βασίλης Έξαρχος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Τώρα το βράδυ 

βράδυ» (καγκέλι, Κεντρικής Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Γλυκοχαράζουν τα Βουνά - Κωνσταντίνος 

Κουμαντζέλης, Ηχογέννηση 479, MC, 1991, αρ. κομματιού: 11, σημείο: 2.48΄-2.56΄. 

 

 
Παρ. 887. #372, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 100. 

Κατιούσα πολλαπλή τρίλια (33-νοτών) βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 27). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

της. Ρυθμική της διάρκεια ίση με σχεδόν δυο ολόκληρα μέτρα. 

Βιολιστής: Λευτέρης Σχορετσιανίτης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Κάπου 

βελάζουν πρόβατα» (σαρακατσάνικο). Από το άλμπουμ: Εχ Μωρέ - Τασούλα Μαλιαχόβα, Ηχογέννηση 484, MC, 

1990-3 (;), αρ. κομματιού: 06, σημείο: 4.52΄-5.01΄. 
 

 

 

Τρίλια: Περίπτωση 28 

α) Σχηματισμός ποικίλματος Κατιών 

β) Πλήθος νοτών ποικίλματος Περισσότερες από  

οκτώ νότες 

γ) Διάστημα μεταξύ εναλλασσόμενης νότας ποικίλματος 

και ποικιλλόμενης κύριας νότας 
Κατιόν αλματικό 

Δομική μονάδα ποίκιλσης 

… 

 

Η διαφορά της παρούσας περίπτωσης κατιούσας πολλαπλής τρίλιας (Περίπτωση 28) με την αμέσως 

προηγούμενη (Περίπτωση 27) είναι ότι, εδώ, μεταξύ της εναλλασσόμενης και της κύριας νότας 

αυτής σχηματίζεται διάστημα κατιόν αλματικό, αντί βηματικό 2
ου

 βαθμού.
1435

 Στο πλαίσιο της 

παρούσας έρευνας δεν συναντήθηκαν σχετικά παραδείγματα. 

 

                                                 
1433

 Βλ. σ. 574. 
1434

 Ό. σημ. 1433. 
1435

 Πρβλ. σημ. 1347. 
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3.1.4.3.II.γ. Γενικές Παρατηρήσεις για την Τρίλια 

Η τρίλια αποτελεί ένα από τα πιο συνήθη ποικίλματα στο πεδίο της ΕΠΒ ερμηνείας. Τα δε 

χαρακτηριστικά της είναι σε μεγάλο βαθμό αντίστοιχα με αυτά του μορντάν, ως επιμηκυμένης 

άλλωστε εκδοχής του. Ως εκ τούτου εξάλλου, η ίδια, ανάλογα με το πλήθος νοτών της, 

προσδιορίζεται ενίοτε και ως διπλό, τριπλό, κ.ο.κ. μορντάν. 

 Από μελωδική άποψη, οι νότες της –και δη η εναλλασσόμενη αυτής– ανήκουν κατά κανόνα 

σε διατονική βαθμίδα του μελωδικού τρόπου της φράσης στην οποία αυτή εμπεριέχεται.
1436

 Η ίδια 

συναντάται, δε, κυρίως μέσα στη ροή μιας φράσης παρά στην εκκίνηση ή στο τέλος αυτής. 

Αξιοσημείωτο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση της προκειμένου να ποικιλθεί ειδικότερα ο 

προσαγωγέας της καταληκτικής κύριας νότας μιας φράσης.
1437

 

 Από ρυθμική σκοπιά, επίσης, οι νότες του εν λόγω ποικίλματος τις περισσότερες φορές 

τείνουν, αφενός, να μοιραστούν ισομερώς τη ρυθμική αξία την οποία έχουν στη διάθεσή τους και, 

αφετέρου, να εκφερθούν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και σταθερή ταχύτητα. Ενίοτε, βέβαια, 

παρουσιάζονται και εξαιρέσεις. Μια συνήθης τέτοια εξαίρεση είναι αυτή στην οποία η ρυθμική 

αξία ειδικότερα της πρώτης νότας του ποικίλματος είναι μεγαλύτερη από αυτή των υπόλοιπων 

νοτών του· στην οποία, με άλλα λόγια, η εναλλαγή μεταξύ των νοτών του ξεκινά με μια μικρή 

καθυστέρηση (π.χ. , , ).
1438

 Σε γενικές γραμμές, επίσης, όταν η κύρια 

νότα που ποικίλλεται από την τρίλια είναι σχετικά μικρής ρυθμικής αξίας, η τρίλια συνήθως 

καταλαμβάνει ολόκληρη την τελευταία. Όταν, από την άλλη μεριά, η ποικιλλόμενη αυτή κύρια 

νότα είναι σχετικά μεγάλη, είναι αρκετά πιθανότερο η τρίλια να καταλαμβάνει μονάχα ένα τμήμα 

της. 

 Όσον αφορά ειδικότερα στη ρυθμική της τοποθέτηση στο «χρόνο» σε σχέση με τον παλμό 

της προαναφερόμενης ποικιλλόμενης κύριας νότας, η τρίλια εκφέρεται κυρίως ως πρόηχη, και δη –

κατά κανόνα– ως σύγχρονη.
1439

 Προτιμάται δε να ερμηνεύεται, αφενός σε θέση του χρόνου, και 

αφετέρου σε ισχυρούς χρόνους του μέτρου. Ο λειτουργικός της ρόλος, κατά συνέπεια, είναι κατά 

κύριο λόγο εμφατικός ως προς την ερμηνεία της κύριας νότας την οποία ποικίλλει. Είναι γεγονός 

βέβαια ότι, όσο περισσότερες επανακρούσεις λαμβάνουν χώρα σε μια τρίλια, τόσο πιο συνδετική 

και μελωδική λειτουργία έχει αυτή μέσα στο μουσικό κείμενο (Παρ. 889), ενώ, αντιθέτως, όσο 

λιγότερες, τόσο ο ρόλος της είναι περισσότερο ρυθμικός (Παρ. 888). Στο σημείο αυτό αξίζει επίσης 

να σημειωθεί ότι, στην ουσία, η τρίλια υποδιαιρεί ρυθμικά την κύρια νότα που ποικίλλει σε τόσα 

μέρη όσο είναι το μισό του πλήθους των νοτών της, ισάριθμα δηλαδή με το πλήθος επανακρούσεων 

αυτής.
1440

 

 Οι παραπάνω παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν σε ένα βαθμό αντιληπτές στα δυο 

παραδείγματα που ακολουθούν (Παρ. 888, Παρ. 889). 

 

                                                 
1436

 Η κύρια νότα της τρίλιας, ούτως ή άλλως, κατά κανόνα ταυτίζεται με την κύρια νότα της μελωδίας την οποία η ίδια 

ποικίλλει. 
1437

 Σχετικά, βλ. Παρ. 834, Παρ. 837, Παρ. 858. Αντίστοιχη σε ένα βαθμό φαίνεται να είναι η εν λόγω χρήση της 

τρίλιας στην κατέντζα κοντσέρτων πριν το τελικό tutti, στη δυτική μουσική (Αντωνόπουλος 1999: 219). 
1438

 Σχετικά, βλ. Παρ. 787 - Παρ. 790, Παρ. 803, Παρ. 804, Παρ. 819, σημ. 1321. 
1439

 Πρβλ. 3.1.1.4. 
1440

 Σε περίπτωση τρίλιας με περιττό πλήθος νοτών, για τον συγκεκριμένο υπολογισμό, λαμβάνεται υπόψη το 

συγκεκριμένο πλήθος μειωμένο κατά μια νότα, οπότε προκύπτει άρτιο. 
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Παρ. 888. #77, βθτ: Λα,  ~ 165. 

Παρόμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών –δυο επανακρούσεων– βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της, από δυο συνολικά διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». Ερμηνεία της στους 

ισχυρούς χρόνους (1
ο
 και 4

ο
) του μέτρου.  

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Παλληκάρια δερβενιώτικα» (Θράκης). Από ανέκδοτη ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας (από τον γράφοντα) στη 

μουσική σκηνή «Μύλος», Θεσσαλονίκη 03-2006, σημείο: 10.20΄-10.27΄.  

 

 
 
Παρ. 889.

1441
 #410, βθτ: Ρε, ~ 250. 

Ανιούσα πολλαπλή τρίλια –δώδεκα-νοτών, δηλαδή έξι επανακρούσεων– βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 13). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Νίκος Χατζόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Καλαματιανό αυγής» (Ν. Αιγαίου). Από το άλμπουμ: Το Βιολί του Αιγαίου - Νίκος Χατζόπουλος, Eros Music 

040-01, CD, 1996, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 0.40΄-0.46΄. 
 

 

Όσον αφορά στο πλήθος των νοτών της τρίλιας, σε αντίθεση με τις δυο έτερες κατηγορίες 

ποίκιλσης τριών ή και περισσότερων νοτών –την πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα (3.1.4.1) και 

το γκρουπέτο (3.1.4.2)–, εδώ αυτό μπορεί να είναι θεωρητικά απεριόριστο. Είναι γεγονός βέβαια 

ότι, όταν το εν λόγω πλήθος νοτών είναι σχετικά μεγάλο –συγκεκριμένα μεγαλύτερο των οκτώ–, 

δηλαδή η τρίλια είναι μακρά,
1442

 ο ακριβής προσδιορισμός αυτού δεν φαίνεται να έχει κάποιο 

ιδιαίτερα σημαντικό νόημα στην πράξη. Στην περίπτωση της βραχείας τρίλιας (π.χ. Παρ. 888, Παρ. 

890),
1443

 από την άλλη μεριά, το εύρος του πλήθους νοτών της οποίας κυμαίνεται μεταξύ τριών και 

οκτώ, ο αντίστοιχος προσδιορισμός φαίνεται να έχει μεγαλύτερο πρακτικό νόημα. Είναι εύλογο ότι 

η διαφορά ως προς το άκουσμα μεταξύ δυο διαφορετικών υποπεριπτώσεων βραχείας τρίλιας, π.χ. 

μιας τριών και μιας πέντε νοτών, είναι κατά κανόνα πιο απτή και ευδιάκριτη από τη διαφορά, 

αντίστοιχα, δυο διαφορετικών υποπεριπτώσεων μακράς τρίλιας, π.χ. μιας δεκατριών και μιας 

δεκαπέντε νοτών. Ως εκ τούτου, άλλωστε, εδώ, το εκάστοτε πλήθος νοτών της πρώτης 

προαναφερόμενης περίπτωσης τρίλιας, σε αντίθεση με αυτό της δεύτερης αντίστοιχα, 

προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια.
1444

 

                                                 
1441

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 859. 
1442

 Σχετικά, βλ. Περιπτώσεις τρίλιας 13-14 (Παρ. 857 - Παρ. 869) & Περιπτώσεις 27-28 (Παρ. 886, Παρ. 887). 
1443

 Σχετικά, βλ. Περιπτώσεις τρίλιας 1-12 & Περιπτώσεις 15-26. 
1444

 Για περισσότερα όσον αφορά γενικότερα στη βραχεία και μακρά τρίλια, βλ. σημ. 1305 και σ. 529-533. 
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 Είναι γεγονός, παρ’ όλα αυτά, ότι το πλήθος νοτών με το οποίο θα ερμηνευτεί μια τρίλια εν 

γένει, συνήθως δεν προκαθορίζεται με ιδιαίτερη σχολαστικότητα, τουλάχιστον από την 

πλειονότητα των ερμηνευτών του είδους. Αντιθέτως, κατά κύριο λόγο καθορίζεται από τη διάθεση 

της στιγμής των τελευταίων. Εξαρτάται, ασφαλώς, και από διάφορους άλλους ακόμα παράγοντες, 

όπως, τη ρυθμική αξία της κύριας νότας την οποία έχει στη διάθεσή του το ποίκιλμα για να 

εξελιχτεί, τη γενικότερη ρυθμική αγωγή, το ευρύτερο μελωδικό περιβάλλον και τον ιδιωματικό 

χαρακτήρα του εκάστοτε μουσικού κομματιού, τη δεξιότητα και την αισθητική του εκάστοτε 

ερμηνευτή, κ.ά.  

 Οι παραπάνω παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν αντιληπτές στο σχετικό παράδειγμα που 

ακολουθεί (Παρ. 890). Πρόκειται για ένα συνεχές απόσπασμα κομματιού, στο οποίο σε κάθε 

δεύτερο και τέταρτο χρόνο του εκάστοτε μέτρου επαναλαμβάνεται για αρκετές φορές διαδοχικά το 

ίδιο περίπου μοτίβο. Το πλήθος νοτών της επισημασμένης βραχείας τρίλιας, η οποία αποτελεί 

σταθερό συστατικό του εν λόγω μοτίβου, είναι κάθε φορά –χωρίς να συντρέχει κάποιος ιδιαίτερα 

συγκεκριμένος λόγος– ελαφρώς διαφορετικό.
1445

 

 

 
Παρ. 890. #402, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Παρόμοια διαδοχικά μοτίβα με ανιούσες τρίλιες βηματικού διαστήματος, τεσσάρων, πέντε και έξι-νοτών 

(Περιπτώσεις 3, 5 & 7). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Γιώργος Τσαντάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του σκοπού: «Δαφνιώτικες 

κοντυλιές» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Στειακό Γλυκοχάραμα - Γιώργος Τσαντάκης, Cretaphon 1353, CD, 1999, 

αρ. κομματιού: 01, σημείο: 1.35΄-1.46΄. 
 

 

Ανάλογα, ακόμα, με τον ανιόντα ή κατιόντα σχηματισμό του, διακρίνονται δυο βασικές κατηγορίες 

του ποικίλματος: 

 α) η ανιούσα τρίλια (3.1.4.3.II.α), και  

 β) η κατιούσα τρίλια (3.1.4.3.II.β). 

Είναι γεγονός ότι η δεύτερη προαναφερόμενη κατηγορία συναντάται πολύ λιγότερο συχνά 

συγκριτικά με την πρώτη. Ο λειτουργικός ρόλος και των δυο αυτών κατηγοριών, παρ’ όλα αυτά, σε 

γενικές γραμμές είναι παρόμοιος. Η μοναδική τους διαφορά, άλλωστε, είναι το τονικό ύψος της 

εναλλασσόμενής τους νότας. 

 Και στους δυο αυτούς παραπάνω βασικούς του σχηματισμούς, το ποίκιλμα συναντάται 

περισσότερο συχνά ως βηματικού παρά ως αλματικού διαστήματος.
1446

 Το διάστημα που 

σχηματίζεται, δηλαδή, μεταξύ της εναλλασσόμενής του νότας και της κύριας νότας την οποία αυτό 

ποικίλλει είναι τις περισσότερες φορές βηματικό ( … ή …).
1447

 Ενίοτε βέβαια, 

                                                 
1445

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 827. Επίσης σύγκρινε αντίστοιχα την τρίλια των, κοινών μεταξύ τους, Παρ. 837 και Παρ. 

858. 
1446

 Σχετικά, βλ. σ. 536, κριτήριο (γ), καθώς και σημ. 492. 
1447

 Βλ. μονές Περιπτώσεις τρίλιας 1-28. 

6 - νοτών 5 - νοτών 5 - νοτών 6 - νοτών 

4 - νοτών 4 - νοτών 5 - νοτών 5 - νοτών 
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αρκετά λιγότερο συχνά ωστόσο, συναντώνται και περιπτώσεις του ποικίλματος στις οποίες το 

προαναφερόμενο διάστημα είναι αλματικό ( … ή …).
1448

 Το δε εν λόγω διάστημα, 

ειδικότερα στην ΕΠΒ ερμηνεία, συναντάται ως επί το πλείστον να είναι 3
ου 

βαθμού, και σε 

ελάχιστες μόνο περιπτώσεις το πολύ έως και 4
ου

.
1449

 Σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις, επίσης, 

ενδέχεται να συναντηθεί και ως μεικτό. Στο ίδιο ποίκιλμα, δηλαδή, να συνυπάρχουν βηματικά και 

αλματικά διαστήματα.
1450

 

 Είναι γεγονός ότι ο λειτουργικός ρόλος της τρίλιας αλματικού διαστήματος εν γένει, η οποία 

ως ερμηνευτική πρακτική είναι ευρέως γνωστή και με την ειδικότερη ονομασία τρέμολο,
1451

 δεν 

φαίνεται να παρουσιάζει αξιοσημείωτες διαφορές από εκείνον της τρίλιας βηματικού διαστήματος. 

Η αντίστοιχη διαφορά ως προς το άκουσμα, ωστόσο, συνήθως είναι ελαφρώς μεγαλύτερη. Όσον 

αφορά στο άκουσμα του τρέμολου συγκεκριμένα 3
ου

 και 5
ου

 βαθμού, η Μαζαράκη (1984: 68-69) 

αναφέρει γλαφυρά ότι: «Και τα δύο αυτά τρέμουλα, όταν παίζονται γρήγορα, κάνουν ένα τραχύ 

άκουσμα, που σου θυμίζει κουδούνι προβάτου». Η ίδια μάλιστα συμπληρώνει ότι, ειδικότερα στο 

πεδίο ερμηνείας του ελληνικού παραδοσιακού κλαρίνου, το εν λόγω αλματικό διάστημα ενδέχεται 

να είναι ως επί το πλείστον από 3
ου

 έως και 7
ου

 βαθμού, ή, σπανιότερα, και άλλου. 

 

Όσον αφορά στην ερμηνεία της στο βιολί, η τρίλια εκφέρεται κατεξοχήν με αρθρωτό τρόπο. Από 

τεχνική άποψη, μάλιστα, συχνά ερμηνεύεται με σχετική κίνηση ολόκληρου του αριστερού χεριού –

πήχη, καρπού και δακτύλου–, αντί μονάχα του σχετικού δακτύλου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κατά 

την εκφορά της να προκαλείται μια μικρή διακύμανση του τονικού ύψους της κύριάς της νότας –

κάτι σαν βιμπράτο–, και κατά συνέπεια η ίδια να ακούγεται συνολικά ελαφρώς «βιμπραρισμένη».  

 Σποραδικά, βέβαια, συναντώνται και περιπτώσεις ολισθητικής εκφοράς της τρίλιας, κατά 

κανόνα μάλιστα πλήρους, και ως επί το πλείστον σε τρίλιες μικρού πλήθους νοτών (π.χ. 

…).
1452

 Η εν λόγω ολισθαίνουσα ερμηνευτική πρακτική έχει μάλλον αλλογενή και δη 

ασιατική προέλευση, αφού συναντάται αρκετά συχνά σε τεχνοτροπίες όπως η ινδική, η αραβική 

κ.ά. Η δε ταχύτητα του εν λόγω ποικίλματος, όταν αυτό εκφέρεται ολισθητικά, είναι συνήθως 

μικρότερη σε σχέση με όταν εκφέρεται αρθρωτά (Παρ. 891). Στην περίπτωση, άλλωστε, της 

ολισθητικής εκφοράς του με μεγάλη όμως ταχύτητα, το άκουσμά του είναι σχεδόν εφάμιλλο του 

βιμπράτο.
1453

 

 

 
Παρ. 891. #374, βθτ: Λα, ~ 250. 

Ανιούσα τρίλια τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Ολισθητική –πλήρως– βιολιστική εκφορά 

της. Αργή ταχύτητα ερμηνείας της. 

Βιολιστής: Γιώργος Κόρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Η σφαίρα» 

(καλαματιανός χορός). Από το άλμπουμ: Η Ιστορία του Κόρου, General Music 5465, CD, 2009, αρ. κομματιού: 

08, σημείο: 1.25΄-1.31΄ (1
η
 έκδ. 1982). 

 

                                                 
1448

 Βλ. ζυγές Περιπτώσεις τρίλιας 1-28 (Παρ. 799 - Παρ. 806, Παρ. 822 - Παρ. 825, Παρ. 834, Παρ. 843, Παρ. 844, 

Παρ. 849, Παρ. 855, Παρ. 856, Παρ. 866 - Παρ. 869, Παρ. 879, Παρ. 884). 
1449

 Συναντήθηκε μονάχα μια περίπτωση στην οποία το εν λόγω αλματικό διάστημα είναι 4
ου 

βαθμού. Σχετικά, βλ. Παρ. 

869.  
1450

 Σχετικά, βλ. Παρ. 805, Παρ. 806, Παρ. 844. 
1451

 Σχετικά, βλ. σ. 529 και σημ. 1290. 
1452

 Ενδ. βλ. Παρ. 793 - Παρ. 798, Παρ. 820, Παρ. 821, Παρ. 929 (2
ο
 μέτρο, 3

ος
-4

ος
 χρόνος), Παρ. 833, Παρ. 842, Παρ. 

848, Παρ. 864 (6
ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 883, Παρ. 885. 

1453
 Ενδ. βλ. Παρ. 797, Παρ. 798, Παρ. 848. 
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Αντίστοιχα ακόμα με όλες τις άλλες κατηγορίες ποίκιλσης, οι βασικοί θεωρητικά δυνατοί 

δακτυλισμοί βιολιστικής εκφοράς της τρίλιας είναι πέντε. Όσες είναι δηλαδή αντίστοιχα και οι 

σχετικές «δακτυλικές βάσεις» από τις οποίες μπορεί αυτή να εκφερθεί. Στην πράξη, βέβαια, 

προτιμώνται κατά κύριο λόγο οι δακτυλισμοί εκείνοι για την εκφορά των οποίων δεν απαιτείται 

αλλαγή της κίνησης του τόξου μεταξύ δυο διαφορετικών χορδών του βιολιού. 

 Για παράδειγμα, όσον αφορά ειδικότερα στον αρθρωτό τρόπο εκφοράς της ανιούσας τρίλιας 

τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1), τούτος δεν συνηθίζεται να πραγματοποιείται 

ειδικότερα από τη «δακτυλική βάση» του 4
ου

 δακτύλου ( ). Αντιθέτως, συνηθίζεται από τις 

υπόλοιπες τέσσερις. Αυτές, δηλαδή, της ανοιχτής χορδής ( ), του 1
ου

 ( ), του 2
ου

 ( ), 

και του 3
ου

 δακτύλου ( ). Αντίστοιχα, όσον αφορά στον ίδιο τρόπο εκφοράς ειδικότερα της 

κατιούσας τρίλιας τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 15), τούτος δεν συνηθίζεται να 

πραγματοποιείται από τη «δακτυλική βάση» της ανοιχτής χορδής ( ). 

 Όσον αφορά, ακόμα, στον δοξαρικό τρόπο εκφοράς του εν λόγω ποικίλματος, είναι εύλογο 

ότι, όσο μεγαλύτερο είναι το πλήθος νοτών αυτού, τόσο αντίστοιχα μεγαλύτερη είναι και η 

πιθανότητα, η φορά κίνησης του τόξου να αλλάζει τουλάχιστον μια φορά, να χρησιμοποιούνται 

δηλαδή περισσότερες από μια χωριστές δοξαριές (π.χ. , ), κατά την ερμηνεία του.
1454

 

 

 

 

 

 

 

Διαδοχικά μοτίβα τρίλιας 

Όπως έχει αναφερθεί ήδη, σύνηθες είναι το ενδεχόμενο διάφορες από τις περιπτώσεις του εν λόγω 

ποικίλματος –και δη κατά κύριο λόγο αυτές με σχετικά μικρό πλήθος νοτών– να 

επαναλαμβάνονται, σε αραιότερη ή πυκνότερη διάταξη, με λιγότερο ή περισσότερο συστηματικό 

τρόπο, συγκροτώντας σχετικά διαδοχικά μοτίβα. Τα εν λόγω μοτίβα συναντώνται στις 

περισσότερες τεχνοτροπίες της ΕΠΒ ερμηνείας.
1455

 Το καθένα από αυτά εμπεριέχει συνήθως μια 

μοναδική περίπτωση τρίλιας, το τονικό ύψος της οποίας κατά κανόνα διατηρείται σταθερό.
1456

 Από 

ρυθμική άποψη, επίσης, η ερμηνεία της εκάστοτε αυτής τρίλιας συνήθως πραγματοποιείται, 

αφενός, σε θέση του χρόνου και, αφετέρου, στους ισχυρούς χρόνους του κάθε τέτοιου μοτίβου. 

 Στα δυο αποσπάσματα που ακολουθούν (Παρ. 892, Παρ. 893) απεικονίζεται μια κοινή 

φράση από το ίδιο κομμάτι, ερμηνευμένη όμως από δυο διαφορετικούς εκτελεστές του είδους. Ως 

εκ τούτου, η τρίλια που χρησιμοποιείται στα δυο αυτά αποσπάσματα τυχαίνει, αφενός να είναι 

διαφορετικού πλήθους νοτών, αφετέρου να ερμηνεύεται σε διαφορετικό χρόνο του εκάστοτε 

μοτίβου στο οποίο εμπεριέχεται. Στο πρώτο παράδειγμα, πιο συγκεκριμένα, η εκφερόμενη τρίλια 

είναι τριών-νοτών, και ερμηνεύεται στον πρώτο χρόνο του εκάστοτε μοτίβου στο οποίο 

εμπεριέχεται. Στο δεύτερο παράδειγμα, από την άλλη μεριά, η σχετική τρίλια είναι ως επί το 

πλείστον έξι-νοτών, και ερμηνεύεται στον δεύτερο χρόνο του εκάστοτε μοτίβου, αντίστοιχα. 

 

                                                 
1454

 Ενδ. βλ. Παρ. 817, Παρ. 818, Παρ. 862, Παρ. 864, Παρ. 865, Παρ. 867, Παρ. 887, Παρ. 869. 
1455

 Ενδ. βλ. Παρ. 773 - Παρ. 787, Παρ. 799, Παρ. 800, Παρ. 803, Παρ. 807 - Παρ. 817, Παρ. 824 - Παρ. 826, Παρ. 

832, Παρ. 839, Παρ. 841, Παρ. 854, Παρ. 877, Παρ. 878, Παρ. 888, Παρ. 890, Παρ. 892, Παρ. 893. 
1456

 Για ελάχιστες σχετικές εξαιρέσεις («αλυσίδες» τρίλιας), βλ. 3.1.5.2.VI, Περίπτωση 45 (σ. 662).  
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Παρ. 892.

1457
 #93, βθτ: Ρε, ~ 80. 

Όμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 1). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. Ερμηνεία της στον πρώτο χρόνο του εκάστοτε μοτίβου. 

Βιολιστής: Νίκος Καλαϊτζής (Μπινταγιάλας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Τα ξύλα» (Λέσβου). Από το άλμπουμ: Βιολί - The Greek Folk Instruments Vol.5, FM Records 682, CD, 1995, αρ. 

κομματιού: 03, σημείο: 0.00΄-0.10΄. 

 

 

 
Παρ. 893.

1458
 #94, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Παρόμοια μοτίβα ανιούσας τρίλιας έξι-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά της. Ερμηνεία της στον δεύτερο χρόνο του εκάστοτε μοτίβου.  

Βιολιστής: Χαρίλαος Ρόδανος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τα ξύλα» ή 

«Κιούρτικο» (Λέσβου). Από το άλμπουμ: Λέσβος Αιολίς - Τραγούδια και Χοροί της Λέσβου, ΠΕΚ 9-10, 2CDs, 

1997, αρ. κομματιού: I-11, σημείο: 0.00΄-0.10΄.  

 

 

Εκτός, βέβαια, από τη σύνδεση με τον ίδιο της τον εαυτό, η τρίλια συνδέεται ποικιλοτρόπως με 

διάφορες από όλες τις άλλες βασικές κατηγορίες ποίκιλσης (3.1) –και δη κατά κύριο λόγο με αυτές 

των μιας και δυο-νοτών–, σχηματίζοντας νέες αυτοτελείς μονάδες σύνθετης ποίκιλσης. Εξέταση 

των τελευταίων, σε πιο διεξοδικό βαθμό, λαμβάνει χώρα ακολούθως, στη σχετική ενότητα των 

Σύνθετων ποικιλμάτων (3.1.5). 

 

                                                 
1457

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 773. 
1458

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 835. 
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3.1.5. Σύνθετα Ποικίλματα 

 «…τα ποικίλματα δεν πρέπει ποτέ να συνωστίζονται το ένα σε βάρος του άλλου.»  

(C.P.E. Bach, 1753 [στου ιδίου 1949: 131]) 

 

,  ,  …,  ,  …,  … …,   

  

Κάθε ποίκιλμα –από αυτά τουλάχιστον που αναπτύχθηκαν μέχρι στιγμής στις προηγούμενες 

ενότητες (Διάγραμμα 10)–
1459

 είναι δυνατόν να ενωθεί με σχεδόν οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχό του 

συνιστώντας έναν νέο συνδυασμό. Ορισμένα, μάλιστα, από τα εν λόγω νέα ζευγάρια ποικιλμάτων 

συναντώνται σχετικά συχνά στην πράξη, με αποτέλεσμα οι συνδυασμοί αυτοί να καθιερώνονται ως 

νέες αυτοτελείς μονάδες ποίκιλσης, συχνά δε χαρακτηριζόμενες ως σύνθετα ποικίλματα. Βασική 

προϋπόθεση, βέβαια, προκειμένου δυο απλά ποικίλματα να θεωρούνται ενωμένα, να ακούγονται 

δηλαδή ως ένα νέο συμπαγές σύνθετο ποίκιλμα, είναι αυτά να ποικίλλουν την ίδια κύρια νότα, ή 

έστω, σε ορισμένες περιπτώσεις, το πολύ δυο –και οπωσδήποτε– διαδοχικές κύριες νότες. 

 

Ποικίλματα

Κατηγορίες :

α) Ποικίλματα Μιας-Νότας (Μικρή αποτζιατούρα) (3.1.2)

α1) Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (3.1.2.3)

α2) Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας (3.1.2.4) 

α3) Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (3.1.2.5)

β) Ποικίλματα Δυο-Νοτών (3.1.3)

β1) Διπλή συζευκτική αποτζιατούρα (3.1.3.1)

β2) Διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα (3.1.3.2)

β3) Μορντάν (3.1.3.3)

γ) Ποικίλματα Τριών ή και Περισσοτέρων Νοτών (3.1.4)

γ1) Πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα (3.1.4.1)

γ2) Πολλαπλή διαζευκτική αποτζιατούρα ή Γκρουπέτο (3.1.4.2)

γ3) Τρίλια (3.1.4.3)

4) Σύνθετα Ποικίλματα (3.1.5) (συνδυασμοί των παραπάνω)

 
Διάγραμμα 10. Βασικές κατηγορίες απλών ποικιλμάτων. 

 

 

Εάν συνδυαστούν ανά δυο, μεταξύ τους, οι τρεις παραπάνω βασικές κατηγορίες ποίκιλσης (α, β & 

γ) –αυτές δηλαδή των ποικιλμάτων μιας (3.1.2), δυο (3.1.3) και τριών ή περισσότερων νοτών 

(3.1.4)–, προκύπτουν έξι (I-VI) νέες διαφορετικές βασικές κατηγορίες σύνθετων ποικιλμάτων (Πίν. 

22).
1460

 

                                                 
1459

 Παρομοίως, βλ. Διάγραμμα 7. 
1460

 Βλ. επίσης δεύτερη στήλη του παρακάτω Πίν. 23. 
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Σύνθετα 

ποικίλματα: 

Κατηγορία # 

Συνδυασμός 

Ποικίλματος 
με Ποίκιλμα 

Δομική μονάδα 

ποίκιλσης 

I Μιας-νότας Μιας-νότας  

II Μιας-νότας Δυο-νοτών ,  

III Μιας-νότας 
Τριών ή και 

περισσότερων νοτών … , … 

IV Δυο-νοτών Δυο-νοτών  

V Δυο-νοτών 
Τριών ή και 

περισσότερων νοτών 

… , 

… 

VI 
Τριών ή και 

περισσότερων νοτών 

Τριών ή και 

περισσότερων νοτών … … 

VII Συνδυασμός τριών οποιωνδήποτε ποικιλμάτων  
Πίν. 22. Βασικές κατηγορίες σύνθετων ποικιλμάτων. 

 

Εάν ακόμη συνδυαστούν ανά δυο, μεταξύ τους, οι εκάστοτε υποκατηγορίες των τριών 

προαναφερόμενων βασικών κατηγοριών ποίκιλσης, τα εννιά δηλαδή στο σύνολό τους βασικά είδη 

ποικιλμάτων –βλ. Διάγραμμα 10 (ποικίλματα α1, α2, α3, β1, β2, β3, γ1, γ2, γ3)–, μπορούν να 

προκύψουν συνολικά 45 νέοι δυνατοί συνδυασμοί βασικών περιπτώσεων σύνθετων ποικιλμάτων. Η 

σύνθεση αυτών περιγράφεται πιο αναλυτικά –ανά βασική κατηγορία σύνθετης ποίκιλσης (I-VI)– 

στον παρακάτω πίνακα (Πίν. 23).
1461

  

 

                                                 
1461

 Πιο συγκεκριμένα, στις κατηγορίες σύνθετων ποικιλμάτων οι οποίες συνίστανται από δυο ίδιες κατηγορίες απλών 

ποικιλμάτων –κατηγορίες I, IV & VI–, προκύπτουν 6 διαφορετικοί συνδυασμοί ζευγαριών απλών ποικιλμάτων σε κάθε 

κατηγορία, σύνολο δηλαδή 3x6=18 συνδυασμοί. Αντίστοιχα, στις κατηγορίες σύνθετων ποικιλμάτων οι οποίες 

συνίσταται από δυο διαφορετικές κατηγορίες απλών ποικιλμάτων –κατηγορίες II, III & V–, προκύπτουν 9 διαφορετικοί 

συνδυασμοί ζευγαριών απλών ποικιλμάτων σε κάθε κατηγορία, σύνολο δηλαδή 3x9=27 συνδυασμοί. Το τελικό σύνολο 

που προκύπτει και για τις έξι κατηγορίες (I-VI) είναι 18+27=45 συνδυασμοί. 
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Σύνθετο 

ποίκιλμα: 

Περίπτωση # 

Βασικές Κατηγορίες  

Σύνθετων Ποικιλμάτων – 

Συνδυασμός: 

Περιγραφή συνδυασμού απλών ποικιλμάτων ανά 

βασική κατηγορία σύνθετων ποικιλμάτων 

1 
I) Ποικίλματος Μιας-Νότας 

με Ποίκιλμα Μιας-Νότας 
α) μετάηχο με μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

2 » β) μετάηχο με πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

3 » γ) μετάηχο με διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

4 » δ) πρόηχο με πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

5 » ε) πρόηχο με διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

6 » στ) διάηχο με διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

7 
II) Ποικίλματος Μιας-Νότας 

με Ποίκιλμα Δυο-Νοτών 

α) μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με διπλή συζευκτική 

αποτζιατούρα 

8 
» β) πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας με διπλή συζευκτική 

αποτζιατούρα 

9 
» γ) διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με διπλή συζευκτική 

αποτζιατούρα 

10 
» δ) μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με διπλή διαζευκτική 

αποτζιατούρα 

11 
» ε) πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας με διπλή διαζευκτική 

αποτζιατούρα 

12 
» στ) διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με διπλή διαζευκτική 

αποτζιατούρα 

13 » ζ) μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μορντάν 

14 » η) πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μορντάν 

15 » θ) διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μορντάν 

16 

III) Ποικίλματος Μιας-

Νότας με Ποίκιλμα Τριών ή 

και Περισσότερων Νοτών 

α) μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πολλαπλή 

συζευκτική αποτζιατούρα 

17 
» β) πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πολλαπλή 

συζευκτική αποτζιατούρα 

18 
» γ) διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πολλαπλή 

συζευκτική αποτζιατούρα 

19 » δ) μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με γκρουπέτο 

20 » ε) πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας με γκρουπέτο 

21 » στ) διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με γκρουπέτο 

22 » ζ) μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με τρίλια 

23 » η) πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας με τρίλια 

24 » θ) διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με τρίλια 

25 IV) Ποικίλματος Δυο-

Νοτών με Ποίκιλμα Δυο-

Νοτών 

α) μορντάν με μορντάν 

26 » β) μορντάν με διπλή συζευκτική αποτζιατούρα 

27 » γ) μορντάν με διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα 

28 » δ) διπλή συζευκτική με διπλή διαζευκτική 

αποτζιατούρα 

29 » ε) διπλή συζευκτική με διπλή συζευκτική 

αποτζιατούρα 

30 » στ) διπλή διαζευκτική με διπλή διαζευκτική 

αποτζιατούρα 
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Σύνθετο 

ποίκιλμα: 

Περίπτωση # 

Βασικές Κατηγορίες  

Σύνθετων Ποικιλμάτων – 

Συνδυασμός: 

Περιγραφή συνδυασμού απλών ποικιλμάτων ανά 

βασική κατηγορία σύνθετων ποικιλμάτων 

31 V) Ποικίλματος Δυο-Νοτών 

με Ποίκιλμα Τριών ή και 

Περισσότερων Νοτών 

α) μορντάν με πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα 

32 » β) μορντάν με γκρουπέτο 

33 » γ) μορντάν με τρίλια 

34 » δ) διπλή συζευκτική με πολλαπλή συζευκτική 

αποτζιατούρα 

35 » ε) διπλή συζευκτική αποτζιατούρα με γκρουπέτο 

36 » στ) διπλή συζευκτική αποτζιατούρα με τρίλια 

37 » ζ) διπλή διαζευκτική με πολλαπλή συζευκτική 

αποτζιατούρα 

38 » η) διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα με γκρουπέτο 

39 » θ) διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα με τρίλια 

40 VI) Ποικίλματος Τριών ή 

και Περισσότερων Νοτών 

με Ποίκιλμα Τριών ή και 

Περισσότερων Νοτών 

α) πολλαπλή συζευκτική με πολλαπλή συζευκτική 

αποτζιατούρα 

41 » β) πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα με γκρουπέτο 

42 » γ) πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα με τρίλια 

43 » δ) γκρουπέτο με γκρουπέτο 

44 » ε) γκρουπέτο με τρίλια 

45 » στ) τρίλια με τρίλια 

46 VII) Τριών ποικιλμάτων μεγάλο πλήθος συνδυασμού απλών ποικιλμάτων 
Πίν. 23. Βασικές περιπτώσεις –ανά βασική κατηγορία (I-VII)– σύνθετων ποικιλμάτων. 

 

 

Ο εν λόγω τρόπος κατηγοριοποίησης των σύνθετων ποικιλμάτων, ως συνδυασμών δηλαδή 

απλούστερων κατηγοριών ποίκιλσης ανά δυο μεταξύ τους, αποτελεί τη βασική μέθοδο που 

εφαρμόζεται εδώ για την διερεύνησή τους. Ένα σύνθετο ποίκιλμα, ωστόσο, ενίοτε μπορεί να 

αποτελεί συνδυασμό περισσότερων από δυο απλών ποικιλμάτων, ή ακόμη και συνδυασμό δυο ή 

και περισσότερων σύνθετων ποικιλμάτων, συνιστώντας έτσι έναν νέο αυτοτελή σχηματισμό –θα 

μπορούσε να πει κανείς– «πολυσύνθετου» ποικίλματος. Είναι εύλογο ότι, στην περίπτωση αυτή, το 

πλήθος των αντίστοιχων δυνατών συνδυασμών απλών ποικιλμάτων που μπορεί να προκύψει είναι 

αρκετά πιο μεγάλο από ό,τι προηγουμένως. Όσο μάλιστα περισσότερο αυξάνεται ο βαθμός 

πολυπλοκότητας ενός σύνθετου ποικίλματος, τόσο συνήθως περισσότερο αυξάνεται και το πλήθος 

των νοτών αυτού, με αποτέλεσμα ο ακριβής προσδιορισμός και διαχωρισμός του σε απλούστερες 

αυθύπαρκτες μονάδες ποίκιλσης να καθίσταται αρκετά δυσχερής.  

Ως εκ τούτου, στο παρόν πόνημα, ως σύνθετα ποικίλματα θεωρούνται οι συνδυασμοί έως 

και –το πολύ– τριών απλών ποικιλμάτων, τα οποία μάλιστα ποικίλλουν, όπως προαναφέρθηκε, έως 

και –το πολύ– δυο διαδοχικές κύριες νότες. Το σύνολο μάλιστα των σύνθετων ποικιλμάτων που 

απαρτίζονται –συγκεκριμένα– από τρία ποικίλματα, συνιστά μια ενιαία, νέα, έβδομη (VII) 

κατηγορία σύνθετης ποίκιλσης (Πίν. 22, Πίν. 23). Τυχόν στοιχεία διαποίκιλσης συναφούς 

σχηματικής δομής με τα σύνθετα ποικίλματα, που εμφανίζουν πιο υψηλό βαθμό συνθετότητας από 

τον προαναφερόμενο, εδώ εξετάζονται είτε ως μελίσματα στην ειδικότερη κατηγορία του 

διανθίσματος (3.2.4) είτε ως αυτόνομα μοτίβα ποίκιλσης (1.1.2.1.III, σ. 20). 

Στη συνέχεια, στις δυο ενότητες 3.1.5.1 και 3.1.5.2 που ακολουθούν, εξετάζονται ορισμένες 

από τις επικρατέστερες περιπτώσεις σύνθετων ποικιλμάτων που συναντώνται, αντίστοιχα, αφενός 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

602 

στην ευρύτερη σχετική βιβλιογραφία –η οποία ως επί το πλείστον αφορά στο πεδίο της δυτικής 

μουσικής–, και αφετέρου στο ειδικότερο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ. Η διερεύνηση αυτών λαμβάνει 

χώρα με βάση, κατά πρώτον, τις επτά βασικές κατηγορίες σύνθετης ποίκιλσης I-VII οι οποίες μόλις 

αναπτύχθηκαν συνοπτικά παραπάνω (Πίν. 22), και, κατά δεύτερον, τις 46 προκύπτουσες εξ αυτών 

βασικές περιπτώσεις σύνθετων ποικιλμάτων (Πίν. 23). 

 

 

 

 

 

 

3.1.5.1. Τα Σύνθετα Ποικίλματα σε Μη-Ελληνικές Μουσικές Παραδόσεις  

Ακολουθεί η ανάπτυξη οκτώ διαφορετικών περιπτώσεων σύνθετης ποίκιλσης (α-ζ), οι οποίες 

εμπίπτουν συνολικά σε πέντε από τις επτά προαναφερόμενες σχετικές βασικές κατηγορίες I-VII 

(Πίν. 22), από το πεδίο των μη-ελληνικών μουσικών παραδόσεων. Σε καθεμιά από τις εν λόγω 

περιπτώσεις αναφέρεται, μεταξύ άλλων, το είδος της εν λόγω βασικής κατηγορίας στην οποία αυτή 

εμπίπτει. Πρόκειται για ενδεικτικά παραδείγματα ορισμένων εκ των πιο συνήθων εκδοχών 

σύνθετων ποικιλμάτων που συναντώνται στο πεδίο της δυτικής μουσικής, και δη κυρίως στο 

Μπαρόκ.
1462

 Ενίοτε, μάλιστα, τούτα απαντώνται με κάποια ιδιαίτερη ονομασία ή και σύμβολο.  

 

 

α) Σύνθετο ποίκιλμα μονής αποτζιατούρας με μορντάν  

(εμπίπτει στην κατηγορία σύνθετων ποικιλμάτων ΙΙ) 

Ο συνδυασμός της μονής αποτζιατούρας με το μορντάν –και συγκεκριμένα με σειρά η πρώτη να 

προηγείται του δεύτερου– αποτελεί μια αρκετά συνήθη περίπτωση σύνθετου ποικίλματος στην 

μπαρόκ μουσική. Ο Ng (στο Kreitner et al.: §7iib) παρατηρεί σχετικά ότι συχνά στο Μπαρόκ 

συναντάται μια αποτζιατούρα (port de voix) να προηγείται του μορντάν (pincé). Υποστηρίζει 

μάλιστα ότι η συσχέτιση μεταξύ των δυο αυτών ποικιλμάτων ήταν τόσο στενή, ώστε ο συνδυασμός 

τους οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου ποικίλματος με όνομα martellement. Ο Mattheson 

(1739),
1463

 επίσης, σχετικά αναφέρει: «Στο τραγούδι, δύσκολα συναντάται ανιούσα αποτζιατούρα 

χωρίς μορντάν» (στο Donington 1989: 283). Ο Rouseau (1687), αντίστοιχα επίσης: «Το [κατιόν] 

μορντάν είναι πάντα αχώριστο από την αποτζιατούρα, αφού η αποτζιατούρα πρέπει πάντα να 

καταλήγει σε μορντάν» (Donington ό.π.).
1464

 

Ακολουθούν ορισμένες αντιπροσωπευτικές εκδοχές της εν λόγω περίπτωσης σύνθετου 

ποικίλματος: α) ανιούσα μονή πρόηχη αποτζιατούρα με κατιόν μορντάν –συνδυασμός ενίοτε 

συναντώμενος και ως beat (Purcell 1696)– (Παρ. 894α), β) κατιούσα μονή πρόηχη αποτζιατούρα με 

κατιόν μορντάν (Παρ. 894β), γ) επίσης κατιούσα μονή πρόηχη αποτζιατούρα αλλά με ανιόν μορντάν 

(Παρ. 894γ), και δ) παρομοίως με πριν (γ), αλλά εδώ τα δυο απλά ποικίλματα επιδρούν, αντίστοιχα, 

σε δυο –αντί σε μια– διαδοχικές κύριες νότες της μελωδικής γραμμής (Παρ. 894δ). Όσον αφορά 

μάλιστα στην τελευταία εκδοχή, ο L. Mozart (1985: 185, §28) υποδεικνύει: «…[οι μονές 

αποτζιατούρες] δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνεύονται τονισμένα, αλλά να 

συζευγνύονται ομαλά με την κύρια νότα τους, σε πλήρη αντίθεση δηλαδή με ττις διπλές 

αποτζιατούρες οι οποίες παίζονται τονισμένες». 

                                                 
1462

 Για περισσότερα όσον αφορά γενικότερα στα σύνθετα ποικίλματα στη δυτική έντεχνη μουσική, με μεγαλύτερη 

έμφαση στο Μπαρόκ, βλ. (Αντωνόπουλος 1999: 230-231), Lloyd-Watts and Bigler (1995: 31-35), Donington (1982: 

143-145 και 1989: 283-287), Schenker (1976: 100-104), K. Palmer (2001: 136-142, 153-157), W. Palmer (6-10, 13-14), 

Tartini (1961: 93-125), Neumann (1983: 389-411).  
1463

 Mattheson, Johann, (1739), Vollkommene Capellmeister, Hamburg, v.2: 56. 
1464

 Για περισσότερα σχετικά, ενδ. βλ. Neumann (1983: 166-167, 417), και ό. σημ. 1462.  
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Παρ. 894. Σύνθετα ποικίλματα: α) ανιούσας μονής πρόηχης αποτζιατούρας με κατιόν μορντάν (beat, Purcell, 

Henry, 1696, Lessons, London [στο Donington 1989: 284, ex.156]), β) κατιούσας μονής πρόηχης αποτζιατούρας 

με κατιόν μορντάν (Tartini, 1771 [στου ιδίου 1961: 70, ex.13]), γ) κατιούσας μονής πρόηχης αποτζιατούρας με 

ανιόν μορντάν (Quantz, 1752 [στο Neumann 1983: 378, ex.31.27), δ) όπως πριν (γ) αλλά τα δυο ποικίλματα 

επιδρούν, αντίστοιχα, σε δυο –αντί σε μια– διαδοχικές κύριες νότες (L. Mozart, 1756 [στου ιδίου 1985: 185, §28]). 

 

 

 

β) Σύνθετο ποίκιλμα μονής με διπλή αποτζιατούρα  

(εμπίπτει στην κατηγορία σύνθετων ποικιλμάτων ΙΙ) 

Σύμφωνα με τον Schulenberg (στο Kreitner et al.: §8vf), συνδυασμοί διαφόρων εκδοχών 

αποτζιατούρας, όπως είναι αυτός της μονής με τη διπλή (slide), συναντώνται σε αρκετές μουσικές 

πραγματείες του Μπαρόκ – όπως π.χ. αυτές των Agricola (18
ος

 αι.) και C.P.E. Bach (1753). Ο 

Tartini (1771) επίσης σχετικά αναφέρει ότι ειδικότερα την ανιούσα μονή αποτζιατούρα, ως αντίθετη 

με τη φύση της αρμονίας, μπορεί να τη χρησιμοποιεί κανείς μόνο σε συνδυασμό με άλλες 

κατηγορίες ποικιλμάτων, διαφόρων μάλιστα κατηγοριών (στου ιδίου 1961: 71-72). Τα 

παραδείγματα σύνθετων ποικιλμάτων που ακολουθούν αποτελούν συνδυασμό: α) πρόηχης 

ανιούσας μονής με πρόηχη ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα (Παρ. 895α), και β) πρόηχης 

ανιούσας διπλής συζευκτικής με πρόηχη κατιούσα μονή αποτζιατούρα. Εδώ, επίσης, τα δυο απλά 

ποικίλματα επιδρούν, αντίστοιχα, σε δυο –αντί σε μια– διαδοχικές κύριες νότες της μελωδικής 

γραμμής (Παρ. 895β). 

 

 
Παρ. 895. Σύνθετα ποικίλματα: α) πρόηχης ανιούσας μονής με πρόηχη ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα 

(Tartini, 1771 [στου ιδίου 1961: 72]), και β) πρόηχης ανιούσας διπλής συζευκτικής με πρόηχη κατιούσα μονή 

αποτζιατούρα. Εδώ τα δυο απλά ποικίλματα επιδρούν σε δυο –αντί σε μια– διαδοχικές κύριες νότες (Cartier, 

J.B., 1798, L’ Art du Violon [στο Stowell 2000: 350, ex.409]). 

 

 

 

γ) Σύνθετο ποίκιλμα μονής αποτζιατούρας με γκρουπέτο  

(εμπίπτει στην κατηγορία σύνθετων ποικιλμάτων ΙΙI) 

Τα παραδείγματα σύνθετων ποικιλμάτων που ακολουθούν αποτελούν συνδυασμό: α) μονής 

πρόηχης κατιούσας αποτζιατούρας με ανιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών (Παρ. 896α), β) επίσης 

μονής πρόηχης κατιούσας αποτζιατούρας αλλά με κατιόν γκρουπέτο (Παρ. 896β), και γ) μεγάλης 

γ) Quantz (1752) 

β) Tartini (1771) 

α) beat (Purcell 1696) δ) L. Mozart (1756) 

ερμηνεύεται: 

 

β) Cartier (1798) α) Tartini (1771) 
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κατιούσας αποτζιατούρας με ανιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών (Παρ. 896γ). Η τελευταία μάλιστα 

περίπτωση ενίοτε συναντάται και ως τρίλια-γκρουπέτο (trilled-turn, και γερμ.: prallender 

Doppelschlag), καθώς επίσης ερμηνεύεται και ως συνδυασμός μορντάν (Pralltriller) με γκρουπέτο 

(Schenker 1976: 100-104), εξαιτίας της μεγάλης της ομοιότητας με τα εν λόγω σύνθετα 

ποικίλματα.
1465

  

 

 
Παρ. 896. Σύνθετα ποικίλματα: α) μονής αποτζιατούρας με ανιόν γκρουπέτο (Quantz, 1752 [Neumann 1983: 378, 

ex.31.27]), β) μονής αποτζιατούρας με κατιόν γκρουπέτο (Le Fils, L’ Abbe, 1761 [Neumann 1983: 282, ex.26.23b]), 

γ) μεγάλης αποτζιατούρας με ανιόν γκρουπέτο (ή trilled turn, ή γερμ.: prallender Doppelschlag) (C.P.E. Bach, 1753 

[Schenker 1976: 101, ex.43]). 

 

 

 

δ) Σύνθετο ποίκιλμα μονής αποτζιατούρας με τρίλια  

(εμπίπτει στην κατηγορία σύνθετων ποικιλμάτων ΙΙI) 

Τα παραδείγματα σύνθετων ποικιλμάτων που ακολουθούν αποτελούν συνδυασμό: α) μονής 

πρόηχης κατιούσας αποτζιατούρας με ανιούσα τρίλια (Παρ. 897α) –ενίοτε συναντώμενο και ως 

cadence préparée–, β) όπως πριν (α) αλλά από απόσπασμα της αρκετά μεταγενέστερης σχετικής 

βιβλιογραφίας (Παρ. 897β), καθώς και γ) μεγάλης κατιούσας αποτζιατούρας με ανιούσα τρίλια 

(Παρ. 897γ) –το οποίο ενίοτε συναντάται και ως accent und trillo, ή και appoggiatura-prepared 

trill, καθώς και με το σύμβολο « ».
1466,

 
1467

 

 

 
Παρ. 897. Σύνθετα ποικίλματα: α) μονής αποτζιατούρας με ανιούσα τρίλια (cadence préparée, Rodolphe, 1784 

[στο Neumann 1983: 283, ex.26.25a]), β) όπως πριν (α) αλλά σε αρκετά μεταγενέστερη έκδοση (έκδ. & επιμ. 

Peters, 1929, Kreutzer Etüden, N.18, μέτρο 2), γ) μεγάλης αποτζιατούρας με ανιούσα τρίλια (Accent und Trillo, 

J.S. Bach, 1720 [πρβλ. Πίν. 2, περιπτώσεις 12 & 13]). 

 

 

 

ε) Σύνθετο ποίκιλμα διπλής αποτζιατούρας με τρίλια  

(εμπίπτει στην κατηγορία σύνθετων ποικιλμάτων V) 

Στην εν λόγω εκδοχή σύνθετου ποικίλματος, η διπλή αποτζιατούρα συναντάται ως, αφενός, είτε 

ανιούσα είτε κατιούσα, αφετέρου, είτε συζευκτική είτε διαζευκτική, καθώς επίσης είτε να προηγείται 

είτε να έπεται της τρίλιας. Σύμφωνα μάλιστα με τον τελευταίο διαχωρισμό, το σύνθετο ποίκιλμα 

δύναται να έχει τις εξής δυο αντίστροφες μεταξύ τους σχηματικές διατάξεις: διπλή αποτζιατούρα - 

                                                 
1465

 Πρβλ. τις σχετικές περιπτώσεις σύνθετων ποικιλμάτων στ & ζ, στην παρούσα ενότητα (3.1.5.1). 
1466

 Σχετικά, πρβλ. Schulenberg (στο Kreitner et al.: §8va, ex.70), και ό. σημ. 1467. 
1467

 Για περισσότερα σχετικά σύμβολα και όρους που έχουν χρησιμοποιηθεί ενίοτε στο Μπαρόκ, βλ. Παράρτημα 1.3, 

Kreitner et al. (§11), Neumann (1983: 577-604). 

α) Quantz (1752) β) L’ Abbe le Fils (1761) γ) prallender Doppelschlag (C.P.E. Bach 1753) 

ερμηνεύεται: 

α) cadence préparée (Rodolphe 1784) γ) Accent und Trillo 

 (J.S. Bach 1720) 

ερμηνεύεται: 

β) Peters (1929) 

ερμηνεύεται: 
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τρίλια (slide-trill) και τρίλια - διπλή αποτζιατούρα (trill-slide).
1468

 Τα παραδείγματα σύνθετων 

ποικιλμάτων που ακολουθούν αποτελούν συνδυασμό: α) κατιούσας συζευκτικής διπλής 

αποτζιατούρας με ανιούσα τρίλια (Παρ. 898α) –ενίοτε συναντώμενο και ως cadence coulé–, και β) 

ανιούσας τρίλιας με ανιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα (Παρ. 898β) – ενίοτε συναντώμενο και 

ως Schnelzer. 

 

 
Παρ. 898. Σύνθετα ποικίλματα: α) κατιούσας συζευκτικής διπλής αποτζιατούρας με ανιούσα τρίλια (slide-trill ή 

γαλλ.: cadence coulé, David, 1737 [στο Neumann 1983 281, ex.26.20c), και β) ανιούσας τρίλιας με ανιούσα διπλή 

συζευκτική αποτζιατούρα (trill-slide ή γερμ.: Schnelzer, Vogler, 1778 [ό.π.: 384, ex.31.40a]). 

 

 

 

στ) Σύνθετο ποίκιλμα μορντάν με τρίλια  

(εμπίπτει στην κατηγορία σύνθετων ποικιλμάτων V) 

Αντίστοιχα με την προηγούμενη περίπτωση σύνθετου ποικίλματος (3.1.5.1.ε), το μορντάν εδώ 

μπορεί, αφενός, να είναι είτε ανιόν είτε κατιόν, και, αφετέρου, είτε να προηγείται είτε να έπεται της 

τρίλιας. Σύμφωνα μάλιστα με τον τελευταίο διαχωρισμό, το σύνθετο ποίκιλμα δύναται να έχει τις 

εξής δυο αντίστροφες μεταξύ τους σχηματικές διατάξεις: μορντάν-τρίλια (mordent-trill) και τρίλια-

μορντάν (trill-mordent). Κάποιες φορές, επίσης, αναφέρεται αντίστοιχα και ως «τρίλια με 

εναρκτήριο ή με καταληκτικό γκρουπέτο» (“trill with opening or closing turn”), εξαιτίας της 

μεγάλης του ομοιότητας με το εν λόγω σύνθετο ποίκιλμα.
1469

 Τα παραδείγματα σύνθετων 

ποικιλμάτων που ακολουθούν αποτελούν συνδυασμό: α) κατιόντος μορντάν με ανιούσα τρίλια 

(Παρ. 899α), και β) ανιούσας τρίλιας με κατιόν μορντάν (Παρ. 899β). 

 

 
 Παρ. 899. Σύνθετα ποικίλματα: α) κατιόντος μορντάν με ανιούσα τρίλια (mordent-trill) (J.S. Bach, BWV652 [στο 

Neumann 1983: 400, ex.33.6]), και β) ανιούσας τρίλιας με κατιόν μορντάν (trill-mordent) (έκδ. & επιμ.: Peters, 

1929, Kreutzer Etüden, N.15, μέτρο 1). 
 

 

                                                 
1468

 Ενδ. βλ. W. Palmer (4-5), Neumann (1983: 391), και για περισσότερα ό. σημ. 1462.  
1469

 Ενδ. βλ. Schulenberg (στο Kreitner et al.: §8va) και Lloyd-Watts and Bigler (1995: 31-35). Πρβλ. τη σχετική 

ομοιότητα μεταξύ των περιπτώσεων σύνθετης ποίκιλσης στ και ζ, στην παρούσα ενότητα (3.1.5.1). 

α) J.S. Bach (BWV652) β) Peters (1929) 

 

ή και: 

ερμηνεύται: 

α) cadence coulé (David 1737) 

ερμηνεύεται:  

β) Schnelzer (Vogler 1778) 

ερμηνεύεται:  
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ζ) Σύνθετο ποίκιλμα γκρουπέτου με τρίλια  

(εμπίπτει στην κατηγορία σύνθετων ποικιλμάτων VI) 

Ο συνδυασμός του γκρουπέτου με την τρίλια αποτέλεσε μια αρκετά συνήθη περίπτωση σύνθετου 

ποικίλματος στη δυτική έντεχνη μουσική – ιδιαίτερα στην Μπαρόκ και στην Κλασική περίοδο. Τα 

δυο εν λόγω απλά ποικίλματα –η τρίλια και το γκρουπέτο–, άλλωστε, θεωρούνταν εναλλάξιμα σε 

πολλές περιπτώσεις στην εν λόγω περίοδο (C.P.E. Bach 1753).
1470

 Το αναφερόμενο σύνθετο 

ποίκιλμα, γκρουπέτο-τρίλια, αρκετές φορές ερμηνευόταν αυτοσχεδιαστικά χωρίς να σημειώνεται 

στην παρτιτούρα (Lloyd-Watts and Bigler 1995: 45). Συναντάται ωστόσο συχνά και καταγραμμένο 

σε σχετικές πραγματείες, κυρίως ως σύνθετη τρίλια (compound trill), ή και ως διπλή κατέντζα 

(double cadence, γερμ.: Doppelt-Cadence), καθώς και με συμβολισμούς όπως: « » (Simpson), 

« » (Bevin), κ.ά.
1471

  

Αντίστοιχα, επίσης, με τις δυο τελευταίες προαναφερόμενες περιπτώσεις (3.1.5.1.ε & στ), 

στο εν λόγω σύνθετο ποίκιλμα το γκρουπέτο μπορεί, αφενός, να είναι, είτε ανιόν είτε κατιόν, και, 

αφετέρου, είτε να προηγείται είτε να έπεται της τρίλιας. Σύμφωνα μάλιστα με τον τελευταίο 

διαχωρισμό, το σύνθετο ποίκιλμα δύναται να έχει τις εξής δυο αντίστροφες μεταξύ τους σχηματικές 

διατάξεις: γκρουπέτο-τρίλια (turn-trill) και τρίλια-γκρουπέτο (trill-turn). Ορισμένες φορές, οι δυο 

αυτές διατάξεις αναφέρεται και ως, αντίστοιχα, «τρίλια με πρόθημα» (“trill with prefix” ή “trill 

with opening notes”), και «τρίλια με κατάληξη» (“trill with suffix”, ή “trill with closing notes”),
1472

 

καθώς επίσης και ως μορντάν-τρίλια (mordent-trill) και τρίλια-μορντάν (trill-mordent), εξαιτίας της 

μεγάλης του ομοιότητας με το εν λόγω σύνθετο ποίκιλμα.
1473

 Στην περίπτωση δε που το γκρουπέτο 

προηγείται της τρίλιας, και επίσης είναι ανιόν, το σχετικό σύνθετο ποίκιλμα ενίοτε χαρακτηρίζεται 

ως «ανιούσα» τρίλια (αγγλ.: ascending trill, γαλλ.: tremblement coulé en montant, γερμ.: Triller von 

unten), ενώ όταν είναι κατιόν, αντίστοιχα, ως «κατιούσα» τρίλια (αγγλ.: descending trill, γαλλ.: 

tremblement coulé en descendant, γερμ.: Triller von oben).
1474

 Στην αντίθετη τώρα περίπτωση, 

στην οποία το γκρουπέτο έπεται της τρίλιας, το αντίστοιχο σύνθετο ποίκιλμα ενίοτε χαρακτηρίζεται 

ως, ιταλ.: groppo, grup, gruppo,
1475

 γερμ.: prallender Doppelschlag, γαλλ.: tremblement et pincé, 

αγγλ.: cluster, single relish, ή και με ειδικά σύμβολα όπως: « » (Purcell), « » (Bevin), « » 

(Couperin, C.P.E. Bach), « », « » κ.ά. Η τελευταία εκδοχή του εν λόγω σύνθετου ποικίλματος, η 

τρίλια-γκρουπέτο, συνηθίζεται ιδιαίτερα –στο συγκεκριμένο μουσικό είδος–, σε καταλήξεις 

φράσεων.
1476

 

Τα παραδείγματα σύνθετων ποικιλμάτων που ακολουθούν αποτελούν συνδυασμό: α) 

ανιόντος και κατιόντος γκρουπέτου με ανιούσα τρίλια (Παρ. 900α), β) ανιούσας τρίλιας με ανιόν 

γκρουπέτο (Παρ. 900β), και γ) ανιούσας τρίλιας με κατιόν γκρουπέτο (Παρ. 900γ). 

 

                                                 
1470

 Brown (στο Kreitner et al.: §9ii). Πρβλ. σημ. 1184. 
1471

 Ό. σημ. 1467. 
1472

 Ενδ. βλ. W. Palmer (n.d.: 4-8), και για περισσότερα ό. σημ. 1462. 
1473

 Ό. σημ. 1469. 
1474

 Ενδ. βλ. Donington (1989: 284) και Schenker (1976: 79). Να σημειωθεί ότι, εδώ, ο C.P.E. Bach αποκαλεί το εν 

λόγω σύνθετο ποίκιλμα «ανιούσα» ή αντίστοιχα «κατιούσα» τρίλια, ανάλογα με τον ανιόντα ή κατιόντα χαρακτήρα του 

γκρουπέτου το οποίο συνδέεται με την τρίλια, και όχι με τον αντίστοιχο καθαυτό χαρακτήρα της τρίλιας – όπως αυτός 

προσδιορίστηκε στην 3.1.4.3. 
1475

 Ό. σημ. 1470. 
1476

 Για περισσότερα σχετικά με τη σύνθετη εκδοχή του ποικίλματος τρίλια-γκρουπέτο, ενδ. βλ. Schenker (1976: 100-

104), K. Palmer (2001: 136-142), Ng (στο Kreitner et al.: §6), Schulenberg (στο Kreitner et al.: §8iii).και ό. σημ. 1467. 
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Παρ. 900. Σύνθετα ποικίλματα: α) ανιόντος και κατιόντος γκρουπέτου με ανιούσα τρίλια (Doppelt-Cadence, J.S. 

Bach, 1720 [πρβλ. Πίν. 2, περιπτώσεις 5 & 6]), β) ανιούσας τρίλιας με ανιόν γκρουπέτο (Martini, 1791 [Neumann 

1983: 384, ex.31.41c]), και γ) ανιούσας τρίλιας με κατιόν γκρουπέτο (gruppo, G. Caccini, 1602, Le Nuove Musiche 

[Ng, στο Kreitner et al.: §6, ex.15]). 

 

 

 

η) Σύνθετο ποίκιλμα τριών ποικιλμάτων  

(εμπίπτει στην κατηγορία σύνθετων ποικιλμάτων VII) 

Αντίστοιχα συναντώνται επίσης, κυρίως στο πεδίο της μπαρόκ μουσικής, περιπτώσεις σύνθετων 

ποικιλμάτων τα οποία αποτελούν συνδυασμό τριών απλών κατηγοριών ποίκιλσης. Μια από τις πιο 

συνήθεις τέτοιες περιπτώσεις είναι ο συνδυασμός της τρίλιας με δυο αποτζιατούρες –μιας ή και 

περισσότερων νοτών–, η μια εκ των οποίων βρίσκεται συνήθως στην αρχή της τρίλιας –και ως εκ 

τούτου συχνά αποκαλείται «προετοιμασία» αυτής (γαλλ.: appuy)–, και η άλλη αντίστοιχα στο τέλος 

της – οπότε αποκαλείται «κατάληξή» της (γαλλ.: point d’ arrêt).
1477

 Τα παραδείγματα που 

ακολουθούν αποτελούν σύνθετα ποικίλματα της εν λόγω κατηγορίας, και πιο συγκεκριμένα: α) 

πρόηχης κατιούσας μονής αποτζιατούρας με ανιούσα τρίλια και ανιόν μορντάν –συναντώμενο ενίοτε 

και ως cadence préparée avec un tour de gozier– (Παρ. 901α), και β) ανιόντος γκρουπέτου με 

ανιούσα τρίλια και κατιόν γκρουπέτο –συχνά συναντώμενο με την ευρύτερη ονομασία σύνθετη 

τρίλια (compound trill)– (Παρ. 901β).  

 

 
Παρ. 901. Σύνθετα ποικίλματα: α) πρόηχης κατιούσας μονής αποτζιατούρας με ανιούσα τρίλια και ανιόν μορντάν 
(cadence préparée avec un tour de gozier, Rodolphe, 1784 [στο Neumann 1983: 283, ex.26.25b]), και β) ανιόντος 

γκρουπέτου με ανιούσα τρίλια και κατιόν γκρουπέτο (compound trill, Marpurg, F.W., 1756, Principes, Tab.V [στο 

Donington 1989: 275, ex.159]).
1478

 

 

                                                 
1477

 Η ανατομία της σύνθετης τρίλιας στο αναφερόμενο μουσικό είδος περιγράφεται αναλυτικά από τον Couperin 

(1716) (Ng, στο Kreitner et al.: §7iib,c). Για περισσότερα σχετικά με την έννοια της «προετοιμασίας» και της 

«κατάληξης» της τρίλιας, πρβλ. Αντωνόπουλος (1999: 217-219), και Καμπανάς (1992, τ. Β΄: 381-383). 
1478

 Αντίστοιχα, πρβλ. βλ. Πίν. 2, περιπτώσεις 7 & 8 (J.S. Bach, 1720, Explication). 

β) compound trill (Marpurg 1756) α) cadence préparée avec un tour 

de gozier (Rodolphe 1784) 

γ) gruppo (Caccini 1602) 

 

β) Martini (1791) 

ερμηνεύεται: 

α) Doppelt-Cadence (J.S. Bach 1720) 

 ανιόν                 κατιόν 
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Ένα σύνθετο ποίκιλμα επίσης, όπως ήδη αναφέρθηκε, μπορεί να αποτελεί συνδυασμό δυο ή και 

περισσότερων σύνθετων ποικιλμάτων, συνιστώντας έτσι ένα νέο «πολυσύνθετο» ποίκιλμα.
1479

 

Ακολουθούν δυο αντίστοιχα ενδεικτικά παραδείγματα «πολυσύνθετων» ποικιλμάτων, από το πεδίο 

του Μπαρόκ, τα οποία αποτελούν συνδυασμό: α) δυο άλλων σύνθετων ποικιλμάτων τα οποία 

επιδρούν αντίστοιχα σε δυο διαδοχικές κύριες νότες της μελωδικής γραμμής, και συγκεκριμένα: α1) 

τρίλιας με διπλή αποτζιατούρα και α2) τρίλιας με γκρουπέτο –ενίοτε συναντώμενο και ως double 

relish–,
1480

 η δομή του οποίου επίσης τείνει σε αυτή του διανθίσματος, και β) τρίλιας με ανιόν 

μορντάν και ανιούσα διπλή αποτζιατούρα, τα οποία επιδρούν αντίστοιχα σε κοινές μεταξύ τους 

συστοιχίες των τριών διαδοχικών κύριων νοτών, καθιστώντας τες αυτοτελή ποικιλτικά μοτίβα (Παρ. 

902β). 

 

 
Παρ. 902. Σύνθετα ποικίλματα συνδυασμού: α) δυο άλλων σύνθετων ποικιλμάτων –τα οποία επιδρούν 

αντίστοιχα σε δυο διαδοχικές κύριες νότες–, και συγκεκριμένα: α1) τρίλιας με διπλή αποτζιατούρα, και α2) τρίλιας 

με γκρουπέτο (double relish, Simpson, 1659 [στο Donington 1989: 286, ex.164]), και β) τρίλιας με ανιόν μορντάν 

και ανιούσα διπλή αποτζιατούρα –τα οποία επιδρούν αντίστοιχα σε κοινές συστοιχίες των τριών διαδοχικών 

κύριων νοτών (Tartini, 1771 [στου ιδίου 1961: 98, ex.57]). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5.2. Τα Σύνθετα Ποικίλματα στην ΕΠΒ Ερμηνεία. 

Στο ευρύτερο πεδίο ερμηνείας της ΕΠΜ, σύνθετα ποικίλματα, συνδυασμοί δηλαδή ποικιλμάτων οι 

οποίοι ένεκα της ευρείας χρήσης τους έχουν καθιερωθεί ως αυτόνομες μονάδες ποίκιλσης, 

συναντώνται αρκετά συχνά. 

Σε μια από τις –ελάχιστες μολαταύτα– σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές σε αυτά, ο 

Chianis (1966: 99-101) τα χαρακτηρίζει με τον όρο «σύνθετη ποικιλτική φόρμουλα» (“compound 

ornamental formula”). Αντίστοιχα, για να δηλώσει την αποποικιλμένη εκδοχή αυτών –ή αλλιώς τη 

«σκελετική» (“skeletal”) εκδοχή όπως ο ίδιος ειδικότερα την αποκαλεί–, χρησιμοποιεί τον αντίθετο 

όρο «απλή ποικιλτική φόρμουλα» (“simple ornamental formula”). Ακολουθεί σχετικό παράδειγμα 

του ιδίου στο οποίο απεικονίζεται η συγκριτική μελέτη μεταξύ μιας «απλής» και μιας «σύνθετης 

ποικιλτικής φόρμουλας», η δεύτερη εκ των οποίων αποτελείται από δυο σύνθετα ποικίλματα 

ανιούσας τρίλιας με κατιόν μορντάν σε σειρά (Παρ. 903). 

 

                                                 
1479

 Βλ. σ. 601. 
1480

 Για double relish, βλ. και Playford (1654) (Ng, στο Kreitner et al.: §6). 

β) Tartini (1771) α) double relish (Simpson 1659) 
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Παρ. 903. Δυο διαδοχικά σύνθετα ποικίλματα ανιούσας τρίλιας με κατιόν μορντάν (Περίπτωση 33). 

Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους κλαρίνου και φωνής του τσάμικου τραγουδιού: «Λάλα τ’ αηδόνι». Στο 

τελευταίο πεντάγραμμο αποτυπώνεται και η αποποικιλμένη εκδοχή της μελωδίας. Κλαριντζής: Απόστολος 

Σταμέλος. Τραγουδιστής: Δ. Μπενέτος. Καταγραφή: Chianis (1966: 101, ex.6). 

 

 

Ενδεικτικά, επίσης, η Μαζαράκη (1984: 69) παραθέτει ένα σχετικό καταγραμμένο απόσπασμα από 

το τσάμικο τραγούδι «Σάλωνα», στο οποίο υποδεικνύει τη δυνατότητα προσθήκης ενός σύνθετου 

ποικίλματος, συγκεκριμένα ενός κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών με κατιόν μορντάν, στην 

απλή εκδοχή της μελωδικής του δομής (Παρ. 904). Η ίδια αναφέρει σχετικά: «Αν μάλιστα ο 

κλαριτζής το συνδυάσει [το γκρουπέτο] και με άλλο στολίδι, με το τσάκισμα (mordent) π.χ., βγάζει 

τους πιο διαφορετικούς ρυθμικούς συνδυασμούς» (ό.π.).
1481

 

 

 
Παρ. 904. Σύνθετο ποίκιλμα κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών με κατιόν μορντάν. Καταγραμμένο 

απόσπασμα μέρους κλαρίνου του τσάμικου τραγουδιού: «Σάλωνα» (Στερεάς Ελλάδας). Καταγραφή: Μαζαράκη 

(1984: 69, 2
ο
 μέτρο). 

 

 

Στη συνέχεια, εξετάζονται ορισμένες από τις επικρατέστερες περιπτώσεις σύνθετων ποικιλμάτων 

που συναντώνται στο ειδικότερο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ. Η διερεύνηση αυτών λαμβάνει χώρα με 

βάση τις συνολικά 46 βασικές περιπτώσεις σύνθετων ποικιλμάτων που προκύπτουν από το 

συνδυασμό απλών ποικιλμάτων ανά δυο ή και ανά τρία (Πίν. 23), παραθέτοντας σχετικά ενδεικτικά 

παραδείγματα από την ΕΠΒ πράξη. Οι 46 αυτές περιπτώσεις παρουσιάζονται ταξινομημένες σε 

επτά σχετικές ενότητες (3.1.5.2.I-VII), οι οποίες αντιστοιχούν στις επτά βασικές κατηγορίες 

σύνθετης ποίκιλσης I-VII (Πίν. 22). 

                                                 
1481

 Για περαιτέρω παραδείγματα σύνθετων ποικιλμάτων στο ευρύτερο πεδίο της ΕΠΜ –από τη σχετική βιβλιογραφία–, 

ενδ. βλ. Παρ. 3, Παρ. 4, Παρ. 7, Παρ. 8. 

«σύνθετη ποικιλτική φόρμουλα»  

 

 

 

 

 

     «απλή ποικιλτική φόρμουλα» 
 

φωνητική 

ερμηνεία 

οργανική 

ερμηνεία 

αποποικιλμένη 

εκδοχή 
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3.1.5.2.I. Κατηγορία Σύνθετων Ποικιλμάτων I: Συνδυασμός Ποικίλματος Μιας-Νότας με Ποίκιλμα 

Μιας-Νότας  

 

 
 

Στην πρώτη (I) κατηγορία περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι περιπτώσεις σύνθετων ποικιλμάτων οι 

οποίες μπορούν να προκύψουν από το συνδυασμό των βασικών ποικιλμάτων μιας-νότας ανά δυο. 

Προκύπτουν οι παρακάτω έξι (α-στ) νέες σχετικές περιπτώσεις, οι οποίες εξετάζονται πιο διεξοδικά 

στη συνέχεια.
1482

 Πρόκειται για τις περιπτώσεις σύνθετων ποικιλμάτων 1-6 του Πίν. 23: 

α) μετάηχο με μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 1),  

β) μετάηχο με πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 2),  

γ) μετάηχο με διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 3),  

δ) πρόηχο με πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 4),  

ε) πρόηχο με διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 5),  

στ) διάηχο με διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 6). 

 

 

Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 1 

Κατηγορία I) Συνδυασμός ποικίλματος μιας-νότας με ποίκιλμα μιας-νότας 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

 

Σε γενικές γραμμές μπορεί να πει κανείς ότι, από καθαρά σχηματική δομική σκοπιά, δυο μετάηχα 

ποικίλματα μιας-νότας τα οποία ποικίλλουν την ίδια κύρια νότα ( ), στην ουσία αποτελούν –

και επομένως είναι δυνατόν να σημειογραφηθούν ως– ένα μετάηχο ποίκιλμα δυο-νοτών ( ). 

Ένα συγκεκριμένο είδος εκφοράς της παραπάνω δομής ποίκιλσης το οποίο συναντάται ειδικότερα 

στην ΕΠΒ ερμηνεία, ωστόσο, φαίνεται να κατέχει περισσότερο χαρακτήρα σύνθετου ποικίλματος 

της τρέχουσας περίπτωσης (Περίπτωση 1) –δηλαδή συνδυασμού μετάηχου με μετάηχο ποίκιλμα 

μιας-νότας–, παρά ποικίλματος δυο-νοτών. Πρόκειται για την ειδικότερη περίπτωση στην οποία, 

αφενός, το πρώτο μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας του σύνθετου ποικίλματος είναι ανιόν και εκφέρεται 

ολισθητικά, ενώ, αφετέρου, το δεύτερο είναι κατιόν και εκφέρεται αρθρωτά και συνήθως μάλιστα 

με δακτυλισμό «ανοιχτής χορδής» (0). Δηλαδή, π.χ. .
1483

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα 

(Παρ. 905, Παρ. 906).
1484

 

 

                                                 
1482

 Ό. σημ. 477. 
1483

 Από καθαρά θεωρητική σκοπιά, δηλαδή, η εν λόγω δομή ποίκιλσης θα μπορούσε να σημειογραφηθεί και ως 

ποίκιλμα δυο-νοτών, δηλαδή ως μετάηχη διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα ( ). Από ερμηνευτική άποψη, ωστόσο, 

αφενός η απόδοση της εν λόγω δομής δεν σχετίζεται με τον συνήθη χαρακτήρα της διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας 

(3.1.3.2), αφετέρου η τελευταία –όπως αναφέρθηκε ήδη στη σχετική ενότητα– δεν συναντάται γενικότερα σε μετάηχο 

σχηματισμό. Ως εκ τούτου, προτιμήθηκε η προαναφερόμενη θεώρηση και σημειογράφησή της ως σύνθετου 

ποικίλματος δυο μετάηχων ποικιλμάτων μιας-νότας σε σειρά.  
1484

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 176 (1
ο
 μέτρο, 1

ος
 & 4

ος
 χρόνος, και 2

ο
 μέτρο, 1

ος
 & 3

ος
 χρόνος). Στο παράδειγμα αυτό, 

ωστόσο, σημειογραφείται πλήρως μονάχα το κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας, το δεύτερο δηλαδή σε κάθε ζεύγος 

διαδοχικών μετάηχων. 
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Παρ. 905. #466, βθτ: Σι, ~ 270. 

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιόντος με κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 1). Ολισθητική και αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά των επιμέρους ποικιλμάτων, αντίστοιχα. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Αϊδίνικος 

χορός» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή Κυριάκο Γκουβέντα, 

ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 20, σημείο: 1.15΄-1.19΄.  

 

 
Παρ. 906.

1485
 #478, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 85. 

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιόντος με κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 1). Ολισθητική και αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά των επιμέρους ποικιλμάτων, αντίστοιχα. 

Βιολιστής: Nίκος Ρεγκούκος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού 

«Καβοντορίτικος σταυρωτός» (Εύβοιας). Από το άλμπουμ: 16 Αθάνατα Βιολιά, Nitro Music 2710922, CD, 2004, 

αρ. κομματιού: 12, σημείο 1.16΄-1.27΄ (1
η
 έκδ. δεκαετίες ’60-’70, σε δίσκο 45΄ στροφών). 

 

Ως σύνθετο ποίκιλμα της παρούσας περίπτωσης (Περίπτωση 1), επίσης, μπορεί ενίοτε να θεωρηθεί 

ένα ζεύγος μετάηχων ποικιλμάτων μιας-νότας τα οποία ποικίλλουν δυο –αντί μια– διαδοχικές 

κύριες νότες ( ), στην ειδικότερη περίπτωση που η ταχύτητα εκφοράς αυτών είναι αρκετά 

μεγάλη. Αυτό μάλιστα παρατηρείται περισσότερο να συμβαίνει –όπως έχει εκτενώς συζητηθεί 

ήδη–,
1486

 όταν, αφενός, το τονικό ύψος αυτών είναι το ίδιο μεταξύ τους, αφετέρου, η εκφορά τους 

γίνεται με αρθρωτό τρόπο. Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό και στο σχετικό παράδειγμα που 

ακολουθεί (Παρ. 907), το άκουσμα του εν λόγω ζεύγους ποίκιλσης –εάν εξαιρέσει κανείς το 

γεγονός ότι οι κύριες νότες του δεν συζευγνύονται μεταξύ τους– τείνει προς αυτό μιας σύντομης 

και ταχείας τρίλιας τριών-νοτών.
1487

 

 

 
Παρ. 907.

1488
 #287, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος με ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 1). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Ποταμός» (Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή Κυριάκο Γκουβέντα, 

ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 16, σημείο: 0.39΄-0.44΄.  

 

                                                 
1485

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 167. 
1486

 Βλ. 3.1.2.2.II.γ (σ. 229). 
1487

 Σχετικά, βλ. 3.1.4.3.II.α.i, σ. 540 και σημ. 607. 
1488

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 658. 
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Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 2 

Κατηγορία I) Συνδυασμός ποικίλματος μιας-νότας με ποίκιλμα μιας-νότας 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

 

Η εν λόγω περίπτωση (Περίπτωση 2), και δη αυτή στην οποία το συστατικό της πρόηχο ποίκιλμα 

μιας-νότας προηγείται του έτερου συστατικού της μετάηχου ( ), αποτελεί μια από τις πιο 

συνήθεις –ενδεχομένως και την πιο συνήθη– σύνθετου ποικίλματος στην κατηγορία της (Κατηγορία 

Ι). Διακρίνονται οι παρακάτω τέσσερις βασικές εκδοχές αυτής (α-δ), ανάλογα με τον ανιόντα ή 

κατιόντα σχηματισμό των δυο προαναφερόμενων απλών ποικιλμάτων. Όπως γίνεται αντιληπτό και 

από τα παραδείγματα που ακολουθούν, επίσης, η επιμέρους εκφορά των δυο αυτών ποικιλμάτων 

ενδέχεται να είναι τόσο αρθρωτή όσο και ολισθητική. 

α) Κατιόν πρόηχο σε συνδυασμό με ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Παρ. 908 - Παρ. 

910).
1489

 Η εκδοχή αυτή φαίνεται να είναι και η πιο συνηθισμένη από τις τέσσερις. 

β) Ανιόν πρόηχο σε συνδυασμό με κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Παρ. 911).
1490

 

γ) Ανιόν πρόηχο σε συνδυασμό με ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Παρ. 912).
1491

 

δ) Κατιόν πρόηχο σε συνδυασμό με κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Παρ. 913).  

 

 
Παρ. 908.

1492
 #488, βθτ: Λα, ~ 135. 

Σύνθετο ποίκιλμα, κατιόντος πρόηχου με ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 2). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Παναγιώτης Σαρίκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Η μοντέρνα 

χήρα» (λαϊκό τσιφτετέλι). Από το άλμπουμ: Greek Town - USA, Alector ALP5004, LP, 1961, αρ. κομματιού: Β-

03, σημείο: 0.28΄-0.35΄. 
 

 
Παρ. 909.

1493 #70, βθτ: Μι, ~ 70 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση).  

Σύνθετο ποίκιλμα, κατιόντος πρόηχου με ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 2). Ολισθητική και 

αρθρωτή βιολιστική εκφορά των επιμέρους ποικιλμάτων, αντίστοιχα. 

Βιολιστής: Γιάννης Ζευγώλης. Καταγραμμένο απόσπασμα αυτοσχεδιαστικού μέρους βιολιού (ταξίμι). Από 

ανέκδοτη ζωντανή μαγνητοσκόπηση τις τελευταίας εμφάνισης του σχήματος «Δυνάμεις του Αιγαίου». Αθήνα, 

μουσική σκηνή «Άλεκτον», 2007. Πηγή: <http://www.youtube.com/watch?v=EjP67R8xDzs&feature=relmfu>, 

σημείο: 0.01΄-0.07΄. 

 

                                                 
1489

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 1022 (1
ο
 & 2

ο
 μέτρο, 5

ος
 χρόνος), Παρ. 926 (3

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 986 (1

ο
 μέτρο, 1

ος
 

& 3
ος

 χρόνος), Παρ. 930 (2
ο
 & 6

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 244 (2

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 293 (4

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), 

Παρ. 317 (3
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 933 (1

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 907 (3

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 706 (3

ο
 μέτρο, 

3
ος 

χρόνος), Παρ. 291 (1
ο
 & 3

ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος), Παρ. 319 (5

ος
 χρόνος), Παρ. 427 (2

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 511 (2

ο
 

μέτρο, 2
ος

 χρόνος). 
1490

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 741 (8
ος

 χρόνος, 2
ο
 μισό). 

1491
 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 913 (3

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος, 2

ο
 μισό), Παρ. 239 (1

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 407 (1

ο
 μέτρο, 

3
ος

 χρόνος). 
1492

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 276, Παρ. 431 (α). 
1493

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 101, Παρ. 716. 

http://www/
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Παρ. 910. #456, βθτ: Ρε (ακούγεται 3~4 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 90. 

Σύνθετο ποίκιλμα, κατιόντος πρόηχου με ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 2). Ολισθητική και 

αρθρωτή βιολιστική εκφορά των επιμέρους ποικιλμάτων, αντίστοιχα. 

Βιολιστής: Γιώργος Λέκκος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Αρβανίτικο» 

(Αργιθέας). Από το άλμπουμ: Εννιά Χιλιάδες Πρόβατα, ΣΑΑ 6, CD, 2005, αρ. κομματιού: ;, σημείο: 0.00΄-0.05΄.  

 

 

 
Παρ. 911.

1494
 #408, βθτ: Ρε (ακούγεται 3~4 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 100. 

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιόντος πρόηχου με κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 2). Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Γιώργος Λέκκος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Αρβανίτικο» 

(Αργιθέας). Από το άλμπουμ: Εννιά Χιλιάδες Πρόβατα, ΣΑΑ 6, CD, 2005, αρ. κομματιού: ;, σημείο: 0.19΄-1.25΄.  
 

 

 
Παρ. 912.

1495 #534, βθτ: Ρε, ~ 80.  

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιόντος πρόηχου με ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 2). Ολισθητική και 

αρθρωτή βιολιστική εκφορά των επιμέρους ποικιλμάτων, αντίστοιχα. 

Βιολιστής: Μιχάλης Κονιτόπουλος (Μωρό). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Σκληρή Καρδιά και Πάψε Πια» (Νάξου). Από το δίσκο 78΄ στροφών: Odeon Ελλάδος GA-7841, 1955, σημείο: 

0.00΄-0.13΄. 

 

 
Παρ. 913.

1496
 #497, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 75. 

Σύνθετο ποίκιλμα, κατιόντος πρόηχου με κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 2). Αρθρωτή και 

ολισθητική βιολιστική εκφορά των επιμέρους ποικιλμάτων, αντίστοιχα. 

Βιολιστής: Νίκος Γκιουλέκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του σκοπού: «Γκάιντα» (Γρεβενών). 

Από το άλμπουμ: Ο Δημητράκης - Συγκρότημα Αδερφών Νίκου Γκουλέκα, Ηχογέννηση 443, MC, 1986-90 (;), αρ. 

κομματιού: 09, σημείο: 2.41΄-2.48΄. 

 

                                                 
1494

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 856. 
1495

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 219. 
1496

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 298. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

614 

 

Σποραδικά επίσης είναι δυνατόν να συναντηθεί και ο αντίστροφος σχηματισμός της εν λόγω 

περίπτωσης σύνθετου ποικίλματος, στον οποίο δηλαδή το συστατικό αυτού πρόηχο ποίκιλμα μιας-

νότας έπεται του αντίστοιχου μετάηχου ( ). Είναι εύλογο ότι, στην περίπτωση αυτή, τα δυο 

επιμέρους ποικίλματα αναγκαστικά ποικίλλουν, θεωρητικά τουλάχιστον, δυο –αντί μια όπως 

προηγουμένως– διαδοχικές κύριες νότες (Παρ. 914, Παρ. 915).
1497

 

 

 
Παρ. 914. #39, βθτ: Λα, ~ 105. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος μετάηχου με ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 2). 

Αρθρωτή και ολισθητική βιολιστική εκφορά των επιμέρους ποικιλμάτων, αντίστοιχα. 

Βιολί: Δημήτρης Μπαρούσης (ή Λορέντζος).
1498

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Γεια σου Λόλα μερακλού» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Αρχείο: Τραγουδιστές του Ρεμπέτικου 14 - Κώστας 

Ρούκουνας 2, EMI 852849, CD, 1998, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 0.42΄-0.49΄ (1
η
 έκδ. 1934, στο δίσκο 78΄ 

στροφών Columbia Ελλάδος DG-6107). 

 

 
Παρ. 915.

1499 #508, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 90.  

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος μετάηχου με ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 2). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Γιάννης Κουλιανός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Πηδηχτός» 

(Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Δημοτική Μουσική από Διάφορα Μέρη της Ελλάδας, Λύκειο Ελληνίδων 8, LP, 

1985, αρ. κομματιού: 20, σημείο: 0.00΄-0.11΄. 

 

 

 

Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 3 

Κατηγορία I) Συνδυασμός ποικίλματος μιας-νότας με ποίκιλμα μιας-νότας 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

 

Είναι εύλογο ότι η εν λόγω περίπτωση σύνθετου ποικίλματος (Περίπτωση 3) έχει νόημα μονάχα 

στην περίπτωση που, αφενός, τα δυο συστατικά του απλά ποικίλματα μιας-νότας ποικίλλουν δυο 

διαδοχικές κύριες νότες –και δη με σχετικά μεγάλη ταχύτητα εκφοράς– και, αφετέρου, ειδικότερα 

το διάηχο, εκ των δυο αυτών ποικιλμάτων, προηγείται του αντίστοιχου μετάηχου ( ). 

Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα στα οποία –αντίστοιχα με την προηγούμενη περίπτωση 

                                                 
1497

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 164 (1
ο
 & 2

ο
 μέτρο, 3

ος
-4

ος
 χρόνος), Παρ. 726 (3

ο
 μέτρο, 2

ος
-3

ος
 χρόνος), Παρ. 182 (3

ο
 

μέτρο, 4
ος

 χρόνος). 
1498

 Αναφέρεται μονάχα ως συνθέτης του κομματιού, ό. σημ. 510. 
1499

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 246. 
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(Περίπτωση 2)–: α) και τα δυο επιμέρους απλά ποικίλματα είναι ανιόντα (Παρ. 916),
1500

 β) και τα 

δυο επιμέρους απλά ποικίλματα είναι κατιόντα (Παρ. 917),
1501

 και γ) το ένα από τα δυο επιμέρους 

απλό ποίκιλμα είναι ανιόν και το άλλο κατιόν (Παρ. 918).
1502

 

 

 
Παρ. 916.

1503
 #20, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος διάηχου μετάηχου χαρακτήρα με ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-

νότας (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους.  

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μεσοπέλαγα αρμενίζω» (Νησιών Αιγαίου πελάγους). Από ανέκδοτη ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας (από τον 

γράφοντα) στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου, 08-2006, σημείο: 0.55΄-1.01΄. 
 

 

 
Παρ. 917.

1504
 #562, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 145. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, κατιόντος διάηχου μετάηχου χαρακτήρα με κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-

νότας (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Ιωάννης Δερμιτζάκης (Δερμιτζογιάννης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Στειακός Πηδηχτός» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Κρήτης - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 18, 

CD, 2003, αρ. κομματιού: 12, σημείο: 3.07΄-3.10΄ (1
η
 έκδ. 1976).  

 

 

 
Παρ. 918.

1505
 #436, βθτ: Ντο (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 80. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, κατιόντος διάηχου πρόηχου χαρακτήρα με ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-

νότας (Περίπτωση 3). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Λευτέρης Καμίτσης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Λέρικος» 

(Λέρου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Σκοποί της Πάτμου, FM Records 1049, CD, 2004, αρ. κομματιού: 18, 

σημείο: 1.19΄-1.25΄ (1
η
 έκδ. 1996). 

 

 

 

                                                 
1500

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 71 (1
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 930 (1

ο
 μέτρο, 2

ος
-3

ος
 χρόνος), Παρ. 127 (3

ο
 μέτρο, 1

ος
 

χρόνος), Παρ. 185 (2
ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος), Παρ. 261 (1

ο
 μέτρο, 1

ος
-2

ος
 χρόνος), Παρ. 427 (1

ο
 μέτρο σε κάθε χρόνο), Παρ. 

363 (4
ος

 χρόνος σε κάθε μέτρο), Παρ. 427 (1
ο
 μέτρο, 1

ος
 & 2

ος
 χρόνος), Παρ. 407 (3

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 483 (1

ο
 

μέτρο, 1
ος

 χρόνος), Παρ. 737 (4
ος

 χρόνος σε κάθε μέτρο), Παρ. 524 (15
ος

 χρόνος). 
1501

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 970 (1
ο
, 2

ο
 & 3

ο
 μέτρο, 2

ος
 & 4

ος
 χρόνος), Παρ. 425 (1

ο
 & 2

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 311 

(2
ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 184 (1

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος). 

1502
 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 480 (2

ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος), Παρ. 399 (2

ο
 & 4

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 185 (2

ο
 μέτρο, 4

ος
 

χρόνος), Παρ. 408 (3
ος

 χρόνος), Παρ. 417 (3
ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 777 (4

ο
 μέτρο, 6

ος
-7

ος
 χρόνος).  

1503
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 231. 

1504
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 383. 

1505
 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 185, Παρ. 406. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

616 

Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 4 

Κατηγορία I) Συνδυασμός ποικίλματος μιας-νότας με ποίκιλμα μιας-νότας 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

 

Όπως στην ειδικότερη εκδοχή σύνθετου ποικίλματος της προαναφερόμενης Περίπτωσης 1, η οποία 

απαρτίζεται από ένα ζεύγος μετάηχων ποικιλμάτων μιας-νότας ( ),
1506

 έτσι κι εδώ 

(Περίπτωση 4) ως σύνθετο ποίκιλμα μπορεί ενίοτε να θεωρηθεί ένα ζεύγος πρόηχων ποικιλμάτων 

μιας-νότας, όταν αυτά ποικίλλουν με σχετικά μεγάλη ταχύτητα εκφοράς δυο διαδοχικές κύριες 

νότες ( ).
1507

 

 

 
Παρ. 919.

1508
 #56, βθτ: Σι, ~ 190. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντων πρόηχων ποικιλμάτων μιας-νότας (Περίπτωση 4). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Παύλος Τσιούγκος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Εσείς πουλιά 

πετούμενα» (Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ (πιθανά): Δω στο Νιο το Πανηγύρι - Τασούλα Μαλιαχόβα, Ηχογέννηση 

775, CD, 2004, αρ. κομματιού: 02, σημείο: 0.11΄-0.15΄. 

 

 

 

Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 5 

Κατηγορία I) Συνδυασμός ποικίλματος μιας-νότας με ποίκιλμα μιας-νότας 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

 

Είναι εύλογο ότι η εν λόγω περίπτωση σύνθετου ποικίλματος (Περίπτωση 5) έχει νόημα μονάχα 

στην περίπτωση που, αφενός, τα δυο συστατικά του απλά ποικίλματα μιας-νότας ποικίλλουν δυο 

διαδοχικές κύριες νότες και, αφετέρου, ειδικότερα το πρόηχο –εκ των δυο αυτών ποικιλμάτων– 

προηγείται του διάηχου ( ). Ακολουθούν παραδείγματα του εν λόγω σύνθετου ποικίλματος, 

ειδικότερα συνδυασμού ανιόντος (Παρ. 920)
1509

 και κατιόντος (Παρ. 921)
1510

 πρόηχου με ανιόν 

μετάηχου χαρακτήρα διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας. 

 

                                                 
1506

 Βλ. σ. 611. 
1507

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 325 και ό. σημ. 752. 
1508

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 326, Παρ. 922. 
1509

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 920 (2
ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 483 (1

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 374 (4

ο
 μέτρο, 3

ος
 

χρόνος). 
1510

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 386 (2
ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 426 (2

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος). 
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Παρ. 920.

1511
 #62, βθτ: Ντο, ~ 80. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος πρόηχου με ανιόν μετάηχου χαρακτήρα διάηχο ποίκιλμα μιας-

νότας (Περίπτωση 5). Ολισθητική και αρθρωτή βιολιστική εκφορά των επιμέρους ποικιλμάτων, αντίστοιχα. 

Βιολιστής: Νίκος Οικονομίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Πολίτικος» 

(συρτός χορός Κωνσταντινούπολης, εκδοχή Αμοργού). Από το άλμπουμ: Πέρασμα στην Αμοργό - Νίκος 

Οικονομίδης, Keros 101, CD, 2001, αρ. κομματιού: 13, σημείο: 2.39΄-2.45΄.  

 

 

 
Παρ. 921. #629, βθτ: Ντο (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 155. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, κατιόντος πρόηχου με ανιόν μετάηχου χαρακτήρα διάηχο ποίκιλμα μιας-

νότας (Περίπτωση 5). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους, από δυο διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Νίκος Τσιμαχίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Κότσαριν» 

(Πόντου). Από το άλμπουμ: Ελληνικοί Χοροί, Alpha Records 869-1, 2005, CD, αρ. κομματιού: 22, σημείο: 0.10΄-

0.17΄.  

 

 

 

Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 6 

Κατηγορία I) Συνδυασμός ποικίλματος μιας-νότας με ποίκιλμα μιας-νότας 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

 

Ως σύνθετο ποίκιλμα της παρούσας περίπτωσης (Περίπτωση 6) μπορεί να θεωρηθεί η ειδικότερη 

διάταξη δυο διαδοχικών διάηχων ποικιλμάτων μιας-νότας, το πρώτο εκ των οποίων έχει μετάηχο 

και το δεύτερο αντίστοιχα πρόηχο χαρακτήρα, τα οποία ερμηνεύονται στην ίδια δομική μονάδα 

ποίκιλσης ( ).
1512

 Στην εν λόγω δομή σύνθετης ποίκιλσης, μάλιστα, τα δυο αυτά διάηχα 

ποικίλματα μιας-νότας συνήθως έχουν αντίθετο σχηματισμό μεταξύ τους. Όταν δηλαδή το ένα είναι 

ανιόν, το άλλο είναι κατιόν (Παρ. 922, Παρ. 923). 

 

                                                 
1511

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 258, Παρ. 353.  
1512

 Από καθαρά θεωρητική σκοπιά –όπως και η προαναφερόμενη Περίπτωση 1 (βλ. σημ. 1483)–, η εν λόγω δομή 

ποίκιλσης ( ) θα μπορούσε να σημειογραφηθεί και ως διάηχο ποίκιλμα δυο-νοτών ( ). Από 

ερμηνευτική άποψη, ωστόσο, η εν λόγω δομή φαίνεται να αποδίδεται περισσότερο ως σύνθετο ποίκιλμα δυο διάηχων 

ποικιλμάτων μιας-νότας σε σειρά, παρά ως ένα διάηχο ποίκιλμα δυο-νοτών. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, εδώ, 

προτιμήθηκε ο πρώτος προαναφερόμενος τρόπος θεώρησης και σημειογράφησής της. 
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Παρ. 922.

1513 #56, βθτ: Σι, ~ 190. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος μετάηχου χαρακτήρα με κατιόν πρόηχου χαρακτήρα διάηχο 

ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 6). Αρθρωτή και ολισθητική βιολιστική εκφορά των επιμέρους ποικιλμάτων, 

αντίστοιχα.  

Βιολιστής: Παύλος Τσιούγκος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Εσείς πουλιά 

πετούμενα» (Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ (πιθανά): Δω στο Νιο το Πανηγύρι - Τασούλα Μαλιαχόβα, Ηχογέννηση 

775, CD, 2004, αρ. κομματιού: 02, σημείο: 0.11΄-0.15΄. 
 

 

 
Παρ. 923. #555, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα),    ~ 50. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, κατιόντος μετάηχου χαρακτήρα με ανιόν πρόηχου χαρακτήρα διάηχο 

ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 6). Ολισθητική βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Στρατής Συρίγος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Οργανικό 

(Μπάλλος)» (Σίφνου). Από το άλμπουμ: Στου Βοριά το Μπαλκονάκι - Νίκος Δεπάστας, Αρπιστής 5, CD, 2001, αρ. 

κομματιού: 09, σημείο: 0.10΄-0.15΄.  

 

 

Ως σύνθετο ποίκιλμα της παρούσας περίπτωσης, επίσης, μπορούν ενίοτε να θεωρηθούν δυο διάηχα 

ποικίλματα όταν αυτά εκφέρονται, αφενός, με σχετικά μεγάλη ταχύτητα και, αφετέρου, σε 

διαδοχικές δομικές μονάδες ( ).
1514

 

 

 

 

                                                 
1513

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 326, Παρ. 919. 
1514

 Σχετικά, βλ. Παρ. 424 (2
ο 

μέτρο, 3
ος

-4
ος

 χρόνος), Παρ. 425 (1
ος

-2
ος

 χρόνος σε κάθε μέτρο), Παρ. 404 (2
ο
 μέτρο, 2

ος
-

3
ος

 χρόνος). 
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3.1.5.2.II. Κατηγορία Σύνθετων Ποικιλμάτων II: Συνδυασμός Ποικίλματος Μιας-Νότας με 

Ποίκιλμα Δυο-Νοτών 

 

,  

 

Στη δεύτερη (II) κατηγορία περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι περιπτώσεις σύνθετων ποικιλμάτων οι 

οποίες μπορούν να προκύψουν από το συνδυασμό ενός εκ των βασικών ποικιλμάτων μιας-νότας με 

ένα εκ των ποικιλμάτων δυο-νοτών. Προκύπτουν οι παρακάτω εννέα (α-θ) νέες σχετικές 

περιπτώσεις, οι οποίες εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. Πρόκειται για τις περιπτώσεις 

σύνθετων ποικιλμάτων 7-15 του Πίν. 23: 

α) μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με διπλή συζευκτική αποτζιατούρα (Περίπτωση 7),  

β) πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας με διπλή συζευκτική αποτζιατούρα (Περίπτωση 8),  

γ) διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με διπλή συζευκτική αποτζιατούρα (Περίπτωση 9),  

δ) μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα (Περίπτωση 10),  

ε) πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας με διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα (Περίπτωση 11),  

στ) διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα (Περίπτωση 12),  

ζ) μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μορντάν (Περίπτωση 13),  

η) πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μορντάν (Περίπτωση 14),  

θ) διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με μορντάν (Περίπτωση 15).  

 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας δεν συναντήθηκαν παραδείγματα των προαναφερόμενων 

περιπτώσεων β, γ, ε & στ (Περιπτώσεις 8, 9, 11 & 12). Ως εκ τούτου, αυτές δεν αναπτύσσονται 

περαιτέρω στη συνέχεια. 

 

 

Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 7 

Κατηγορία II) Συνδυασμός ποικίλματος μιας-νότας με ποίκιλμα δυο-νοτών 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

Διπλή συζευκτική αποτζιατούρα 

 

Είναι εύλογο ότι εξαιτίας, αφενός, του μετάηχου σχηματισμού του ενός συστατικού της 

ποικίλματος, αυτού της μιας-νότας και, αφετέρου, του κατεξοχήν πρόηχου –ή και διάηχου με 

πρόηχο χαρακτήρα– σχηματισμού του έτερου συστατικού της ποικίλματος, αυτού της διπλής 

συζευκτικής αποτζιατούρας, η παρούσα περίπτωση σύνθετου ποικίλματος (Περίπτωση 7) 

συναντάται κατά κύριο λόγο υπό την εξής διάταξη: διπλή συζευκτική αποτζιατούρα - μετάηχο 

ποίκιλμα μιας-νότας (π.χ. ). Ακολουθεί ενδεικτικό παράδειγμα (Παρ. 924). 
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Παρ. 924.

1515
 #339, βθτ: Μι (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα),

1516
 ~ 75. 

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιούσας διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας με κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

(Περίπτωση 7). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Πρόδρομος Παντελίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Τσιφετετέλι» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Μουσική της Μικράς Ασίας (Αιγαίο) - Ηχογραφήσεις Τουρκικής 

Μουσικής 1932-52, Hellenic Records 1024, CD, 2005, αρ. κομματιού: 10, σημείο: 1.56΄-2.02΄ (1
η
 έκδ. 1936, στο 

δίσκο 78΄ στροφών Columbia Ελλάδος DG-6264).  
 

 
 

Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 10 

Κατηγορία II) Συνδυασμός ποικίλματος μιας-νότας με ποίκιλμα δυο-νοτών 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

Διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα 
 

Για αντίστοιχους λόγους με την προηγούμενη περίπτωση (Περίπτωση 7), η διάταξη των 

συστατικών απλών ποικιλμάτων της παρούσας περίπτωσης σύνθετου ποικίλματος (Περίπτωση 10) 

συναντάται κατά κύριο λόγο να είναι η εξής: διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα - μετάηχο ποίκιλμα 

μιας-νότας (π.χ. ). Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα πλήρως αρθρωτής (Παρ. 925) και 

μερικώς ολισθητικής (Παρ. 926) βιολιστικής εκφοράς του ποικίλματος. 
 

 
Παρ. 925. #624, βθτ: Σι, ~ 220. 

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιούσας διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας με ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

(Περίπτωση 10). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Σάββας Λάμπρου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Η Ταλού» (Κύπρου). 

Από το άλμπουμ: Φωνές Αραδιππιώτικες - Ελένη Μαππούρα, Αθηναϊκή δισκογραφική 276, CD, 2005, αρ. 

κομματιού: 13, σημείο: 1.51΄-1.55΄.  
 

 
Παρ. 926.

1517
 #207, βθτ: Μι, ~ 140. 

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιούσας διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας με ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

(Περίπτωση 10). Ολισθητική και αρθρωτή βιολιστική εκφορά των επιμέρους ποικιλμάτων, αντίστοιχα. 

Βιολιστής: Λευτέρης Ζέρβας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Το τσιφτετέλι 

μου» (τσιφτετέλι). Από το άλμπουμ: Απολαύστε με - Λευτέρης Ζέρβας, Symban 250, MC, ~1985-90, αρ. 

κομματιού: Α-06, σημείο: 0.46΄-0.52΄. 

 

                                                 
1515

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 473. 
1516

 Εδώ χρησιμοποιείται το ιδιαίτερο κούρδισμα του βιολιού με την ονομασία «διπλόχορδο». Για περισσότερα 

σχετικά, βλ. σημ. 304. 
1517

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 317. 

    …μέρος φωνής (τραγούδι) ← | → μέρος βιολιού… 
.. 
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Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 13 

Κατηγορία II) Συνδυασμός ποικίλματος μιας-νότας με ποίκιλμα δυο-νοτών 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

Μορντάν 

 

Για αντίστοιχους λόγους, επίσης, με τις δυο προηγούμενες περιπτώσεις (Περιπτώσεις 7 & 10), η 

διάταξη των συστατικών απλών ποικιλμάτων της παρούσας περίπτωσης σύνθετου ποικίλματος 

(Περίπτωση 13) συναντάται κυρίως να είναι η εξής: μορντάν - μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (π.χ. 

). Στην περίπτωση αυτή, επίσης, το πρώτο εκ των δυο επιμέρους απλών ποικιλμάτων, το 

μορντάν, συναντάται τόσο σε ανιόντα (Παρ. 927) όσο και σε κατιόντα σχηματισμό (Παρ. 928, Παρ. 

929), ενώ το δεύτερο, αντίστοιχα, το μετάηχο μιας-νότας, συναντάται κατά κύριο λόγο μονάχα σε 

ανιόντα.  

 
Παρ. 927.

1518
 #556, βθτ: Ντο, ~ 235. 

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιόντος μορντάν με ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 13). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά τους.  

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Περβολαριά» 

(Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.3 - Σμύρνη, Ιωνία, FM Records 803, CD, 1997, αρ. 

κομματιού: 17, σημείο: 0.07΄-0.12΄. 

 

 

 
Παρ. 928.

1519
 #224, βθτ: Ρε, ~ 80. 

Σύνθετο ποίκιλμα, κατιόντος μορντάν με ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 13). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά τους.  

Βιολιστής: Νίκος Οικονομίδης ή Νικήτας Συνοδινός.
1520

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του 

οργανικού σκοπού: «Πατινάδα Νάξου». Από το άλμπουμ: Ελληνικοί Χοροί Νο.9 - Τραγούδια από Διάφορες 

Περιοχές, Δόρα Στράτου 109, LP, 1977, αρ. κομματιού: Β-04, σημείο: 1.17΄-1.30΄. 

 

                                                 
1518

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 561. 
1519

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 681, Παρ. 955. 
1520

 Ό. σημ. 1213. 
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Παρ. 929.

1521
 #165, βθτ: Μι, ~ 110. 

Σύνθετο ποίκιλμα, κατιόντος μορντάν με ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 13). Ολισθητική και 

αρθρωτή βιολιστική εκφορά του των επιμέρους ποικιλμάτων, αντίστοιχα.  

Βιολιστής: Ηλίας Σούκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Άρπαξε φωτιά η καρδιά 

μου» (λαϊκό). Από το άλμπουμ: Τι Λεβέντης Παναγιά μου - Αννούλα Τσαχάλου, Polyphone 080, LP, 1975, αρ. 

κομματιού: Β-04, σημείο: 0.02΄-0.10΄.  

 

 

Ως σύνθετο ποίκιλμα της παρούσας περίπτωσης (Περίπτωση 13), βέβαια, μπορεί επίσης να 

θεωρηθεί εκείνο του οποίου τα δυο συστατικά απλά ποικίλματα ποικίλλουν, με σχετικά μεγάλη 

ταχύτητα εκφοράς, δυο –αντί μια– διαδοχικές κύριες νότες. Στην περίπτωση αυτή η διάταξη του 

σύνθετου ποικίλματος μπορεί να είναι, εξίσου, είτε ως εξής: μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας - μορντάν 

(π.χ.  ή ), είτε ανάστροφη, δηλαδή: μορντάν - μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (π.χ. 

). 

 Ακολουθούν, κατά πρώτον, παραδείγματα της πρώτης προαναφερόμενης διάταξης. Στην 

περίπτωση αυτή, το πρώτο εκ των δυο επιμέρους απλών ποικιλμάτων, το μετάηχο μιας-νότας, 

συναντάται κατά κύριο λόγο μονάχα σε ανιόντα σχηματισμό, ενώ το δεύτερο αντίστοιχα, το 

μορντάν, συναντάται, τόσο σε ανιόντα (Παρ. 930),
1522

 όσο και σε κατιόντα (Παρ. 931 - Παρ. 

933).
1523

 Είναι γεγονός ότι ειδικότερα η τελευταία αυτή εκδοχή της εν λόγω διάταξης (π.χ. 

) συναντάται αρκετά συχνά στο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ. Από καθαρά ερμηνευτική 

σκοπιά, μάλιστα, η εκφορά της μοιάζει σε αρκετά μεγάλο βαθμό με αυτή του κατιόντος γκρουπέτου 

τριών-νοτών (π.χ. ). 

 

 
Παρ. 930.

1524
 #15, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα),   ~ 65. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας με ανιόν μορντάν (Περίπτωση 

13). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους.  

Βιολιστής: Παντελής Γρηγοριάδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μαντήλια» (Πόντου). Από το άλμπουμ: Ανέβζηγος Αροθυμία - Μουσική και Σκοποί του Πόντου, Βουλή των 

Ελλήνων / ΟΠΣΝΕ, 6CDs, 2005, αρ. κομματιού: III-14, σημείο: 0.67΄-1.04΄. 

 

                                                 
1521

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 606. 
1522

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 814 (5
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος). 

1523
 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 653 (1

ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος). 

1524
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 108. 
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Παρ. 931. #49, βθτ: Λα, ~ 105. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας με κατιόν μορντάν (Περίπτωση 

13). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους.  

Βιολιστής: Δημήτρης Μπαρούσης (ή Λορέντζος).
1525

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Γεια σου Λόλα μερακλού» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Αρχείο: Τραγουδιστές του Ρεμπέτικου 14 - Κώστας 

Ρούκουνας 2, EMI 852849, CD, 1998, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 0.17΄-0.22΄ (1
η
 έκδ. 1934, στο δίσκο 78΄ 

στροφών Columbia Ελλάδος DG-6107). 

 

 

 
Παρ. 932. #640, βθτ: Μι (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 90. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας με κατιόν μορντάν (Περίπτωση 

13). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους.  

Βιολιστής: Νικόλαος Χαρχαλάκης (Χάρχαλης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Αποκορωνιώτικος» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Ενθυμήματα από τη Μουσική Παράδοση της Κρήτης 

1920-1955, Panivar 40239, 2CDs, 2002, αρ. κομματιού: II-01, σημείο: 0.14΄-0.22΄.  
 

 

 
Παρ. 933.

1526
 #292, βθτ: Ρε, ~ 100. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας με κατιόν μορντάν (Περίπτωση 

13). Ολισθητική και αρθρωτή βιολιστική εκφορά των επιμέρους ποικιλμάτων, αντίστοιχα. 

Βιολιστής: Γιάννης Κουλιανός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Χορός 

Ίσιος» (Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Νησιώτες Πρωτομάστορες - Μουσικές του Νησιώτικου Πριν το ’60, 

περ. Pop Eleven, τχ. 3, PO432, CD, 2006, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 2.28΄-2.38΄ (1
η
 έκδ. σε δίσκο 45΄ στροφών).  

 

 

Ακολουθούν, κατά δεύτερον, παραδείγματα της δεύτερης προαναφερόμενης διάταξης, της 

ανεστραμμένης (π.χ. ). Αντίστοιχα με πριν, στην περίπτωση αυτή, το πρώτο εκ των δυο 

επιμέρους απλών ποικιλμάτων, το μορντάν, συναντάται τόσο σε ανιόντα (Παρ. 934)
1527

 όσο και σε 

κατιόντα σχηματισμό (Παρ. 935),
1528

 ενώ το δεύτερο αντίστοιχα, το μετάηχο μιας-νότας, 

συναντάται κατά κύριο λόγο μονάχα σε ανιόντα.  
 

                                                 
1525

 Αναφέρεται μονάχα ως συνθέτης του κομματιού, ό. σημ. 510. 
1526

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 584. 
1527

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 187 (3
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 991 (3

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 118 (4

ο
 μέτρο, 4

ος
 

χρόνος), Παρ. 744 (1
ο
 μέτρο, 5

ος
-6

ος
 χρόνος). 

1528
 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 583 (2

ο
-5

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 158 (1

ο
-3

ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος), Παρ. 589. 
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Παρ. 934. #185, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 180. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος μορντάν με ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 13). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους.  

Βιολιστής: Νίκος Γεροδήμος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Βλαχοθανάσης». Από 

το άλμπουμ: Η Μουσική Παράδοση του Συρράκου, Symban 687-8, 2MCs, 1990-5 (;), αρ. κομματιού: II-Α2, 

σημείο: 1.11΄-1.17΄.  

 

 

 
Παρ. 935.

1529
 #135, βθτ: Ρε, ~ 85.  

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, κατιόντος μορντάν με ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 13). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους.  

Βιολιστής: Λυκούργος Τζάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μανέττας» 

(Κεφαλλονιάς). Από το άλμπουμ: Κεφαλλονίτικοι Παραδοσιακοί Χοροί και Τραγούδια - Τζάκης Λυκούργος, 

Graphonews, MC, 1982, αρ. κομματιού: Α-02, σημείο: 0.43΄-0.54΄. 

 

 

 

Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 14 

Κατηγορία II) Συνδυασμός ποικίλματος μιας-νότας με ποίκιλμα δυο-νοτών 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

Μορντάν 

 

Η εν λόγω περίπτωση (Περίπτωση 14), και δη αυτή στην οποία το συστατικό της πρόηχο ποίκιλμα 

μιας-νότας προηγείται του έτερου συστατικού της μορντάν, αποτελεί μια από τις πιο συνήθεις 

σύνθετου ποικίλματος στην κατηγορία της (Κατηγορία ΙI). Διακρίνονται οι παρακάτω τέσσερις 

βασικές εκδοχές αυτής (α-δ), ανάλογα με τον ανιόντα ή κατιόντα σχηματισμό των δυο 

προαναφερόμενων απλών ποικιλμάτων.  

α) Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας σε συνδυασμό με ανιόν μορντάν (π.χ. ) (Παρ. 

936).
1530

 

β) Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας σε συνδυασμό με ανιόν μορντάν (π.χ. ) (Παρ. 

937).
1531

 

                                                 
1529

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 457, Παρ. 605. 
1530

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 450 (4
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος). 

1531
 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 988 (2

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 279 (2

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 759 (10

ος
 χρόνος), Παρ. 

814 (3
ο
 μέτρο, 2

ος
 & 3

ος
 χρόνος), Παρ. 271 (2

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος). 
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γ) Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας σε συνδυασμό με κατιόν μορντάν (π.χ. ) (Παρ. 938). 

δ) Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας σε συνδυασμό με κατιόν μορντάν (π.χ. ) (Παρ. 939 

- Παρ. 946).
1532

  

 

 
Παρ. 936.

1533
 #132, βθτ: Λα, ~ 80. 

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με ανιόν μορντάν (Περίπτωση 14). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά τους.  

Βιολιστής: Θανάσης Σπίνουλας & Χρήστος Μέξας.
1534

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Σπαρτιλιώτικος συρτός χορός» (Κέρκυρας). Από το άλμπουμ: Κερκυραϊκή Παραδοσιακή Μουσική, 

Χοροί & Τραγούδια, ΕΚΑΟΚΛ, CD, 2001, αρ. κομματιού: 06, σημείο: 0.24΄-0.30΄.  

 

 

 
Παρ. 937.

1535
 #342, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Σύνθετο ποίκιλμα, κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με ανιόν μορντάν (Περίπτωση 14). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά τους.  

Βιολιστής: Αντώνης Γιακουμάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο μηχανικός» 

(Καλύμνου). Από το άλμπουμ: Αυθεντικά Νησιώτικα του ’50, Lyra 168, CD, 1995, αρ. κομματιού: 07, σημείο: 

1.00΄-1.13΄ (1
η
 έκδ. ~ δεκαετία ’50-’60, σε δίσκο 45΄ στροφών).  

 

 

 
Παρ. 938.

1536 #233, βθτ: Φα#, ~ 90. 

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με κατιόν μορντάν (Περίπτωση 14). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά τους.  

Βιολιστής: Μιλτιάδης Παρασκευάς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Βασιλικός θα 

γίνω» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Πλατάνια από το Μέτσοβο - Γιώργος Γκίκας, Ηχογέννηση 506, CD, 2007, αρ. 

κομματιού: 10, σημείο: 0.00΄-0.07΄.  

 

                                                 
1532

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 70 (1
ο
 μέτρο, 1

ος
 & 3

ος
 χρόνος), Παρ. 192 (1

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 313 (1

ο
 μέτρο, 2

ος
 & 

4
ος

 χρόνος, και 2
ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 808 (1

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 426 (2

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 534 (2

ο
 

μέτρο, 3
ος

 χρόνος), Παρ. 803 (3
ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος), Παρ. 675 (1

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 699 (2

ο
 & 5

ο
 μέτρο, 3

ος
 

χρόνος), Παρ. 795 (4
ο
 μέτρο, 1

ος
 & 2

ος
 χρόνος). 

1533
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 438. 

1534
 Ό. σημ. 915. Αντίστοιχα, το πιθανότερο είναι η συγκεκριμένη φωνή της μελωδίας –η οποία καταγράφεται εδώ– να 

ερμηνεύεται από τον Θανάση Σπίνουλα.  
1535

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 468. 
1536

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 988. 
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Είναι γεγονός ότι ειδικότερα η τελευταία προαναφερόμενη εκδοχή της εν λόγω περίπτωσης 

σύνθετου ποικίλματος (δ) –κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με κατιόν μορντάν– 

συναντάται ιδιαίτερα συχνά στο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ, και μάλιστα αρκετά περισσότερο συχνά 

από τις υπόλοιπες τρεις (α-γ). Από ερμηνευτική σκοπιά δε –αντίστοιχα με την προηγούμενη 

Περίπτωση 13–,
1537

 η εκφορά της μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με αυτή του κατιόντος γκρουπέτου 

τριών-νοτών ( ). 

 

 
Παρ. 939. #644, βθτ: Σολ (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα),   ~ 65. 

Σύνθετο ποίκιλμα, κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με κατιόν μορντάν (Περίπτωση 14). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά τους.  

Βιολιστής: Παντελής Γρηγοριάδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τικ» 

(Πόντου). Από το άλμπουμ: Ανέβζηγος Αροθυμία - Μουσική και Σκοποί του Πόντου, Βουλή των Ελλήνων / 

ΟΠΣΝΕ, 6CDs, 2005, αρ. κομματιού: III-09, σημείο: 3.00΄-3.06΄. 

 

 

 
Παρ. 940. #639, βθτ: Ντο, ~ 140. 

Σύνθετο ποίκιλμα, κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με κατιόν μορντάν (Περίπτωση 14). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά τους.  

Βιολιστής: Βαγγέλης Πηλιχός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Πάτημα 

Λήμνου». Από το άλμπουμ: Το Καλοκαίρι στο Νησί - Ελένη Λεγάκη, LYRA 4596,CD, 1991, αρ. κομματιού: 11, 

σημείο: 0.43΄-0.49΄. 
 

 

 
Παρ. 941. #643, βθτ: Ντο, ~ 100.  

Σύνθετο ποίκιλμα, κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με κατιόν μορντάν (Περίπτωση 14). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά τους.  

Βιολιστής: Διονύσης Πόγγης (Νιόνιος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μπρος πίσω» (Λημνέικος συρτός χορός). Από το άλμπουμ: Ελληνικοί Χοροί - Ηχογραφήσεις στις ΗΠΑ 1920-

1940, Hellenic Records 859, CD, 2005, αρ. κομματιού: 12, σημείο: 0.53΄-1.00΄ (1
η
 έκδ. 1927, στο δίσκο 78΄ 

στροφών Columbia Αμερικής CO-56064F). 

 

 

Η εν λόγω εκδοχή (δ) του σύνθετου ποικίλματος, επίσης, συχνά συναντάται να ερμηνεύεται 

συνεχόμενα σχηματίζοντας διαδοχικές σειρές (Παρ. 942 - Παρ. 946).
1538

 

 

                                                 
1537

 Βλ. σ. 622. 
1538

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 617 (3
ος

-8
ος

 χρόνος). 
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Παρ. 942. #641, βθτ: Ρε, ~ 80. 

Διαδοχική σειρά σύνθετου ποικίλματος, κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με κατιόν μορντάν 

(Περίπτωση 14). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά των επιμέρους απλών ποικιλμάτων. 

Βιολιστής: Γιώργος Μακρυγιάννης (Νισύριος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Σέρβα» (Οργανικό χασάπικο). Από το άλμπουμ: Πριν από το Μάρκο, περ. Λαϊκό τραγούδι, τχ. 11, CD, 

2005, αρ. κομματιού: 12, σημείο: 0.06΄-0.12΄ (1
η
 έκδ. 1918, στο δίσκο 78΄ στροφών Victor Αμερικής VI-69921). 

 

 
Παρ. 943. #645, βθτ: Ντο, ~ 135.  

Διαδοχική σειρά σύνθετου ποικίλματος, κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με κατιόν μορντάν 

(Περίπτωση 14). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά των επιμέρους απλών ποικιλμάτων. 

Βιολιστής: Στέλιος Λαζάρου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Κάτσε στον καναπέ 

μου» (λαϊκό). Από το άλμπουμ: Από τις 78 Στροφές - Καίτη Γκρέυ, EMI 386848, 2CDs, 2007, αρ. κομματιού: I-18, 

σημείο: 2.49΄-2.57΄ (1
η
 έκδ. 1958, στο δίσκο 78΄ στροφών His Master’s Voice Ελλάδος AO-5545).  

 

 
Παρ. 944. #642, βθτ: Σολ, ~ 90. 

Διαδοχική σειρά σύνθετου ποικίλματος, κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με κατιόν μορντάν 

(Περίπτωση 14). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά των επιμέρους απλών ποικιλμάτων. 

Βιολιστής: Γιώργος Φλώρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ο ήλιος» 

(τσάμικο, Κεντρικής Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Το Βιολί του Γιώργου Φλώρου, Παΐσιος 182, MC, ~ τέλη 

δεκαετίας ’80 (;), αρ. κομματιού: ;, σημείο: 1.55΄-2.04΄. 
 

 
Παρ. 945.

1539
 #181, βθτ: Λα, ~ 110.  

Διαδοχική σειρά σύνθετου ποικίλματος, κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με κατιόν μορντάν 

(Περίπτωση 14). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά των επιμέρους απλών ποικιλμάτων. 

Βιολιστής: Κώστας Καψάλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Σέλφω ή τ’ 

αηδόνι» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Το Γλέντι του Μάνθου - Τακούτσια, ΣΝΑΖ, 2CDs, 1999, αρ. κομματιού: II-

06, σημείο: 1.18΄-1.27΄ (ιστορική ηχογράφηση από ιδιωτικό γλέντι στα Δολιανά Ιωαννίνων, τον Μάιο του 1965). 

 

                                                 
1539

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 273. 
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Παρ. 946.

1540
 #486, βθτ: Ρε, ~ 100. 

Διαδοχική σειρά σύνθετου ποικίλματος, κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με κατιόν μορντάν 

(Περίπτωση 14). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά των επιμέρους απλών ποικιλμάτων. 

Βιολιστής: Γιάννης Κουλιανός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Χορός 

Ίσιος» (Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Νησιώτες Πρωτομάστορες - Μουσικές του Νησιώτικου Πριν το ’60, 

περ. Pop Eleven, τχ. 3, PO432, CD, 2006, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 1.03΄-1.11΄ (1
η
 έκδ. σε δίσκο 45΄ στροφών). 

 

 

Σποραδικά επίσης συναντάται και ο αντίστροφος σχηματισμός της εν λόγω περίπτωσης σύνθετου 

ποικίλματος (Περίπτωση 14), στον οποίο δηλαδή το συστατικό αυτού πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

έπεται του αντίστοιχου μορντάν (π.χ. ). Είναι εύλογο ότι, στην περίπτωση αυτή, τα δυο 

επιμέρους ποικίλματα αναγκαστικά ποικίλλουν θεωρητικά δυο –αντί μια, όπως προηγουμένως– 

διαδοχικές κύριες νότες (Παρ. 947 - Παρ. 949).
1541

  

 

 
Παρ. 947. #144, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 110. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος μορντάν με κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 14). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Δημήτρης Κασιμάτης (Τζιμάρας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Μπουρδάρης Χορός» (Κυθήρων). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Επτανήσων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 16, CD, 2002, 

αρ. κομματιού: 15, σημείο: 0.08΄-0.15΄ (ηχ. 1958-80). 

 

 

 
Παρ. 948. #14, βθτ: Ντο, ~ 90. 

Σύνθετα ποικίλματα δυο κύριων νοτών, κατιόντος μορντάν με: α) ανιόν και β) κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-

νότας (Περίπτωση 14). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού της σειράς οργανικών σκοπών: 

«Μπάλλος» και «Σούστα» (Ν. Αιγαίου). Από ανέκδοτη ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας (από τον γράφοντα) στον 

Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου, 08-2006, σημείο: 2.27΄-2.31΄. 

 

                                                 
1540

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 274. 
1541

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 107 (4
ο
 μέτρο, 4

ος
-5

ος
 χρόνος). 
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Παρ. 949. #182, βθτ: Σολ (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 100 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Διαδοχική σειρά σύνθετου ποικίλματος δυο κύριων νοτών, ανιόντος μορντάν με κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-

νότας (Περίπτωση 14). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά των επιμέρους απλών ποικιλμάτων. 

Βιολιστής: Ρέμες. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Χόρμοβας» (Βόρειας 

Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Βόρειος Ήπειρος - Τραγούδια και Χοροί, Τροχαλία ΤΜΙΠ, 2CDs, 2000, αρ. 

κομματιού: 07, σημείο: 0.08΄-0.17΄.  

 

 

 

 

Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 15 

Κατηγορία II) Συνδυασμός ποικίλματος μιας-νότας με ποίκιλμα δυο-νοτών 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

Μορντάν 

 

Είναι εύλογο ότι, αφού το ένα εκ των δυο επιμέρους απλών ποικιλμάτων της παρούσας περίπτωσης 

σύνθετου ποικίλματος (Περίπτωση 15) είναι διάηχο, η σχετική δομική μονάδα του τελευταίου 

εμπεριέχει δυο –αντί μια– διαδοχικές κύριες νότες. Η δε διάταξη αυτού μπορεί να είναι είτε ως 

εξής: διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας - μορντάν (π.χ. ), η οποία είναι και η πιο συνήθης (Παρ. 

950, Παρ. 951),
1542

 είτε η ανάστροφη αυτής, δηλαδή: μορντάν - διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (π.χ. 

).
1543

 

 

 
Παρ. 950.

1544
 #559, βθτ: Σολ, ~ 110. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, κατιόντος μετάηχου χαρακτήρα διάηχου ποικίλματος μιας-νότας με κατιόν 

μορντάν (Περίπτωση 15). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Απτάλικο 

ζεϊμπέκικο» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Βιολί - The Greek Folk Instruments Vol.5, FM Records 682, CD, 

1995, αρ. κομματιού: 16, σημείο: 0.45΄-0.50΄. 

 

                                                 
1542

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 988 (3
ο
 μέτρο, 1

ος 
χρόνος), Παρ. 984 (1

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 372 (3

ο
 μέτρο, 3

ος
-5

ος
 

χρόνος), Παρ. 426 (2
ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 363 (1

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 744 (1

ο
 μέτρο, 7

ος
-8

ος
 χρόνος), Παρ. 

865 (6
ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 1017 (5

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος). 

1543
 Ενδ. βλ. Παρ. 986 (2

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος). 

1544
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 373. 
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Παρ. 951.

1545
 #619, βθτ: Σολ, ~ 75. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, κατιόντος πρόηχου χαρακτήρα διάηχου ποικίλματος μιας-νότας με κατιόν 

μορντάν (Περίπτωση 15). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Σωκράτης Κρομμύδας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Κλειστός 

Αργιθέας» (Αργιθέας Καρδίτσας). Από το άλμπουμ: Σωκράτης Κρομμύδας, ανεξ. παραγωγή του ιδίου, MC, 

δεκαετία ~ ’70-’80, αρ. κομματιού: 07, σημείο: 1.38΄-1.45΄.  
 

 

                                                 
1545

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 421, Παρ. 756. 
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3.1.5.2.III. Κατηγορία Σύνθετων Ποικιλμάτων III: Συνδυασμός Ποικίλματος Μιας-Νότας με 

Ποίκιλμα Τριών ή και Περισσότερων Νοτών 

 

… , … 

 

Στην τρίτη (III) κατηγορία περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι περιπτώσεις σύνθετων ποικιλμάτων οι 

οποίες μπορούν να προκύψουν από το συνδυασμό ενός εκ των βασικών ποικιλμάτων μιας-νότας με 

ένα εκ των ποικιλμάτων τριών-νοτών. Προκύπτουν οι παρακάτω εννέα (α-θ) νέες σχετικές 

περιπτώσεις, οι οποίες εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. Πρόκειται για τις περιπτώσεις 

σύνθετων ποικιλμάτων 16-24 του Πίν. 23: 

α) μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα (Περίπτωση 16),  

β) πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα (Περίπτωση 17),  

γ) διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα (Περίπτωση 18),  

δ) μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με γκρουπέτο (Περίπτωση 19),  

ε) πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας με γκρουπέτο (Περίπτωση 20),  

στ) διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με γκρουπέτο (Περίπτωση 21),  

ζ) μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με τρίλια (Περίπτωση 22),  

η) πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας με τρίλια (Περίπτωση 23),  

θ) διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με τρίλια (Περίπτωση 24). 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας δεν συναντήθηκαν παραδείγματα των προαναφερόμενων 

περιπτώσεων β & γ (Περιπτώσεις 17 & 18). Ως εκ τούτου, αυτές δεν αναπτύσσονται περαιτέρω στη 

συνέχεια. 

 

 

Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 16 

Κατηγορία 
III) Συνδυασμός ποικίλματος μιας-νότας με ποίκιλμα τριών ή 

περισσότερων νοτών 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

Πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα 

 

Για αντίστοιχους λόγους με την προαναφερθείσα Περίπτωση 7,
1546

 η διάταξη των συστατικών 

απλών ποικιλμάτων της παρούσας περίπτωσης σύνθετου ποικίλματος (Περίπτωση 16) συναντάται 

κατά κύριο λόγο να είναι η εξής: πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα - μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

(Παρ. 952).  

 

 
Παρ. 952.

1547
 #21, βθτ: Ρε, ~ 80.  

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιούσας συζευκτικής αποτζιατούρας πέντε-νοτών με ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

(Περίπτωση 16). Μερικώς ολισθητική και αρθρωτή βιολιστική εκφορά των επιμέρους ποικιλμάτων, αντίστοιχα. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Νιαβέντ 

λόνγκα» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή Κυριάκο Γκουβέντα, 

ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 0.51΄-0.54΄. 

 

                                                 
1546

 Βλ. σ. 620. 
1547

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 192. 
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Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 19 

Κατηγορία 
III) Συνδυασμός ποικίλματος μιας-νότας με ποίκιλμα τριών ή 

περισσότερων νοτών 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

Γκρουπέτο 

 

Για αντίστοιχους λόγους, επίσης, με την προηγούμενη περίπτωση (Περίπτωση 16), η διάταξη των 

συστατικών απλών ποικιλμάτων της παρούσας περίπτωσης σύνθετου ποικίλματος (Περίπτωση 19) 

συναντάται κατά κύριο λόγο να είναι η εξής: γκρουπέτο - μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Παρ. 953, 

Παρ. 954).
1548

 

 

 
Παρ. 953.

1549
 #603, βθτ: Μι (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 75. 

Σύνθετο ποίκιλμα, κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών με ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 

19). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Σταμάτης Μπαρδάνης (Σταματομανώλης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Αμοργιανό» (Αμοργού). Από εκπομπή της ελληνικής ραδιοφωνίας, 1960-80, σημείο: 0.58΄-1.04΄ (από το 

αρχείο του Κυριάκου Πετρά). 
 

 
Παρ. 954.

1550
 #590, βθτ: Σολ, ~ 85. 

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών με ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 19). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Βαγγέλης Αδριάς (Ναύτης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Σέριφος 

ποτέ δε σε ξεχνώ» (Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: Η Μουσική μας Παράδοση - Ταξίδι στα Νησιά Μας, Sakkaris 

250, CD, 1997, αρ. κομματιού: 13, σημείο: 0.06΄-0.17΄ (1
η
 έκδ. δεκαετία ~ ’60, σε δίσκο 45΄ στροφών). 

 

Ως σύνθετο ποίκιλμα της παρούσας περίπτωσης (Περίπτωση 19), βέβαια, μπορεί επίσης να 

θεωρηθεί εκείνο του οποίου τα δυο συστατικά απλά ποικίλματα ποικίλλουν, με σχετικά μεγάλη 

ταχύτητα εκφοράς, δυο –αντί μια– διαδοχικές κύριες νότες. Στην περίπτωση αυτή, ως επί το 

πλείστον, αφενός, η διάταξη του σύνθετου ποικίλματος είναι ίδια με προηγουμένως –δηλαδή: 

γκρουπέτο - μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας–, αφετέρου, και τα δυο αυτά επιμέρους απλά ποικίλματα 

συναντώνται σε ανιόντα σχηματισμό (Παρ. 955).
1551

 

 

                                                 
1548

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 676 (11
ος

 χρόνος), Παρ. 173 (3
ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος). 

1549
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 725. 

1550
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 685. 

1551
 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 682 (2

ο
 μέτρο, 4

ος
-5

ος
 χρόνος), Παρ. 955 (2

ο
 & 4

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 684 (1

ο
 μέτρο, 

4
ος

 χρόνος). 
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Παρ. 955.

1552
 #224, βθτ: Ρε, ~ 80. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών με ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-

νότας (Περίπτωση 19). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Νίκος Οικονομίδης ή Νικήτας Συνοδινός.
1553

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του 

οργανικού σκοπού: «Πατινάδα Νάξου». Από το άλμπουμ: Ελληνικοί Χοροί Νο.9 - Τραγούδια από Διάφορες 

Περιοχές, Δόρα Στράτου 109, LP, 1977, αρ. κομματιού: Β-04, σημείο: 1.17΄-1.30΄. 

 

 

 

Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 20 

Κατηγορία 
III) Συνδυασμός ποικίλματος μιας-νότας με ποίκιλμα τριών ή 

περισσότερων νοτών 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

Γκρουπέτο 

 

Η εν λόγω περίπτωση (Περίπτωση 20), και δη αυτή στην οποία το συστατικό της πρόηχο ποίκιλμα 

μιας-νότας προηγείται του έτερου συστατικού της γκρουπέτου (π.χ. ), αποτελεί μια από 

τις πιο συνήθεις σύνθετου ποικίλματος στην κατηγορία της (Κατηγορία ΙII). Διακρίνονται οι 

παρακάτω τέσσερις βασικές εκδοχές αυτής (α-δ), ανάλογα με τον ανιόντα ή κατιόντα σχηματισμό 

των δυο προαναφερόμενων απλών ποικιλμάτων.  

α) Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας σε συνδυασμό με ανιόν γκρουπέτο (Παρ. 956).  

β) Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας σε συνδυασμό με ανιόν γκρουπέτο (Παρ. 957).  

γ) Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας σε συνδυασμό με κατιόν γκρουπέτο (Παρ. 958).
1554

  

δ) Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας σε συνδυασμό με κατιόν γκρουπέτο (Παρ. 959).
1555

 

 

 
Παρ. 956.

1556
 #585, βθτ: Μι,  ~ 75.  

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με ανιόν γκρουπέτο πέντε-νοτών (Περίπτωση 20). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Γιώργος Μακρυγιάννης (Νισύριος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Αϊβαλιώτικο Ζεϊμπέκικο» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Πριν από το Μάρκο, περ. Λαϊκό τραγούδι, 

τχ. 11, CD, 2005, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 0.44΄-0.51΄ (1
η
 έκδ. 1918, στο δίσκο 78΄ στροφών Victor Αμερικής 

VI-72702). 

 

                                                 
1552

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 681, Παρ. 928. 
1553

 Ό. σημ. 1213. 
1554

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 704 (2
ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), και Παρ. 726 (3

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος). 

1555
 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 909 (6

ος
 χρόνος), Παρ. 717 (3

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 968 (5

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 

504 (1
ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος), Παρ. 759 (4

ος
 χρόνος). 

1556
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 686. 
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Παρ. 957.

1557
 #242, βθτ: Λα, ~ 85. 

Σύνθετο ποίκιλμα, κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με ανιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών (Περίπτωση 

20). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Γιώργος Μαργιολάς (Μανωλάς). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Μπήκε στο χορό» (λαϊκό). Από το άλμπουμ: Και Σήμερα Κοντά σου - Γιώργος Μαριολάς, Δίκτυο 260, CD, 2009, 

αρ. κομματιού: 03, σημείο: 2.26-2.31΄ (1
η
 έκδ. 1956, στο δίσκο 78΄ στροφών His Master’s Voice Ελλάδος AO-

5368).  

 

 

 
Παρ. 958. #623, βθτ: Ντο (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 105. 

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών (Περίπτωση 

20). Ολισθητική και αρθρωτή βιολιστική εκφορά των επιμέρους ποικιλμάτων, αντίστοιχα. 

Βιολιστής: Νίκος Οικονομίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Νι και ντρε» 

(Αμοργού). Από το άλμπουμ: Πέρασμα στην Αμοργό - Νίκος Οικονομίδης, Keros 101, CD, 2001, αρ. κομματιού: 

04, σημείο: 1.18΄-1.28΄.  

 

 

 
Παρ. 959.

1558
 #419, βθτ: Ντο, ~ 135 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση, ταξίμι). 

Σύνθετο ποίκιλμα, κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών (Περίπτωση 

20). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Στέλιος Λαζάρου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Κάτσε στον καναπέ 

μου» (λαϊκό). Από το άλμπουμ: Από τις 78 Στροφές - Καίτη Γκρέυ, EMI 386848, 2CDs, 2007, αρ. κομματιού: I-18, 

σημείο: 2.33΄-2.41΄ (1
η
 έκδ. 1958, στο δίσκο 78΄ στροφών His Master’s Voice Ελλάδος AO-5545).  

 

 

 

 

                                                 
1557

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 687. 
1558

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 858. 
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Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 21 

Κατηγορία 
III) Συνδυασμός ποικίλματος μιας-νότας με ποίκιλμα τριών ή 

περισσότερων νοτών 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

Γκρουπέτο 

 

Όπως και στην προαναφερόμενη Περίπτωση 15,
1559

 εξαιτίας του ότι το ένα εκ των δυο επιμέρους 

απλών ποικιλμάτων της παρούσας περίπτωσης σύνθετου ποικίλματος (Περίπτωση 21) είναι διάηχο, 

η σχετική δομική μονάδα του τελευταίου εμπεριέχει δυο –αντί μια– διαδοχικές κύριες νότες. Η δε 

διάταξη αυτού μπορεί να είναι, είτε ως εξής: διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας - τρίλια (Παρ. 960),
1560

 

είτε η ανάστροφη αυτής, δηλαδή: τρίλια - διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Παρ. 961).  

 

  
Παρ. 960.

1561
 #12, βθτ: Λα, ~ 90. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, κατιόντος πρόηχου χαρακτήρα διάηχου ποικίλματος μιας-νότας με ανιόν 

γκρουπέτο τριών-νοτών (Περίπτωση 21). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Νίκος Δ. (Nick Doneff). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Χήρα μου με τα 

μαύρα» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Βιργινία Μαγκίδου - Το Ελληνικό Τραγούδι στην Αμερική 1945-1955, 

Hellenic Records 1007, CD, 1996, αρ. κομματιού: 13, σημείο: 0.15΄-0.21΄.  

 

 
Παρ. 961.

1562
 #613, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 90. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, διπλής «αλυσίδας» κατιόντος γκρουπέτου τριών-νοτών με ανιόν μετάηχου 

χαρακτήρα διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 21). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Αντώνης Ξανθάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Μυλοποταμίτισσα» (Σίφνου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια απ’ τα Νησιά Μας, Fidelity 6484215, LP, 1975, αρ. 

κομματιού: Β-02, σημείο: 1.23΄-1.30΄.  

 

 

 

Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 22 

Κατηγορία 
III) Συνδυασμός ποικίλματος μιας-νότας με ποίκιλμα τριών ή 

περισσότερων νοτών 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

Τρίλια 

 

Η παρούσα περίπτωση σύνθετου ποικίλματος (Περίπτωση 22) συναντάται κατά κύριο λόγο υπό τη 

διάταξη: τρίλια - μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας. Στα παραδείγματα που ακολουθούν, η δομική 

μονάδα του ποικίλματος εμπεριέχει, αντίστοιχα, μια (Παρ. 962) και δυο κύριες νότες (Παρ. 963). 

                                                 
1559

 Βλ. σ. 629. 
1560

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 159 (3
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος). 

1561
 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 420, Παρ. 675, Παρ. 808. 

1562
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 743. 
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Παρ. 962.

1563
 #441, βθτ: Ρε (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 100. 

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιούσας τρίλιας τεσσάρων-νοτών με κατιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 22). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Στέφος Γονίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μπάλλος» 

(Κύθνου). Από το άλμπουμ: Δόρα Στράτου 4 - Κρήτη, Κύθνος, Νάξος, Philips 522263, CD, 1994, αρ. κομματιού: 

09, σημείο: 2.24΄-2.34΄ (1
η
 έκδ. 1975). 

 

 

 
Παρ. 963. #47, βθτ: Λα, ~ 105. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών με ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

(Περίπτωση 22). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολί: Δημήτρης Μπαρούσης (ή Λορέντζος).
1564

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Γεια σου Λόλα μερακλού» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Αρχείο: Τραγουδιστές του Ρεμπέτικου 14 - Κώστας 

Ρούκουνας 2, EMI 852849, CD, 1998, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 0.11΄-0.17΄ (1
η
 έκδ. 1934, στο δίσκο 78΄ 

στροφών Columbia Ελλάδος DG-6107). 

 

 

 

Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 23 

Κατηγορία 
III) Συνδυασμός ποικίλματος μιας-νότας με ποίκιλμα τριών ή 

περισσότερων νοτών 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

Τρίλια 

 

Η εν λόγω περίπτωση (Περίπτωση 23), και δη αυτή στην οποία το συστατικό της πρόηχο ποίκιλμα 

μιας-νότας προηγείται έτερου συστατικού της τρίλιας (π.χ. …), αποτελεί –μαζί με την 

προαναφερόμενη Περίπτωση 20– μια από τις πιο συνήθεις σύνθετου ποικίλματος στην κατηγορία 

της (Κατηγορία ΙII). Διακρίνονται οι παρακάτω τέσσερις βασικές εκδοχές αυτής (α-δ), ανάλογα με 

τον ανιόντα ή κατιόντα σχηματισμό των δυο προαναφερόμενων απλών ποικιλμάτων.  

α) Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας σε συνδυασμό με ανιούσα τρίλια. Όπως γίνεται αντιληπτό 

και από τα παραδείγματα που ακολουθούν, το καθένα από τα δυο αυτά επιμέρους ποικίλματα 

ενδέχεται να είναι είτε βηματικού (Παρ. 964)
1565

 είτε αλματικού διαστήματος (Παρ. 965).
1566

 

                                                 
1563

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 161, Παρ. 178. 
1564

 Αναφέρεται μονάχα ως συνθέτης του κομματιού, ό. σημ. 510. 
1565

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 927 (3
ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος). 
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β) Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας σε συνδυασμό με ανιούσα τρίλια. Η εκδοχή αυτή, και δη 

όταν το πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας αποτελεί την νότα εναλλαγής της τρίλιας, είναι η πιο 

συνήθης εκ των εν λόγω τεσσάρων (α-δ). Αντίστοιχα με προηγουμένως, επίσης, το καθένα 

από τα δυο αυτά επιμέρους ποικίλματα ενδέχεται να είναι είτε βηματικού (Παρ. 966)
1567

 είτε 

αλματικού διαστήματος (Παρ. 967, Παρ. 968).
1568

 

γ) Ανιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας σε συνδυασμό με κατιούσα τρίλια. 

δ) Κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας σε συνδυασμό με κατιούσα τρίλια (Παρ. 969).
1569

  

 

 
Παρ. 964.

1570
 #46, βθτ: Σολ, ~ 210. 

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με ανιούσα τρίλια τριών-νοτών (Περίπτωση 23). 

Ολισθητική και αρθρωτή βιολιστική εκφορά των επιμέρους ποικιλμάτων, αντίστοιχα. 

Βιολιστής: Χαράλαμπος Τσιμπούκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο ξένος μες 

στη ξενιτιά» (καλαματιανός χορός Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Σκοποί από Διάφορες 

Περιοχές της Ελλάδας Νο.2 - Δόμνα Σαμίου, Fidelity 532851, CD, 1996, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 3.05΄-3.12΄ (1
η
 

έκδ. 1968, στο δίσκο extended play Fidelity 8051). 

 

 

 
Παρ. 965.

1571
 #171, βθτ: Ρε, ~ 110. 

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με ανιούσα τρίλια τριών-νοτών αλματικού 

διαστήματος (Περίπτωση 23). Ολισθητική και αρθρωτή βιολιστική εκφορά των επιμέρους ποικιλμάτων, 

αντίστοιχα. 

Βιολιστής: Αχχιλέας Χαλκιάς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ρεμπάπ 

Πωγωνίσιο» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Πετρολούκας Χαλκιάς - Παραδοσιακοί Σολίστες Ν.3, MBI 16525, CD, 

2000, αρ. κομματιού: 13, σημείο: 0.08΄-0.20΄.  

 

                                                                                                                                                                  
1566

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 774 (1
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος). 

1567
 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 854 (2

ο
 & 4

ο
 μέτρο, 1

ος
 & 3

ος
 χρόνος), Παρ. 311 (3

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 959 (2

ο
 μέτρο, 

1
ος

-2
ος

 χρόνος), Παρ. 893 (1
ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 807 (2

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 841 (2

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 

960 (2
ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 959 (2

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 847 (1

ο
 & 3

ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος). 

1568
 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 311 (3

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 317 (1

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 320 (1

ο
 & 3

ο
 μέτρο, 3

ος
 

χρόνος). 
1569

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 211 (1
ο
 μέτρο, 1

ος
 & 3

ος
 χρόνος, και 3

ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος). 

1570
 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 788, Παρ. 1078. 

1571
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 800. 
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Παρ. 966.

1572
 #26, βθτ: Λα, ~ 80. 

Σύνθετο ποίκιλμα, κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με ανιούσα τρίλια οκτώ-νοτών (Περίπτωση 23). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους.  

Βιολιστής: Νίκος Χατζόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τζιβαέρι» 

(αργός σκοπός Δωδεκανήσων). Από την εκπομπή: Σε Ήχο Ελεύθερο - Αυτοσχεδιασμός και Προσωπική 

Δημιουργία στην Εκτέλεση της Παραδοσιακής Μουσικής, του καναλιού ΕΡΤ της ελληνικής τηλεόρασης, 

επιμέλεια: Γ. Παπαδάκης, 1988-9, σημείο: 5.31΄. 
 

 
Παρ. 967.

1573
 #499, βθτ: Σι (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 95. 

Σύνθετο ποίκιλμα, κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας αλματικού διαστήματος με ανιούσα τρίλια τριών-

νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 23). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Μιχάλης Κάππας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ίσσος - 

Σούστα» (Καλύμνου). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.9 - Πάτμος, Κάλυμνος, Λέρος, Κως, Αστυπάλαια, FM 

Records 824, CD, 1999, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 0.11΄-0.22΄.  
 

 
Παρ. 968.

1574
 #223, βθτ: Ντο (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 105. 

Σύνθετο ποίκιλμα, κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας αλματικού διαστήματος με ανιούσα πολλαπλή 

τρίλια αλματικού διαστήματος (Περίπτωση 23). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Νικόλας Ντάβος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ήλιος» 

(Κεντρικής Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Γεια σου Αρκαδία - Νικόλαος Ντάβος, CRONOS 420, CD, 1996, αρ. 

κομματιού: 16, σημείο: 0.01΄-0.10΄.  
 

 
Παρ. 969.

1575
 #429, βθτ: Σολ (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 115. 

Σύνθετο ποίκιλμα, κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με κατιούσα τρίλια τεσσάρων-νοτών (Περίπτωση 

23). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Γιώργος Καραφύλλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Σαν της Σουριάς 

το κάστρο» (εκδοχή Καστελλόριζου). Από το άλμπουμ: Καστελλόριζο, Συρτός 91353, CD, 1992, αρ. κομματιού: 

06, σημείο: 0.07΄-0.11΄. 

 

                                                 
1572

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 852. 
1573

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 307. 
1574

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 868. 
1575

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 147 (α). 
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Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 24 

Κατηγορία 
III) Συνδυασμός ποικίλματος μιας-νότας με ποίκιλμα τριών ή 

περισσότερων νοτών 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

Τρίλια 

 

Για τον ίδιο λόγο με την προαναφερόμενη Περίπτωση 21,
1576

 η σχετική δομική μονάδα της 

παρούσας περίπτωσης σύνθετου ποικίλματος (Περίπτωση 24) εμπεριέχει δυο –αντί μια– διαδοχικές 

κύριες νότες. Η δε διάταξη αυτής μπορεί να είναι, είτε ως εξής: διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας - τρίλια 

(Παρ. 970), είτε η ανάστροφη αυτής, δηλαδή: τρίλια - διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Παρ. 971). 

 

 
Παρ. 970.

1577
 #563, βθτ: Λα, ~ 120. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, κατιόντος μετάηχου χαρακτήρα διάηχου ποικίλματος μιας-νότας με ανιούσα 

τρίλια τεσσάρων-νοτών (Περίπτωση 24). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Στράτος Καλογερίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μαλεβιζιώτικος (Ανάμικτος ασκομαδούρας)» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Ανθολογία Κρητικής Μουσικής Νο2 - 

Ηχογραφήσεις 1926-1952, Hellenic Records 1037, CD, 2003, αρ. κομματιού: 06, σημείο: 2.08΄-2.13΄. 

 

 

 
Παρ. 971.

1578
 #66, βθτ: Ρε, ~ 70. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιούσας τρίλιας οκτώ-νοτών με κατιόν μετάηχου χαρακτήρα διάηχο 

ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 24). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Δημήτρης Σέμσης (Σαλονικιός). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Αμάν 

Αννίτσα» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Αρχείο: Τραγουδιστές του Ρεμπέτικου 1 - Ρίτα Αμπατζή 1, EMI 480409, 

CD, 1994, αρ. κομματιού: 07, σημείο: 1.21΄-1.30΄ (1
η
 έκδ. 1933, στο δίσκο 78΄ στροφών His Master’s Voice 

Ελλάδος AO-2070). 

 

                                                 
1576

 Βλ. σ. 635. 
1577

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 366. 
1578

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 268. 
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3.1.5.2.IV. Κατηγορία Σύνθετων Ποικιλμάτων IV: Συνδυασμός Ποικίλματος Δυο-Νοτών με 

Ποίκιλμα Δυο-Νοτών 

 

 
 

Στην τέταρτη (IV) κατηγορία περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι περιπτώσεις σύνθετων ποικιλμάτων 

οι οποίες μπορούν να προκύψουν από το συνδυασμό των βασικών ποικιλμάτων δυο-νοτών ανά 

δυο. Προκύπτουν οι παρακάτω έξι (α-στ) νέες σχετικές περιπτώσεις, οι οποίες εξετάζονται πιο 

διεξοδικά στη συνέχεια. Πρόκειται για τις περιπτώσεις σύνθετων ποικιλμάτων 25-30 του Πίν. 23: 

α) μορντάν με μορντάν (Περίπτωση 25), 

β) μορντάν με διπλή συζευκτική αποτζιατούρα (Περίπτωση 26), 

γ) μορντάν με διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα (Περίπτωση 27), 

δ) διπλή συζευκτική με διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα (Περίπτωση 28), 

ε) διπλή συζευκτική με διπλή συζευκτική αποτζιατούρα (Περίπτωση 29), 

στ) διπλή διαζευκτική με διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα (Περίπτωση 30).  

 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας δεν συναντήθηκαν παραδείγματα των προαναφερόμενων 

περιπτώσεων δ, ε & στ (Περιπτώσεις 28, 29 & 30). Ως εκ τούτου, αυτές δεν αναπτύσσονται 

περαιτέρω στη συνέχεια. 

 

 

Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 25 

Κατηγορία IV) Συνδυασμός ποικίλματος δυο-νοτών με ποίκιλμα δυο-νοτών 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Μορντάν 

Μορντάν 

 

Η εν λόγω περίπτωση (Περίπτωση 25) αποτελεί την πιο συνήθη σύνθετου ποικίλματος στην 

κατηγορία της (Κατηγορία ΙV). Είναι εύλογο ότι στην περίπτωση αυτή, τα δυο συστατικά απλά 

ποικίλματα –μιας και είναι της ίδιας κατηγορίας ποίκιλσης μεταξύ τους– αναγκαστικά ποικίλλουν 

δυο –αντί μια– διαδοχικές κύριες νότες. Εάν αυτά ποίκιλλαν την ίδια κύρια νότα, εξάλλου, στην μεν 

περίπτωση που θα ήταν και τα δυο είτε ανιόντα είτε κατιόντα, το σύνθετο ποίκιλμα που θα 

προέκυπτε θα ήταν στην ουσία μια τρίλια τεσσάρων-νοτών (  ~ ), και στη δε 

περίπτωση που θα ήταν το ένα ανιόν και το άλλο κατιόν, το σύνθετο ποίκιλμα που θα προέκυπτε θα 

ήταν, αντίστοιχα, ένα γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών (  ~ ).  

 Διακρίνονται οι παρακάτω τέσσερις βασικές εκδοχές (α-δ) του εν λόγω σύνθετου 

ποικίλματος, ανάλογα με τον ανιόντα ή κατιόντα σχηματισμό των δυο επιμέρους του απλών 

ποικιλμάτων.  

α) Ανιόν μορντάν σε συνδυασμό με ανιόν μορντάν (π.χ. ). 

β) Ανιόν μορντάν σε συνδυασμό με κατιόν μορντάν (π.χ. ).  

γ) Κατιόν μορντάν σε συνδυασμό με ανιόν μορντάν (π.χ. ). 

δ) Κατιόν μορντάν σε συνδυασμό με κατιόν μορντάν (π.χ. ). 

Είναι γεγονός ότι ειδικότερα οι δυο πρώτες παραπάνω εκδοχές (α & β) συναντώνται ιδιαίτερα 

συχνά στο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ, και δη αρκετά πιο συχνά από τις δυο έτερες (γ & δ). Όπως 

επίσης γίνεται αντιληπτό από τα παραδείγματα που ακολουθούν, και στις τέσσερις αυτές εκδοχές 
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(α-δ), οι δυο διαδοχικές ποικιλλόμενες κύριες νότες του ποικίλματος κατά κανόνα σχηματίζουν 

κατιόν βηματικό διάστημα 2
ου 

βαθμού. 

 Ακολουθούν παραδείγματα, κατά πρώτον, της πρώτης (α) προαναφερόμενης εκδοχής της εν 

λόγω περίπτωσης σύνθετου ποικίλματος, δηλαδή του συνδυασμού ανιόντος με ανιόν μορντάν (Παρ. 

972 - Παρ. 975).
1579

  

 

 
Παρ. 972.

1580
 #387, βθτ: Λα, ~ 110. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος με ανιόν μορντάν (Περίπτωση 25). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

τους. 

Βιολιστής: Σάββας Φλεβάρης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Εκατολογα της 

Αγάπης» (Ρόδου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Δωδεκανήσων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 5, CD, 2000, αρ. κομματιού: 

12, σημείο: 0.58΄-1.04΄ (1
η
 έκδ. 1975).  

 

 

 
Παρ. 973.

1581
 #283, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 120. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος με ανιόν μορντάν (Περίπτωση 25). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

τους. 

Βιολιστής: Αρίστος Σπανακάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Όσο βαρούν τα 

σίδερα» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Τα Βιολιά της Κρήτης Νο1, Panivar 40266, CD, 1994, αρ. κομματιού: 18, 

σημείο: 1.09΄-1.17΄. 

 

 

 
Παρ. 974.

1582
 #195, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 85.  

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος με ανιόν μορντάν (Περίπτωση 25). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

τους. 

Βιολιστής: Πέτρος Χαλιγιάννης (Πετρέφ). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Δριμινίτσα» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Ηπειρώτικη Παράδοσις Νο1 - Οργανικόν, Ήπειρος 3, MC, ~ δεκαετία 

’70 (;), αρ. κομματιού: Β-10, σημείο: 2.34΄-2.46΄.  

 

 

Ορισμένες φορές, μάλιστα, ειδικότερα το πρώτο από τα δυο συστατικά μορντάν του εν λόγω 

σύνθετου ποικίλματος εκφέρεται με ολισθητικό τρόπο (Παρ. 975).
1583

 

 

                                                 
1579

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 749 (2
ο
 σύστημα, 5

ος
 & 11

ος
 χρόνος), Παρ. 168 (2

ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 204 (2

ος
 

χρόνος), Παρ. 558 (2
ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος), Παρ. 581 (3

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), και ό. σημ. 1583. 

1580
 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 168, Παρ. 785. 

1581
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 557. 

1582
 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 302, Παρ. 531. 

1583
 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 793 (2

ο
 μέτρο, 4

ος
 χρόνος), Παρ. 626 (10

ος
 χρόνος). 
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Παρ. 975.

1584
 #189, βθτ: Λα, ~ 100 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος με ανιόν μορντάν (Περίπτωση 25). Ολισθητική και αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά των επιμέρους ποικιλμάτων, αντίστοιχα. 

Βιολιστής: Νίκος Οικονόμου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: “Miroloj & 

Pogonisios” («Μοιρολόι & Πωγωνήσιος», Μετσόβου Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Instrumental Folk Music from 

Greece, Topic records TS 915, CD, 1996, αρ. κομματιού: 14, σημείο: 2.16΄-2.30΄. 
 

Ακολουθούν παραδείγματα, κατά δεύτερον, της δεύτερης (β) προαναφερόμενης εκδοχής της εν 

λόγω περίπτωσης σύνθετου ποικίλματος, δηλαδή του συνδυασμού ανιόντος με κατιόν μορντάν 

(Παρ. 976 - Παρ. 983).
1585

 Όπως γίνεται αντιληπτό, τούτο συναντάται στα περισσότερα τοπικά 

στυλ του εξεταζόμενου εδώ ερμηνευτικού είδους. Χαρακτηριστική είναι η χρήση του, τόσο στο 

ρεπερτόριο της νησιώτικης (Παρ. 976, Παρ. 977), όσο και της στεριανής Ελλάδας ιδιαίτερα 

μάλιστα της κεντρικής (Παρ. 978, Παρ. 982, Παρ. 983), καθώς επίσης και σε αυτοσχεδιαστικές 

φράσεις ηπειρώτικων μοιρολογιών (Παρ. 979 - Παρ. 981). 
 

 
Παρ. 976. #99, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος με κατιόν μορντάν (Περίπτωση 25). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

τους. 

Βιολιστής: Αναστάσιος Κουλούρης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Βαρύ 

ζεϊμπέκικο» (Λέσβου). Από το άλμπουμ: Μουσικά Σταυροδρόμια στο Αιγαίο - Λέσβος 19
ος

-20
ός

 Αιώνας, Εξάντας, 

5CDs, 2000, αρ. κομματιού: IV-05, σημείο: 0.41΄-0.51΄. 

 

 
Παρ. 977. #630, βθτ: Μι (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 95. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος με κατιόν μορντάν (Περίπτωση 25). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

τους.  

Βιολιστής: Γεώργιος Στεφανίδης (Ταρανάκι). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Αιγιαλίτικη μαντινάδα» (Αμοργού). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Κυκλάδων - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 6, CD, 1997, 

αρ. κομματιού: 12, σημείο: 3.25΄-3.35΄ (1
η 

έκδ. 1973). 

                                                 
1584

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 136. 
1585

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 579 (8
ος

 χρόνος), Παρ. 408 (4
ος

 χρόνος), Παρ. 813. 
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Παρ. 978. #621, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 115. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος με κατιόν μορντάν (Περίπτωση 25). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

τους. 

Βιολιστής: Παναγιώτης Ρούμπος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Λαγκάδι 

ξερολάγκαδο» (καγκέλι Στερεάς Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Πελοποννήσου και Ρούμελης - Σίμων 

Καράς, ΣΔΕΜ 4, CD, 1994, αρ. κομματιού: 14, σημείο: 3.05΄-3.14΄ (1
η
 έκδ. 1976). 

 

 

 
Παρ. 979. #163, βθτ: Φα, ~ 60 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση).  

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος με κατιόν μορντάν (Περίπτωση 25). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

τους. 

Βιολιστής: Ευάγγελος Γκόγκος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μοιρολόι 

σόλο» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Ζωντανή Ηχογράφηση Χωρίς Μικρόφωνα - Αντώνης Κυρίτσης, ανεξ. 

παραγωγή, CD, αρ. κομματιού: 08, σημείο: 1.06΄-1.17΄. 
 

 

Στο βιολί, τα δυο επιμέρους απλά ποικίλματα κατά κανόνα εκφέρονται συζευγμένα. Κάποιες 

φορές, ωστόσο, εκφέρονται και χωριστά (Παρ. 980).
1586

  

 

 
Παρ. 980. #164, βθτ: Σολ (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 60 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος με κατιόν μορντάν (Περίπτωση 25). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

τους.  

Βιολιστής: Ευάγγελος Κουμζής. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Σόλο 

(Οργανικό)» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Σεβντάδες της Αλεξάνδρας, Cronos 672, CD, 2004, αρ. κομματιού: 09, 

σημείο: 3.39΄-3.49΄.  
 

 

                                                 
1586

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 408 (4
ος

 χρόνος). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

644 

Ενίοτε, επίσης –όπως και στην προηγούμενη εκδοχή (α)–, ειδικότερα το πρώτο από τα δυο 

συστατικά μορντάν του εν λόγω σύνθετου ποικίλματος εκφέρεται με ολισθητικό τρόπο (Παρ. 981, 

Παρ. 982). 

 

 
Παρ. 981.

1587
 #199, βθτ: Ρε, ~ 75 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος με κατιόν μορντάν (Περίπτωση 25). Ολισθητική και αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά των επιμέρους ποικιλμάτων, αντίστοιχα. 

Βιολιστής: Αλέκος Τζούμας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μοιρολόι» 

(Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Δόρα Στράτου - Ήπειρος, Μακεδονία, Philips 522261, CD, 1994, αρ. κομματιού: 04, 

σημείο: 0.11΄-0.18΄ (1
η
 έκδ. 1975). 

 

 

 
Παρ. 982.

1588
 #260, βθτ: Σι (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 65. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος με κατιόν μορντάν (Περίπτωση 25). Ολισθητική και αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά των επιμέρους ποικιλμάτων, αντίστοιχα. 

Βιολιστής: Νικόλαος Μαντέλας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ντιαλι με 

κοντεντζ» (Αρβανίτικο). Από το άλμπουμ: Αρβανίτικα Τραγούδια - Κώστας Πισίνας, Symban 384, CD, μετά το 

1985, αρ. κομματιού: 08, σημείο: 2.02΄-2.10΄. 
 

 

Ορισμένες φορές, ακόμη, το εν λόγω ποίκιλμα ερμηνεύεται συνεχόμενα, σχηματίζοντας διαδοχικές 

σειρές (Παρ. 983). 

 

 
Παρ. 983. #631, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 130. 
Διαδοχική σειρά σύνθετου ποικίλματος δυο κύριων νοτών, ανιόντος με κατιόν μορντάν (Περίπτωση 25). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Νίκος Γκέκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού από τη σειρά τραγουδιών: «Μπαίνω μέσ’ 

τ’ αμπέλι, Γιατί μαρή, Τασιά, Μαχαίρι μαυρομάνικο» (Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Τ’ Αρχοντόπουλο - Γιάννης 

Γκουζιώτης, Ηχογέννηση 696, MC, 1998 (;), αρ. κομματιού: 01, σημείο: 6.12΄-6.21΄.  
 

 

                                                 
1587

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 571. 
1588

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 568. 
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Ακολουθούν παραδείγματα, κατά τρίτον, της τρίτης (γ) και τέταρτης (δ) προαναφερόμενης εκδοχής 

της εν λόγω περίπτωσης σύνθετου ποικίλματος. Αντίστοιχα δηλαδή, του συνδυασμού κατιόντος με 

ανιόν μορντάν (Παρ. 984), και κατιόντος με κατιόν μορντάν (Παρ. 985). 

 

 
Παρ. 984.

1589
 #442, βθτ: Ντο, ~ 65. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, κατιόντος με ανιόν μορντάν (Περίπτωση 25). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

τους. 

Βιολιστής: Βασίλης Γραμματικός. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο Σιανός» 

(Πάτμου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Σκοποί της Πάτμου, FM Records 1049, CD, 2004, αρ. κομματιού: 01, 

σημείο: 0.16΄-0.25΄ (1
η
 έκδ. 1996). 

 

 

 
Παρ. 985.

1590
 #297, βθτ: Λα, ~ 120. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, κατιόντος με κατιόν μορντάν (Περίπτωση 25). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά 

τους. 

Βιολιστής: Νικόλας Χατζόπουλος (Μπόμπος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Τα τσαλίμια του Νικόλα» (Κυκλαδίτικου ύφους). Από το άλμπουμ: Μια Θάλασσα Τραγούδια - Νικόλας 

Χατζόπουλος, Friends, CD, 2009, αρ. κομματιού: 26, σημείο: 0.24΄-0.36΄.  

 

 

 

Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 26 

Κατηγορία IV) Συνδυασμός ποικίλματος δυο-νοτών με ποίκιλμα δυο-νοτών 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Μορντάν 

Διπλή συζευκτική αποτζιατούρα 

 

Στην παρούσα μελέτη δεν εντοπίστηκε σχετικό παράδειγμα στο οποίο τα δυο συστατικά απλά 

ποικίλματα της συγκεκριμένης περίπτωσης σύνθετου ποικίλματος (Περίπτωση 26) να ποικίλλουν 

την ίδια κύρια νότα. Η εν λόγω δομή ποίκιλσης, ωστόσο, είναι αρκετά πιθανό να ερμηνεύεται στο 

είδος. Για αντίστοιχους λόγους με την παρακάτω περίπτωση (Περίπτωση 27), μάλιστα, η διάταξη 

με την οποία αυτή είναι δυνατό να συναντηθεί είναι η εξής: διπλή συζευκτική αποτζιατούρα - 

μορντάν (π.χ. ). 

 Αντί της εν λόγω δομής, λοιπόν, εδώ παρατίθεται σχετικό παράδειγμα στο οποίο τα δυο 

προαναφερόμενα επιμέρους απλά ποικίλματα ποικίλλουν, με σχετικά μεγάλη ταχύτητα εκφοράς, 

                                                 
1589

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 175, Παρ. 646. 
1590

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 596. 
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δυο –αντί μια– διαδοχικές κύριες νότες. Η διάταξη αυτής είναι αντίστροφη από την 

προαναφερόμενη, δηλαδή: μορντάν - διπλή συζευκτική αποτζιατούρα (Παρ. 986). 

 

 
Παρ. 986.

1591
 #87, βθτ: Μι, ~ 80. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, κατιόντος μορντάν με κατιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα 

(Περίπτωση 26). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Καδίφης» 

(Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Της Ασιάτιδος Μούσης Ερασταί, Lyra 4589, CD, 1996, αρ. κομματιού: 16, 

σημείο: 2.21΄-2.31΄. 

 

 

 

Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 27 

Κατηγορία IV) Συνδυασμός ποικίλματος δυο-νοτών με ποίκιλμα δυο-νοτών 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Μορντάν 

Διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα 

 

Εξαιτίας της κατά κανόνα, αφενός, πρόχρονης ρυθμικής τοποθέτησης του ενός συστατικού της 

ποικίλματος, της διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας (3.1.3.2) και, αφετέρου, σύγχρονης αντίστοιχα 

του έτερου συστατικού της ποικίλματος, του μορντάν (3.1.3.3), η παρούσα περίπτωση σύνθετου 

ποικίλματος (Περίπτωση 27) συναντάται κατά κύριο λόγο υπό την εξής διάταξη: διπλή διαζευκτική 

αποτζιατούρα - μορντάν (π.χ. ). Στην περίπτωση αυτή, επίσης, το πρώτο εκ των δυο 

επιμέρους απλών ποικιλμάτων, η διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα, συναντάται κατά κύριο λόγο 

μονάχα σε ανιόντα σχηματισμό, ενώ το δεύτερο αντίστοιχα, το μορντάν, συναντάται, τόσο σε 

ανιόντα (Παρ. 987) όσο και σε κατιόντα (Παρ. 988 - Παρ. 990).
1592

 

 

 
Παρ. 987.

1593
 #421, βθτ: Ρε (ακούγεται 3~4 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 80. 

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιούσας διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας με ανιόν μορντάν (Περίπτωση 27). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Γιώργος Λέκκος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Σήμερα θέλ’ ’α 

κατέβω» (Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Θεσσαλίας - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 15, CD, 2002, αρ. 

κομματιού: 11, σημείο: 0.00΄-0.08΄ (1
η
 έκδ. 1980). 

 

                                                 
1591

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 86. 
1592

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 1011 (2
ο
, 3

ο
 & 4

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος), Παρ. 974 (2

ο
 & 3

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος). 

1593
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 860. 
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Παρ. 988.

1594 #233, βθτ: Φα#, ~ 90. 

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιούσας διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας με κατιόν μορντάν (Περίπτωση 27). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Μιλτιάδης Παρασκευάς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Βασιλικός θα 

γίνω» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Πλατάνια από το Μέτσοβο - Γιώργος Γκίκας, Ηχογέννηση 506, CD, 2007, αρ. 

κομματιού: 10, σημείο: 0.00΄-0.07΄.  

 

 

 
Παρ. 989.

1595 #589, βθτ: Μι (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 220. 
Σύνθετο ποίκιλμα, ανιούσας διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας με κατιόν μορντάν (Περίπτωση 27). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Μικές Τσουνιάς (Έννημα). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Θαλασσάκι» 

(εκδοχή Καλύμνου). Από το άλμπουμ: Κάλυμνος - Πολύστιχα Τραγούδια, Χοροί, Δίστιχα, Λύκειο Ελληνίδων 

LCGW 106–107, 2CDs, 2001, αρ. κομματιού: II-25, σημείο: 0.46΄-0.53΄ (1
η
 έκδ. 1982).  

 

 

 
Παρ. 990.

1596
 #160, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 85. 

Διαδοχική σειρά σύνθετου ποικίλματος, ανιούσας διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας με κατιόν μορντάν 

(Περίπτωση 27). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Πέτρος Χαλιγιάννης (Πετρέφ). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Δριμινίτσα» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Ηπειρώτικη Παράδοσις Νο1 - Οργανικόν, Ήπειρος 3, MC, ~ δεκαετία 

’70 (;), αρ. κομματιού: Β-10, σημείο: 1.41΄-1.53΄.  

 

 

                                                 
1594

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 938. 
1595

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 512. 
1596

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 537. 
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3.1.5.2.V. Κατηγορία Σύνθετων Ποικιλμάτων V: Συνδυασμός Ποικίλματος Δυο-Νοτών με 

Ποίκιλμα Τριών ή και Περισσότερων Νοτών 

 

… , … 

 

Στην πέμπτη (V) κατηγορία περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι περιπτώσεις σύνθετων ποικιλμάτων οι 

οποίες μπορούν να προκύψουν από το συνδυασμό ενός εκ των βασικών ποικιλμάτων δυο-νοτών με 

ένα εκ των ποικιλμάτων τριών ή και περισσότερων νοτών. Προκύπτουν οι παρακάτω εννέα (α-θ) 

νέες σχετικές περιπτώσεις, οι οποίες εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. Πρόκειται για τις 

περιπτώσεις σύνθετων ποικιλμάτων 31-39 του Πίν. 23: 

α) μορντάν με πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα (Περίπτωση 31),  

β) μορντάν με γκρουπέτο (Περίπτωση 32),  

γ) μορντάν με τρίλια (Περίπτωση 33),  

δ) διπλή συζευκτική με πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα (Περίπτωση 34), 

ε) διπλή συζευκτική αποτζιατούρα με γκρουπέτο (Περίπτωση 35), 

στ) διπλή συζευκτική αποτζιατούρα με τρίλια (Περίπτωση 36), 

ζ) διπλή διαζευκτική με πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα (Περίπτωση 37),  

η) διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα με γκρουπέτο (Περίπτωση 38),  

θ) διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα με τρίλια (Περίπτωση 39). 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας δεν συναντήθηκαν παραδείγματα των προαναφερόμενων 

περιπτώσεων α, δ, ζ & η (Περιπτώσεις 31, 34, 37 & 38). Ως εκ τούτου, αυτές δεν αναπτύσσονται 

περαιτέρω στη συνέχεια. 

 

 

Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 32 

Κατηγορία 
V) Συνδυασμός ποικίλματος δυο-νοτών με ποίκιλμα τριών ή 

περισσότερων νοτών 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Μορντάν 

Γκρουπέτο 

 

Ως σύνθετο ποίκιλμα της παρούσας περίπτωσης (Περίπτωση 32), ειδικότερα εκείνο του οποίου τα 

δυο συστατικά απλά ποικίλματα ποικίλλουν την ίδια κύρια νότα, μπορεί να θεωρηθεί κατά κύριο 

λόγο αυτό με την εξής διάταξη: μορντάν - γκρουπέτο (π.χ. ). Ακολουθούν σχετικά 

παραδείγματα στα οποία, το εν λόγω γκρουπέτο είναι σε κατιόντα σχηματισμό, και το μορντάν, 

αντίστοιχα, αφενός σε ανιόντα (Παρ. 991) και αφετέρου σε κατιόντα (Παρ. 992). Όπως 

αναφέρθηκε ήδη, ωστόσο, στο παρόν πόνημα, εξαιτίας του ιδιαίτερα συμπαγούς ερμηνευτικού της 

χαρακτήρα, η εν λόγω περίπτωση σύνθετου ποικίλματος (Περίπτωση 32) εξετάζεται κατά κανόνα 

σύμφωνα με τον απλούστερο ταυτόσημο σχηματισμό της, ως απλό δηλαδή –και όχι ως σύνθετο– 

ποίκιλμα κατιόντος γκρουπέτου έξι-νοτών (π.χ. ).
1597

  

 

                                                 
1597

 Βλ. Γκρουπέτο: Περίπτωση 8 (3.1.4.2.II.β.iv, σ. 512). 
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Παρ. 991.

1598
 #468, βθτ: Λα, ~ 105. 

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιόντος μορντάν με κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών (Περίπτωση 32). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά τους. Ταυτόσημο με κατιόν γκρουπέτο έξι-νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 8). 

Βιολιστής: Γιάννης Σούρλας.
1599

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Στη λεμονιά» 

(Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Χρονικό του Δημοτικού Τραγουδιού 1956 Α, Hellenic Records 

1073, CD, 2006, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 2.50΄-2.59΄ (1
η
 έκδ. 1955, στο δίσκο 78΄ στροφών His Master’s Voice 

Ελλάδος AO-5358). 
 

 

 
Παρ. 992.

1600
 #617, βθτ: Σολ, ~ 105. 

Σύνθετο ποίκιλμα, κατιόντος μορντάν με τετραπλή «αλυσίδα» κατιόντος γκρουπέτου τριών-νοτών (Περίπτωση 

32). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. Ταυτόσημο με τετραπλή «αλυσίδα» κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-

νοτών βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 6).  

Βιολιστής: Νίκος Τζιβάρας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Οι κάμποι μας 

πρασίνισαν» (σαρακατσάνικο). Από το άλμπουμ: Σαρακαταναίικη Παράδοση Νο.1 - Κώστας Νάκας, Epiros 503, 

LP, 1977, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 2.32΄-2.38΄.  

 

 

Στην περίπτωση, βέβαια, στην οποία τα δυο επιμέρους απλά ποικίλματα μορντάν και γκρουπέτο 

ποικίλλουν δυο –αντί μια– διαδοχικές νότες, δεν τίθεται αντίστοιχο ζήτημα αμφισημίας με 

προηγουμένως. Το δε σύνθετο ποίκιλμα που προκύπτει σε αυτή την περίπτωση, συναντάται ως επί 

το πλείστον υπό την εξής διάταξη: μορντάν - γκρουπέτο (π.χ. ). Επίσης, το μεν εν λόγω 

μορντάν συναντάται τόσο σε ανιόντα (Παρ. 993, Παρ. 994)
1601

 όσο και σε κατιόντα σχηματισμό 

(Παρ. 995), το δε γκρουπέτο, αντίστοιχα, κατά κύριο λόγο μονάχα σε κατιόντα.  

 

                                                 
1598

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 106, Παρ. 733. 
1599

 Αναφέρεται μονάχα ως συνθέτης του κομματιού, ό. σημ. 510. 
1600

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 758. 
1601

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 330 (2
ο
 μέτρο, 1

ος 
χρόνος). 
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Παρ. 993. #180, βθτ: Σολ, ~ 100 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση).  

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος μορντάν με κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών (Περίπτωση 32). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Κώστας Κωσταγιώργος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Σκάρος» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Λιώσαν τα Χιόνια στα Βουνά - Νίκος Γιαννακός, Φοίνιξ FS760, CD, 2004, 

αρ. κομματιού: 15, σημείο: 3.11΄-3.22΄.  
 

 

 
Παρ. 994. #633, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 110. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος μορντάν με κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών (Περίπτωση 32). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους.  

Βιολιστής: Χρήστος Νταράλας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Σβαρνιάρα» 

(Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Νίκος Καρακώστας, Θανάσης Λαβίδας - Η Τέχνη του Λαϊκού Κλαρίνου 1930-1936, 

Hellenic Records 1017, CD, 2000, αρ. κομματιού: 11, σημείο: 0.00΄-0.12΄ (1
η
 έκδ. 1934, στο δίσκο 78΄ στροφών 

Columbia Ελλάδος DG-6062).  
 

 

 
Παρ. 995.

1602
 #3, βθτ: Μι, ~ 65. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, κατιόντος μορντάν με κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών (Περίπτωση 32). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μην ορκίζεσαι 

βρε ψεύτρα» (Μικράς Ασίας). Από ζωντανή ηχογράφηση σε συνέντευξη του βιολιστή προς τον γράφοντα, 

Θεσσαλονίκη 2007, σημείο: 0.44΄-0.52΄. 

 

 

 

                                                 
1602

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 105. 
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Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 33 

Κατηγορία 
V) Συνδυασμός ποικίλματος δυο-νοτών με ποίκιλμα τριών ή 

περισσότερων νοτών 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Μορντάν 

Τρίλια 

 

Ως σύνθετο ποίκιλμα της παρούσας περίπτωσης (Περίπτωση 33), ειδικότερα εκείνο του οποίου τα 

δυο συστατικά απλά ποικίλματα ποικίλλουν την ίδια κύρια νότα, εδώ κατά κανόνα θεωρείται αυτό 

με την εξής διάταξη μορντάν - τρίλια (π.χ. …). Η ενδεχόμενη αντίστροφη θεωρητικά 

διάταξη αυτού, δηλαδή: τρίλια - μορντάν (π.χ. … ), όπως έχει ήδη αναφερθεί άλλωστε, 

προτιμάται να εξετάζεται ως απλό ποίκιλμα, και δη ως κατιόν γκρουπέτο έξι-νοτών 

( ).
1603

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα στα οποία η εν λόγω τρίλια είναι ανιόντος 

σχηματισμού, και το μορντάν, αφενός ανιόντος (Παρ. 996) και αφετέρου κατιόντος (Παρ. 997). 

 

 
Παρ. 996.

1604
 #43, βθτ: Λα, ~ 70. 

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιόντος μορντάν με ανιούσα τρίλια τεσσάρων-νοτών (Περίπτωση 33). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά τους. 

Βιολιστής: Ηλίας Καραπατάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τσιφτετέλι 

τσιγγάνικο». Από το δίσκο 45΄ στροφών His Master’s Voice HMV-2797, ~ δεκατίες 1960-70, σημείο: 0.34΄-0.39΄.  

 

 
Παρ. 997. #225, βθτ: Ρε, ~ 80. 
Σύνθετο ποίκιλμα, κατιόντος μορντάν με ανιούσα τρίλια τριών-νοτών (Περίπτωση 33). Αρθρωτή βιολιστική 

εκφορά τους. 

Βιολιστής: Νίκος Οικονομίδης ή Νικήτας Συνοδινός.
1605

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του 

οργανικού σκοπού: «Πατινάδα Νάξου». Από το άλμπουμ: Ελληνικοί Χοροί Νο.9 - Τραγούδια από Διάφορες 

Περιοχές, Δόρα Στράτου 109, LP, 1977, αρ. κομματιού: Β-04, σημείο: 1.17΄-1.24΄.  

 

Ως σύνθετο ποίκιλμα της παρούσας περίπτωσης (Περίπτωση 33), βέβαια, μπορεί επίσης να 

θεωρηθεί εκείνο του οποίου τα δυο συστατικά απλά ποικίλματα ποικίλλουν δυο –αντί μια– 

διαδοχικές κύριες νότες. Η εν λόγω δομή ποίκιλσης, ειδικότερα μάλιστα αυτή με την εξής διάταξη: 

τρίλια - μορντάν (π.χ. ), αποτελεί ενδεχομένως την πιο συνήθη στην κατηγορία της 

(Κατηγορία V). Όπως επίσης γίνεται αντιληπτό από τα παραδείγματα που ακολουθούν στη 

συνέχεια (Παρ. 998 - Παρ. 1006), οι δυο διαδοχικές ποικιλλόμενες κύριες νότες του εν λόγω 

σύνθετου ποικίλματος κατά κανόνα σχηματίζουν μεταξύ τους κατιόν βηματικό διάστημα 2
ου 

βαθμού. Τα δε δυο συστατικά αυτού απλά ποικίλματα συναντώνται με σχηματισμό, ως επί το 

                                                 
1603

 Ό. σημ. 1597. 
1604

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 826. 
1605

 Ό. σημ. 1213. 
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πλείστον, η τρίλια ανιόντα, και το μορντάν κατιόντα. Στα παρακάτω παραδείγματα, το εν λόγω 

επιμέρους απλό ποίκιλμα της τρίλιας αποτελείται από τρεις (Παρ. 998 - Παρ. 1000),
1606

 τέσσερις 

(Παρ. 1001, Παρ. 1002),
1607

 πέντε (Παρ. 1003), έξι (Παρ. 1004, Παρ. 1005), και δέκα νότες (Παρ. 

1006).  

 

 
Παρ. 998. #179, βθτ: Λα, ~ 115. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών με κατιόν μορντάν (Περίπτωση 33). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Λάζαρος Ευθυμίου (Κατσαμούλης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Τ’ αηδόνι» (Σέλφω, Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Σεργιάνι στην Ήπειρο - Σταύρος Καψάλης, Intersound 

2003, LP, 1979, αρ. κομματιού: Α-03, σημείο: 1.04΄-1.12΄.  

 

 
Παρ. 999.

1608 #416, βθτ: Σι, ~ 105. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών με κατιόν μορντάν (Περίπτωση 33). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά του πρώτου –κατά σειρά– σύνθετου ποικίλματος, και μερικώς ολισθητική, 

αντίστοιχα, του δεύτερου.  

Βιολιστής: Παναγιώτης Λίτσιος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Τι έχουν της 

Ζίχνας τα βουνά (Νικοτσάρας)» (Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Θεσσαλίας - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 

15, CD, 2002, αρ. κομματιού: 18, σημείο: 3.08΄-3.18΄ (1
η
 έκδ. 1980). 

 

 
Παρ. 1000.

1609
 #354, Λα, βθτ: Λα, ~ 220. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών με ανιόν μορντάν (Περίπτωση 33). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Τιμολέων Τσακνής. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Καλαμιά» 

(Ίμβρου). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.2 - Λήμνος, Σαμοθράκη, Ίμβρος, Τένεδος, FM Records 802, CD, 

1997, αρ. κομματιού: 15, σημείο: 2.16΄-2.23΄.  
 

                                                 
1606

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 613 (1
ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος). 

1607
 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 146 (3

ο
 μέτρο, 3

ος
-4

ος
 & 6

ος
-7

ος
 χρόνος). 

1608
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 864. 

1609
 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 446, Παρ. 603. 
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Παρ. 1001.

1610
 #636, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 80.  

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιούσας τρίλιας τεσσάρων-νοτών με κατιόν μορντάν (Περίπτωση 33). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Κώστας Γονιδάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ήρθεν ο Μάης 

μάτια μου» (Κύθνου). Από το άλμπουμ: Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια Τόμ. Γ΄, Ακαδημία Αθηνών / ΚΕΕΛ, 

2CDs, αρ. κομματιού: II-15, σημείο: 2.56΄-3.08΄ (1
η
 έκδ. 1968, ηχ. 1959). 

 

 

 
Παρ. 1002.

1611
 #564, βθτ: Μι (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 110. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιούσας τρίλιας τεσσάρων-νοτών με κατιόν μορντάν (Περίπτωση 33). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Γιάννης Χατζηδημήτρης (Γιαννί). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Αντιμαχίτικος σιγανός» (Κω). Από το άλμπουμ: Musika Popolare del Dodecaneso, Albatros VPA 8295, LP, 1976, 

αρ. κομματιού: A-01, σημείο: 0.02΄-0.16΄.  
 

 

 
Παρ. 1003. #92, βθτ: Ρε, ~ 70. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιούσας τρίλιας πέντε-νοτών με κατιόν μορντάν (Περίπτωση 33). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Νίκος Καλαϊτζής (Μπινταγιάλας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Χαρμανταλής» (Λέσβου). Από το άλμπουμ: Βιολί - The Greek Folk Instruments Vol.5, FM Records 682, CD, 

1995, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 2.48΄-2.56΄. 

 

                                                 
1610

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 1027. 
1611

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 363, Παρ. 381. 
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Παρ. 1004.

1612
 #29, βθτ: Ρε, ~ 230. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιούσας τρίλιας έξι-νοτών με κατιόν μορντάν (Περίπτωση 33). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Νίκος Δ. (Nick Doneff). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ελενάκι 

Ελενάκι» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Βιργινία Μαγκίδου - Το Ελληνικό Τραγούδι στην Αμερική 1945-1955, 

Hellenic Records 1007, CD, 1996, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 0.10΄-0.20΄ (1
η
 έκδ. ~1950, στο δίσκο 78΄ στροφών 

Virginia VR-7). 
 

 
Παρ. 1005. #637, βθτ: Λα, ~ 110. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιούσας τρίλιας έξι-νοτών με κατιόν μορντάν (Περίπτωση 33). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά τους.  

Βιολιστής: Δημήτρης Τουτζιάρης (Τρακασούρης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Γκάιντα» (Μακεδονίας). Από το άλμπουμ: Καλότυχος Ποιος μ’ Αγαπά - Τραγούδια της Μακεδονίας, 

ΕνΧορδαίς 1906, CD, 1998, αρ. κομματιού: 06, σημείο: 1.37΄-1.46΄ (ιστορικές ηχογραφήσεις των αρχών της 

δεκαετίας του ’50, από το αρχείο του Ραδιοφωνικού Σταθμού Μακεδονίας).  

 

 
Παρ. 1006.

1613 #33, βθτ: Σολ, ~ 95. 
Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιούσας πολλαπλής τρίλιας με κατιόν μορντάν (Περίπτωση 33). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Νίκος Τζιβάρας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Σβαρνιάρα» 

(Κεντρικής Ελλάδας). Από εκπομπή του καναλιού ΕΤ2 της ελληνικής τηλεόρασης, επιμέλεια: Μουζουράκη, 

~1983, σημείο: 6.02΄-6.05΄. 

 

 

Σποραδικά, επίσης, συναντάται και ο αντίστροφος σχηματισμός της εν λόγω περίπτωσης σύνθετου 

ποικίλματος, στον οποίο δηλαδή το συστατικό αυτού μορντάν προηγείται της αντίστοιχης τρίλιας 

(Παρ. 1007). 

 

                                                 
1612

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 325. 
1613

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 376. 
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Παρ. 1007.

1614
 #377, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα),   ~ 65.  

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, κατιόντος μορντάν με ανιούσα τρίλια τριών-νοτών (Περίπτωση 33). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Παντελής Γρηγοριάδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τικ» 

(Πόντου). Από το άλμπουμ: Ανέβζηγος Αροθυμία - Μουσική και Σκοποί του Πόντου, Βουλή των Ελλήνων / 

ΟΠΣΝΕ, 6CDs, 2005, αρ. κομματιού: III-09, σημείο: 2.17΄-2.21΄. 

 

 

 

Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 35 

Κατηγορία 
V) Συνδυασμός ποικίλματος δυο-νοτών με ποίκιλμα τριών ή 

περισσότερων νοτών 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Διπλή συζευκτική αποτζιατούρα 

Γκρουπέτο 

 

Ακολουθεί παράδειγμα της εν λόγω περίπτωσης σύνθετου ποικίλματος (Περίπτωση 35), υπό την 

εξής ειδικότερη και συνηθέστερη διάταξη αυτής: διπλή συζευκτική αποτζιατούρα - γκρουπέτο (Παρ. 

1008). 

 

 
Παρ. 1008.

1615
 #638, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 175. 

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιούσας διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας με κατιόν γκρουπέτο έξι-νοτών (Περίπτωση 35). 

Μερικώς ολισθητική και αρθρωτή βιολιστική εκφορά των επιμέρους ποικιλμάτων, αντίστοιχα. 

Βιολιστής: Θανάσης Φασούλας (Σάκης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού της σειράς τραγουδιών: 

«Νιτρούσης, Εκεί στα δέντρα τα ψηλά, Παναγιωτούλα» (Δυτ. Μακεδονίας). Από το άλμπουμ: Νιτρούσης - 

Βαγγελιώ Ρεγγίνα, Ηχογέννηση 689, CD, 1997, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 7.59΄-8.05΄. 

 

 

 

Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 36 

Κατηγορία 
V) Συνδυασμός ποικίλματος δυο-νοτών με ποίκιλμα τριών ή 

περισσότερων νοτών 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Διπλή συζευκτική αποτζιατούρα 

Τρίλια 

 

Η εν λόγω περίπτωση σύνθετου ποικίλματος (Περίπτωση 36) συναντάται κατά κανόνα υπό την εξής 

διάταξη: διπλή συζευκτική αποτζιατούρα - τρίλια (Παρ. 1009).
1616

 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

ωστόσο, συναντάται και η αντίστροφη διάταξη αυτής: τρίλια - διπλή συζευκτική αποτζιατούρα (Παρ. 

1010). 

 

                                                 
1614

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 775. 
1615

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 734. 
1616

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 793 (2
ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος). 
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Παρ. 1009. #632, βθτ: Λα, ~ 85. 

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιούσας διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας με ανιούσα τρίλια τριών-νοτών (Περίπτωση 36). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Γιώργος Καμπόσος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Συρτομπάλος» (Χαλκιδικής). Από το άλμπουμ: Λαϊκός Χειμώνας 5 - Έμορφη Καλή μου Αγάπη, Lyra 4733, LP, 

1993, αρ. κομματιού: Β-02, σημείο: 3.37΄-3.44΄. 
 

 
Παρ. 1010. #167, βθτ: Λα,

1617
 ~ 110 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιούσας τρίλιας τεσσάρων-νοτών με κατιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα (Περίπτωση 

36). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Φίλιππος Φιλιππίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Αιώνιος 

Μολοσσός» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Η Ήπειρος της Πεντατονίας, RIA 00M1552, 4CDs, 1998, αρ. 

κομματιού: I-07, σημείο: 0.20΄-0.29΄.  
 

 

 

Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 39 

Κατηγορία 
V) Συνδυασμός ποικίλματος δυο-νοτών με ποίκιλμα τριών ή 

περισσότερων νοτών 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα 

Τρίλια 

 

Ακολουθούν παραδείγματα της εν λόγω περίπτωσης σύνθετου ποικίλματος (Περίπτωση 39), υπό 

την εξής ειδικότερη και πιθανότερη διάταξη αυτής: διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα - τρίλια (Παρ. 

1011, Παρ. 1012).
1618

 

 

 
Παρ. 1011.

1619
 #178, βθτ: Ρε, ~ 210. 

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιούσας διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας με κατιούσα τρίλια πέντε-νοτών (Περίπτωση 39). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Λάζαρος Ευθυμίου (Κατσαμούλης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Αχός βαρύς ακούγεται» (χορός στα τρία, Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Ιστορικά Σουλιώτικα Τραγούδια - 

Δημήτρης Βάγιας, Intersound 2053, LP, 1981, αρ. κομματιού: Β-03, σημείο: 2.51΄-2.60΄. 

 

                                                 
1617

 Εδώ χρησιμοποιείται ένα ιδιαίτερο και σπάνιο κούρδισ.μα του βιολιού, στο οποίο η τρίτη υψηλότερή του χορδή 

(Ρε) κουρδίζεται διάστημα τετάρτης καθαρής χαμηλότερα από ό,τι στο ευρέως καθιερωμένο ευρωπαϊκό, δηλαδή ως Λα 

(220Hz) αντί Ρε (294Hz). 
1618

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 987 (4
ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος). 

1619
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 880. 
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Παρ. 1012.

1620
 #240, βθτ: Μι, ~ 130. 

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιούσας διπλής διαζευκτικής αποτζιατούρας με ανιούσα τρίλια επτά-νοτών και έξι-νοτών 

(Περίπτωση 39). Πλήρως ολισθητική και αρθρωτή βιολιστική εκφορά των επιμέρους ποικιλμάτων, αντίστοιχα. 

Βιολιστής: Γιάννης Αλεξίου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Το βιολί του 

Αλεξίου» (τσιφτετέλι). Από το άλμπουμ: Τσιφτετέλια με Κλαρίνα και Βιολιά, Polyphone 6038, CD, 1996, αρ. 

κομματιού: 02, σημείο: 1.04΄-1.16΄ (1
η
 έκδ. ~ δεκαετία ’60–’70, σε δίσκο 45΄ στροφών Polyphone).  

 

 

                                                 
1620

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 256, Παρ. 523. 
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3.1.5.2.VI. Κατηγορία Σύνθετων Ποικιλμάτων VI: Συνδυασμός Ποικίλματος Τριών ή και 

Περισσότερων Νοτών με Ποίκιλμα Τριών ή και Περισσότερων Νοτών 

 

… … 

 

Στην έκτη (VI) κατηγορία περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι περιπτώσεις σύνθετων ποικιλμάτων οι 

οποίες μπορούν να προκύψουν από το συνδυασμό δύο βασικών ποικιλμάτων τριών ή και 

περισσότερων νοτών. Προκύπτουν οι παρακάτω έξι (α-στ) νέες σχετικές περιπτώσεις, οι οποίες 

εξετάζονται πιο διεξοδικά στη συνέχεια. Πρόκειται για τις περιπτώσεις σύνθετων ποικιλμάτων 40-

45 του Πίν. 23: 

α) πολλαπλή συζευκτική με πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα (Περίπτωση 40),  

β) πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα με γκρουπέτο (Περίπτωση 41),  

γ) πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα με τρίλια (Περίπτωση 42),  

δ) γκρουπέτο με γκρουπέτο (Περίπτωση 43), 

ε) γκρουπέτο με τρίλια (Περίπτωση 44), 

στ) τρίλια με τρίλια (Περίπτωση 45). 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας δεν συναντήθηκαν παραδείγματα της προαναφερόμενης 

περίπτωσης α (Περίπτωση 40). Ως εκ τούτου, αυτή δεν αναπτύσσεται περαιτέρω στη συνέχεια. 

 

 

Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 41 

Κατηγορία 
VI) Συνδυασμός ποικίλματος τριών ή περισσότερων νοτών με 

ποίκιλμα τριών ή περισσότερων νοτών 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα 

Γκρουπέτο 

 

Ακολουθεί παράδειγμα της εν λόγω περίπτωσης σύνθετου ποικίλματος (Περίπτωση 41), υπό την 

εξής ειδικότερη και πιθανότερη διάταξη αυτής: πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα - γκρουπέτο 

(Παρ. 1013). 

 

 
Παρ. 1013.

1621
 #23, βθτ: Λα, ~ 125. 

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιούσας συζευκτικής αποτζιατούρας τριών-νοτών με ανιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών 

(Περίπτωση 41). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα βιολιστικού μέρους του οργανικού σκοπού: 

«Κουτσαβάκικο Ζεϊμπέκικο» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή 

Κυριάκο Γκουβέντα, ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 0.00΄-0.08΄. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1621

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 701. 
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Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 42 

Κατηγορία 
VI) Συνδυασμός ποικίλματος τριών ή περισσότερων νοτών με 

ποίκιλμα τριών ή περισσότερων νοτών 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα 

Τρίλια 

 

Παρομοίως, ακολουθεί παράδειγμα της εν λόγω περίπτωσης σύνθετου ποικίλματος (Περίπτωση 

42), υπό την εξής ειδικότερη και πιθανότερη διάταξη αυτής: πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα - 

τρίλια (Παρ. 1014). 

 

 
Παρ. 1014.

1622
 #208, βθτ: Λα, ~ 110. 

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιούσας συζευκτικής αποτζιατούρας τεσσάρων-νοτών με ανιούσα τρίλια τριών-νοτών 

(Περίπτωση 42). Μερικώς ολισθητική και αρθρωτή βιολιστική εκφορά των επιμέρους ποικιλμάτων, αντίστοιχα. 

Βιολιστής: Λευτέρης Ζέρβας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τσιφτετέλι 

ανατολίτικο». Από το άλμπουμ: Απολαύστε με - Λευτέρης Ζέρβας, Symban 250, MC, ~1985-90, αρ. κομματιού: Α-

01, σημείο: 0.14΄-0.19΄. 

 

 

                                                 
1622

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 652. 
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Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 43 

Κατηγορία 
VI) Συνδυασμός ποικίλματος τριών ή περισσότερων νοτών με 

ποίκιλμα τριών ή περισσότερων νοτών 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Γκρουπέτο 

Γκρουπέτο 

 

Η εν λόγω περίπτωση σύνθετου ποικίλματος (Περίπτωση 43) αφορά, στην ουσία, στις «αλυσίδες» 

γκρουπέτου (π.χ. …) που αναπτύχθηκαν εκτενώς σε προηγούμενη ενότητα.
1623

 

Πρόκειται δηλαδή για τις διαδοχικές σειρές οι οποίες συγκροτούνται από την επαναληπτική 

εκφορά ενός μικρότερου ή μεγαλύτερου πλήθους, κατά κανόνα, όμοιων μεταξύ τους 

γκρουπέτων.
1624

 Ακολουθούν δυο ενδεικτικά τέτοια παραδείγματα (Παρ. 1015, Παρ. 1016).
1625

 

 

 
Παρ. 1015.

1626
 #611, βθτ: Λα, ~ 50 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Σύνθετα ποικίλματα –κοινώς διαδοχικές σειρές («αλυσίδες»)– κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών 

(Περίπτωση 43). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Βασίλης Μπενάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Κλέφτικο» 

(σόλο βιολί, Κεντρικής Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Καρυστία - Ηχογραφήσεις στη Νότια Εύβοια 1974-1994, 

ΜΛΑ 5, CD, 1998, αρ. κομματιού: 07, σημείο: 0.12΄-0.23΄. 

 

 

 
Παρ. 1016. #626, βθτ: Σολ, ~ 100 (ρυθμικά ελεύθερη απόδοση). 

Σύνθετα ποικίλματα –κοινώς διαδοχικές σειρές («αλυσίδες»)– κατιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών 

(Περίπτωση 43). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Ευάγγελος Λοάνης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Τζούα ντι ντι 

λιάτζινι» (βλάχικο Κουτσούφλιανης Τρικάλων). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Κουτσούφλιανης, Alpha-Mi 

1511958, 2CDs, 1998, αρ. κομματιού: I-01, σημείο: 0.00΄-0.16΄. 

 

 

 

                                                 
1623

 Για περισσότερα σχετικά με τις «αλυσίδες» γκρουπέτου, βλ. 3.1.4.2.II.γ, σ. 519. 
1624

 Σποραδικά συναντώνται και περιπτώσεις συνδυασμού γκρουπέτων διαφορετικού μεταξύ τους σχηματισμού. Ενδ. 

βλ. Παρ. 1026. 
1625

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 740 - Παρ. 762. 
1626

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 708. 
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Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 44 

Κατηγορία 
VI) Συνδυασμός ποικίλματος τριών ή περισσότερων νοτών με 

ποίκιλμα τριών ή περισσότερων νοτών 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Γκρουπέτο 

Τρίλια 

 

Ακολουθούν παραδείγματα της εν λόγω περίπτωσης σύνθετου ποικίλματος (Περίπτωση 44), υπό 

την εξής ειδικότερη και πιθανότερη διάταξη αυτής: τρίλια - γκρουπέτο. Στα δυο πρώτα από αυτά 

(Παρ. 1017, Παρ. 1018), τα εν λόγω επιμέρους απλά ποικίλματα ποικίλλουν την ίδια κύρια νότα, 

ενώ στο τρίτο (Παρ. 1019) δυο διαφορετικές, διαδοχικές ωστόσο, κύριες νότες. 

 

 
Παρ. 1017.

1627
 #414, βθτ: Ρε, ~ 105. 

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών με κατιόν γκρουπέτο τριών-νοτών (Περίπτωση 44). Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Ν. Αράπης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Άνω μέρα καλό χωριό» 

(συρτός χορός Μυκόνου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Σκοποί από Διάφορες Περιοχές της Ελλάδας Νο.1 - 

Δόμνα Σαμίου, Fidelity 532850, CD, 1996, αρ. κομματιού: 07, σημείο: 1.05΄-1.15΄ (1
η
 έκδ. 1968, στο δίσκο 

extended play Fidelity 8048). 

 

 
Παρ. 1018. #625, βθτ: Ντο (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 280. 

Σύνθετο ποίκιλμα, ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών με κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών (Περίπτωση 44). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Πιερής Πιερέτης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: “Mpalos” 

(«Μπάλος», Κύπρου). Από το άλμπουμ: Κύπρος - Δημοτική Μουσική, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα 

(ΠΛΙ) PFF13, 7CDs, 1999, αρ. κομματιού: IV-03, σημείο: 0.00΄-0.08΄.  

 

 
Παρ. 1019.

1628
 #273, βθτ: Ρε, ~ 145. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιούσας τρίλιας τριών-νοτών αλματικού διαστήματος με ανιόν γκρουπέτο 

τριών-νοτών (Περίπτωση 44). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Μανώλης Μανιουδάκης (Μανιό). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του σκοπού: «Συρτός 

Μεσογειανός» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.13 - Κρήτη, FM Records 1184, CD, 2000, αρ. 

κομματιού: 05, σημείο: 0.27΄-0.34΄. 

 

                                                 
1627

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 846. 
1628

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 674, Παρ. 803. 
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Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 45 

Κατηγορία 
VI) Συνδυασμός ποικίλματος τριών ή περισσότερων νοτών με 

ποίκιλμα τριών ή περισσότερων νοτών 

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Τρίλια 

Τρίλια 

 

Είναι εύλογο ότι μια διαδοχή από όμοιες μεταξύ τους τρίλιες η κύρια νότα των οποίων παραμένει 

σταθερή –όπως δηλαδή στην προηγούμενη περίπτωση (Περίπτωσης 43) της «αλυσίδας» 

γκρουπέτου– δεν αποτελεί στην ουσία κάτι διαφορετικό από μια πολλαπλή τρίλια.
1629

 Για να 

μπορούν να θεωρηθούν, επομένως, δυο διαδοχικά απλά ποικίλματα της τρίλιας ως ένα σύνθετο 

ποίκιλμα της παρούσας περίπτωσης (Περίπτωση 45), θα πρέπει αυτά να ποικίλλουν τουλάχιστον 

δυο διαφορετικές διαδοχικές κύριες νότες. Να συγκροτούν δηλαδή μια «αλυσίδα» τρίλιας.
1630

 

 Μια τέτοια περίπτωση σύνθετου ποικίλματος, όπου δηλαδή εκφέρονται σε ταχεία διαδοχή 

δυο, συγκεκριμένα ανιούσες τρίλιες τριών-νοτών σε κατιούσα διάταξη, αποτελεί σύνηθες μοτίβο 

στην κρητική μουσική. Ακολουθούν δυο σχετικά παραδείγματα, αντίστοιχα, αρθρωτής (Παρ. 1020) 

και πλήρως ολισθητικής (Παρ. 1021) βιολιστικής εκφοράς του ποικίλματος.  

 

 
Παρ. 1020.

1631
 #384, βθτ: Σολ (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 165. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, με ανιούσες τρίλιες τριών-νοτών σε κατιούσα διάταξη (Περίπτωση 45). 

Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους.  

Βιολιστής: Μιχάλης Κουνελάκης (Κουνέλης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Η 

αδικία» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Το Τελευταίο Γεια σου - Μιχάλης Κουνέλης, Μανώλης Καρτσώνης, Panivar 

40339, CD, 2005, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 1.19΄-1.25΄.  
 

 

 
Παρ. 1021.

1632
 #379, βθτ: Λα (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 175. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, με ανιούσες τρίλιες τριών-νοτών σε κατιούσα διάταξη (Περίπτωση 45). 

Ολισθητική βιολιστική εκφορά τους.  

Βιολιστής: Γιώργος Μαριανάκης (Μαριάνος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Συρτός Καστελλιανός» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Ανθολογία Κρητικής Μουσικής 1930-1950, Hellenic 

Records 1037, CD, 2003, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 0.50΄-0.59΄. 

 

                                                 
1629

 Ενδ. βλ. Παρ. 814 (2
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος 3

ου
 μέτρου), Παρ. 815 (4

ο
-5

ο
 μέτρο).  

1630
 Βλ. σ. 532. 

1631
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 783. 

1632
 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 798. 
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3.1.5.2.VII. Κατηγορία Σύνθετων Ποικιλμάτων VII: Συνδυασμός Τριών Οποιωνδήποτε 

Ποικιλμάτων  

 

 
 

Στην έβδομη (VII) κατηγορία περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι περιπτώσεις σύνθετων ποικιλμάτων 

οι οποίες μπορούν να προκύψουν από το συνδυασμό οποιωνδήποτε βασικών ποικιλμάτων ανά τρία 

μεταξύ τους. Πρόκειται για την περίπτωση σύνθετου ποικίλματος 46 του Πίν. 23.  

  

Σύνθετο ποίκιλμα: Περίπτωση 46 

Κατηγορία VII) Συνδυασμός τριών οποιωνδήποτε ποικιλμάτων  

Συνδυαζόμενα 

Ποικίλματα 

Μιας, δυο, τριών ή περισσότερων νοτών 

Μιας, δυο, τριών ή περισσότερων νοτών 

Μιας, δυο, τριών ή περισσότερων νοτών 

 

Είναι προφανές ότι το πλήθος των δυνατών αυτών συνδυασμών απλών ποικιλμάτων που μπορεί να 

προκύψει είναι αρκετά μεγάλο. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, εδώ δεν λαμβάνει χώρα περαιτέρω 

θεωρητική ανάπτυξη περιπτώσεων της παρούσας κατηγορίας σύνθετων ποικιλμάτων –όπως π.χ. 

αυτή που πραγματοποιήθηκε προηγουμένως σχετικά με τον συνδυασμό ποικιλμάτων μεταξύ τους 

ανά δυο (3.1.5.2.I-VI)–, μιας και κάτι τέτοιο θα ξέφευγε κατά πολύ από το πλαίσιο αναγκών του 

παρόντος πονήματος.  

 Στη συνέχεια λοιπόν, παρουσιάζονται ορισμένα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της εν 

λόγω έβδομης (VII) κατηγορίας σύνθετης ποίκιλσης (Παρ. 1022 - Παρ. 1031), χωρίς ωστόσο να 

λαμβάνει χώρα κάποια περαιτέρω διεξοδική κατηγοριοποίηση αυτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 

τρία απλά ποικίλματα του εκάστοτε σύνθετου ποικίλματος της παρούσας περίπτωσης (Περίπτωση 

46) ποικίλλουν κατά κανόνα δυο διαδοχικές κύριες νότες. Οι δε κύριες αυτές νότες –όπως γίνεται 

αντιληπτό άλλωστε και από τα παρακάτω παραδείγματα– σχηματίζουν μεταξύ τους ως επί το 

πλείστον βηματικό διάστημα. 

 

 

Συνδυασμός ποικιλμάτων: μιας, μιας και δυο-νοτών (Παρ. 1022).
1633

 

 

 
Παρ. 1022. #184, βθτ: Σολ, ~ 190. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, κατιόντος πρόηχου με ανιόν μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας και κατιόν 

μορντάν (Περίπτωση 46). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Κυριάκος ή Πολυχρόνης Χαλκιάς.
1634

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Εκκλησιά μου κουκλωτή» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Ηπειρώτικος Γάμος - Τάσος Χαλκιάς, Minos 480611, 

CD, 2000, αρ. κομματιού: 10, σημείο: 0.39΄-0.47΄ (1
η
 έκδ. 1973). 

 

 

                                                 
1633

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 921 (4
ο
 μέτρο, 3

ος
-4

ος
 χρόνος). 

1634
 Ό. σημ. 992.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

664 

Συνδυασμός ποικιλμάτων: μιας, δυο και δυο νοτών (Παρ. 1023, Παρ. 1024).
1635

 

 

 
Παρ. 1023. #627, βθτ: Λα, ~ 125. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με ανιόν και κατιόν μορντάν 

(Περίπτωση 46). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Κώστας Γκίκας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Τασιά» (Θεσσαλίας). 

Από το άλμπουμ: Ηπειρώτικα, Συρτά, Καλαματιανά, Τσάμικα, Μπεράτια - Θανάσης Μανίκας, GSF Records 415, 

CD, 2002, αρ. κομματιού: ;, σημείο: 1.22΄-1.29΄. 

 

 

 
Παρ. 1024. #122, βθτ: Μι (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 110. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με κατιόν μορντάν και ανιούσα 

διπλή συζευκτική αποτζιατούρα (Περίπτωση 46). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Μανώλης Πόριαζος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Σήμερα γάμος 

γίνεται» (εκδοχή Λήμνου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 7, 

CD, 1997, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 2.30΄-2.36΄ (1
η
 έκδ. 1974). 

 

 

Συνδυασμός ποικιλμάτων: μιας, τριών ή περισσότερων και δυο νοτών (Παρ. 1025). 

 

 
Παρ. 1025.

1636 #31, βθτ: Μι, ~ 110. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με ανιούσα τρίλια τεσσάρων-

νοτών και κατιόν μορντάν (Περίπτωση 46). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Νίκος Δ. (Nick Doneff). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μ’ αγαπάει 

ένας νέος όμορφο παιδί» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Βιργινία Μαγκίδου - Το Ελληνικό Τραγούδι στην Αμερική 

1945-1955, Hellenic Records 1007, CD, 1996, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 0.44΄-0.52΄ (1
η
 έκδ. ~1950, στο δίσκο 78΄ 

στροφών Metropolitan 167).  

 

 

                                                 
1635

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 974 (3
ο
 μέτρο, 2

ος
 χρόνος), Παρ. 1028 (5

ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος). 

1636
 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 205, Παρ. 1036 
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Συνδυασμός ποικιλμάτων: μιας, τριών ή περισσότερων και τριών ή περισσότερων νοτών (Παρ. 

1026, Παρ. 1027). 

 

 
Παρ. 1026.

1637
 #168, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 185. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με ανιόν και κατιόν γκρουπέτο 

τεσσάρων-νοτών (Περίπτωση 46). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Χρήστος Καρκανάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο Γιάννος και η 

Βαγγελιώ» (Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Paralogues Chants Traditionnels, Ocora 600018, CD, 2006, αρ. 

κομματιού: 11, σημείο: 0.47΄-0.55΄. 

 

 

 
Παρ. 1027.

1638
 #636, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 80.  

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με κατιόν γκρουπέτο τριών-

νοτών και ανιούσα τρίλια τριών-νοτών (Περίπτωση 46). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Κώστας Γονιδάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ήρθεν ο Μάης 

μάτια μου» (Κύθνου). Από το άλμπουμ: Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια Τόμ. Γ΄, Ακαδημία Αθηνών / ΚΕΕΛ, 

2CDs, αρ. κομματιού: II-15, σημείο: 2.56΄-3.08΄ (1
η
 έκδ. 1968, ηχ. 1959).  

 

 

Συνδυασμός ποικιλμάτων: δυο, τριών ή περισσότερων και δυο-νοτών (Παρ. 1028, Παρ. 1029). 

 

 
Παρ. 1028. #420, βθτ: Μι (ακούγεται 3 ημιτόνια χαμηλότερα), ~ 115. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος μορντάν με ανιούσα τρίλια τεσσάρων-νοτών και κατιόν μορντάν 

(Περίπτωση 46). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Πέτρος Πενέσης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Να ήταν τα νιάτα» 

(Πελοποννήσου). Από το άλμπουμ: Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια Τόμ. Γ΄, Ακαδημία Αθηνών / ΚΕΕΛ, 2CDs, αρ. 

κομματιού: II-17, σημείο: 0.24΄-0.35΄ (1
η
 έκδ. 1968, ηχ. 1956). 

 

                                                 
1637

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 761. 
1638

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 1001. 
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Παρ. 1029. #51, βθτ: Μι, ~ 85. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιούσας διπλής συζευκτικής αποτζιατούρας με ανιούσα τρίλια τεσσάρων-

νοτών και κατιούσα διπλή συζευκτική αποτζιατούρα (Περίπτωση 46). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Δημήτρης Σέμσης (Σαλονικιός). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Αλεξανδριανή φελάχα» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Αρχείο: Συνθέτες του Ρεμπέτικου 48 - Δημήτρης Σέμσης 

2, EMI 499222, CD, 2000, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 0.32΄-0.39΄ (1
η
 έκδ. 1934, στο δίσκο 78΄ στροφών His 

Master’s Voice Ελλάδος AO-2169). 

 

 

Συνδυασμός ποικιλμάτων: τριών ή περισσότερων, μιας και δυο-νοτών (Παρ. 1030). 

 

 
Παρ. 1030.

1639
 #154, βθτ: Μι, ~ 150. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιούσας τρίλιας επτά-νοτών με κατιόν πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας και 

ανιόν μορντάν (Περίπτωση 46). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Αλέξης Ζούμπας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μανάκι μου» 

(Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Σμυρνέικο Μινόρε - Μαρίκα Παπαγκίκα, BMG 24917, CD, 1995, αρ. 

κομματιού: 12, σημείο: 3.23΄-3.30΄ (1
η
 έκδ. 1926, στο δίσκο 78΄ στροφών Columbia Αμερικής CO-56033F).  

 

 

Συνδυασμός ποικιλμάτων: τριών ή περισσότερων, τριών ή περισσότερων και τριών ή 

περισσότερων νοτών (Παρ. 1031). 

 

 
Παρ. 1031. #628, βθτ: Σιb, ~ 180. 

Σύνθετο ποίκιλμα δυο κύριων νοτών, ανιόντος γκρουπέτου τεσσάρων-νοτών με ανιούσα τρίλια τεσσάρων-νοτών 

και κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών (Περίπτωση 46). Αρθρωτή βιολιστική εκφορά τους. 

Βιολιστής: Δημήτρης Μπάγιας (Λαβίδας). «Καραπατάκικο» (Θεσσαλίας). Από την εκπομπή του Γ΄ 

προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας: Λαϊκοί Πρακτικοί Οργανοπαίκτες, επιμέλεια: Γ. Παπαδάκης, 1982-

99, σημείο: 1.03΄-1.08΄. 
 

 

                                                 
1639

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 149, Παρ. 715, Παρ. 845. 
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3.1.5.2.VIII. Γενικές Παρατηρήσεις για τα Σύνθετα Ποικίλματα 

Στην παρούσα γενικότερη ενότητα εξετάστηκε το ζήτημα της αλληλεπίδρασης των διαφόρων 

κατηγοριών απλών ποικιλμάτων,
1640

 καθώς επίσης αναδείχτηκαν ορισμένοι από τους πιο συνήθεις 

συνδυασμούς αυτών στην πράξη. Όπως γίνεται αντιληπτό μέσα από την όλη προηγηθείσα 

ανάπτυξη, κάθε απλό ποίκιλμα είναι δυνατόν να ενωθεί με οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχό του 

συνιστώντας έναν νέο συνδυασμό ποίκιλσης. Στην ειδικότερη μάλιστα περίπτωση στην οποία ο 

νέος αυτός συνδυασμός ποίκιλσης τείνει να γίνεται αντιληπτός ως μια αυτοτελής μονάδα, ως ένα 

ενιαίο δηλαδή μοτίβο –κάτι το οποίο συμβαίνει κατά κανόνα όταν η ταχύτητα εκφοράς αυτού είναι 

σχετικά μεγάλη–, ο ίδιος μπορεί να θεωρηθεί ως ένα νέο, σύνθετο ποίκιλμα. 

 Μια βασική προϋπόθεση η οποία τίθεται εδώ, ωστόσο, προκειμένου ένας τέτοιος 

συνδυασμός να μπορεί όντως να θεωρηθεί ως σύνθετο ποίκιλμα, είναι, τα συστατικά απλά 

ποικίλματα αυτού, αφενός, να μην είναι περισσότερα από τρία και, αφετέρου, να ποικίλλουν έως το 

πολύ δυο διαδοχικές κύριες νότες. Σχετικές δομές ποίκιλσης με υψηλότερο βαθμό συνθετότητας 

από τον προαναφερόμενο –τα επιμέρους απλά ποικίλματα των οποίων κατά συνέπεια δεν 

καθίστανται ιδιαίτερα ευδιάκριτα–, εδώ εξετάζονται συνήθως ως διανθίσματα (3.2.4) στην 

ακόλουθη ενότητα των μελισμάτων. 

 Είναι εύλογο βέβαια ότι ένα σύνθετο ποίκιλμα του οποίου τα δυο ή τρία συστατικά απλά 

ποικίλματα ποικίλλουν δυο διαφορετικές διαδοχικές κύριες νότες είναι πιθανό να παρουσιάζει 

λιγότερο συμπαγή ερμηνευτικό χαρακτήρα σε σχέση με ένα άλλο του οποίου τα συστατικά, 

αντίστοιχα, ποικίλλουν μια μονάχα κύρια νότα. Για παράδειγμα, το σύνθετο ποίκιλμα μορντάν - 

μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας (Περίπτωση 13) φαίνεται κατά κανόνα να έχει πιο συμπαγή 

ερμηνευτικό χαρακτήρα στην περίπτωση που τα δυο επιμέρους απλά ποικίλματα αυτού ποικίλλουν 

την ίδια κύρια νότα (π.χ. ), από ό,τι στην περίπτωση που αυτά ποικίλλουν, αντίστοιχα, δυο 

διαφορετικές (π.χ. ). Η παραπάνω παρατήρηση, παρ’ όλα αυτά, επουδενί δεν μπορεί να 

αποτελέσει σχετικό κανόνα. Η εσωτερική συνοχή του εκάστοτε σύνθετου ποικίλματος, άλλωστε, 

είναι αρκετά μεταβλητή, καθώς επίσης και υποκειμενική. Τούτη, δηλαδή, εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό, αφενός, από την εκάστοτε ταχύτητα εκφοράς του τελευταίου και, αφετέρου, από το βαθμό 

στον οποίο μπορεί και την αντιλαμβάνεται ο εκάστοτε σχετικός μελετητής. 

  

Τα σύνθετα ποικίλματα συναντώνται αρκετά συχνά, στις περισσότερες δυνατές θεωρητικά 

εκφάνσεις τους και διαφορετικές τεχνοτροπίες της ΕΠΒ ερμηνείας. Ο δε λειτουργικός τους ρόλος 

δεν αποτελεί κάτι διαφορετικό από ένα κράμα των λειτουργικών ρόλων των εκάστοτε συστατικών 

τους απλών ποικιλμάτων. Ως εκ τούτου, για την περαιτέρω διερεύνησή τους ειδικότερα εδώ, τα 

σύνθετα ποικίλματα διαχωρίζονται σε επτά βασικές κατηγορίες –οι οποίες μάλιστα στη συνέχεια 

διακρίνονται σε συνολικά 46 περιπτώσεις (Πίν. 22, Πίν. 23)–,
1641

 ανάλογα με το πλήθος των νοτών 

των εν λόγω συστατικών τους απλών ποικιλμάτων. Ορισμένες επίσης από τις 46 περιπτώσεις, και 

δη αυτές που συναντώνται περισσότερο συχνά στο εξεταζόμενο είδος –και χρήζουν επομένως πιο 

διεξοδικής ανάλυσης–, διακρίνονται περαιτέρω σε τέσσερις επιπλέον εκδοχές τους, ανάλογα με τον 

ανιόντα ή κατιόντα σχηματισμό των επιμέρους απλών ποικιλμάτων τους.  

 Οι πιο σημαντικές αυτές περιπτώσεις, ανά σχετική κατηγορία, είναι οι εξής: Στην 

Κατηγορία Ι, η Περίπτωση 2 με ειδικότερη διάταξη πρόηχο - μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 

( ).
1642

 Στην Κατηγορία ΙI, η Περίπτωση 14 (δ) με ειδικότερη διάταξη: κατιόν πρόηχο 

ποίκιλμα μιας-νότας - κατιόν μορντάν ( ).
1643

 Στην Κατηγορία ΙII, οι Περιπτώσεις 20 και 23 

                                                 
1640

 Βλ. σ. 598, Διάγραμμα 10. 
1641

 Βλ. σ. 599. 
1642

 Βλ. σ. 612. 
1643

 Βλ. σ. 626. 
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με ειδικότερη διάταξη, αντίστοιχα: πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας - γκρουπέτο (π.χ. ), και 

πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας - τρίλια (π.χ. …).
1644

 Στην Κατηγορία ΙV, η Περίπτωση 25 με 

διάταξη: μορντάν - μορντάν, στην οποία ωστόσο τα δυο προαναφερόμενα επιμέρους απλά 

ποικίλματα ποικίλλουν ειδικότερα δυο –αντί μια– διαδοχικές κύριες νότες (π.χ. ).
1645

 

Στην Κατηγορία V, η Περίπτωση 33 με ειδικότερη διάταξη: ανιούσα τρίλια - κατιόν μορντάν, στην 

οποία –αντίστοιχα με προηγουμένως– τα δυο προαναφερόμενα επιμέρους απλά ποικίλματα 

ποικίλλουν δυο –αντί μια– διαδοχικές κύριες νότες (π.χ. ).
1646

 Στην Κατηγορία VI, η 

Περίπτωση 43, η κοινώς γνωστή ως «αλυσίδα» γκρουπέτου (π.χ. …).
1647

 Τέλος, στην 

Κατηγορία VII –δηλαδή στην Περίπτωση 46–, τα σύνθετα ποικίλματα εκείνα στη δομή των οποίων 

εμπεριέχεται οποιαδήποτε από τις μόλις προαναφερόμενες σημαντικότερες περιπτώσεις των 

υπόλοιπων σχετικών κατηγοριών.
1648

  

 Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, από καθαρά ερμηνευτική σκοπιά, οι σύνθετες δομές 

ποίκιλσης ενδέχεται ενίοτε να συγχέονται, τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλες απλές σχετικές 

δομές. Κάθε ποίκιλμα που συνίσταται από δυο και περισσότερες νότες, εξάλλου, μπορεί να 

θεωρηθεί ως συνδυασμός ποικιλμάτων μικρότερου από το δικό του πλήθους νοτών. Για 

παράδειγμα, το κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών ( ) μπορεί να ερμηνευτεί –όπως 

αναφέρεται μάλιστα και από τον Flesch (2000, v.2: 26)– ως συνδυασμός του κατιόντος και του 

ανιόντος μορντάν ( ), δηλαδή ως μια συγκεκριμένη εκδοχή σύνθετου ποικίλματος της 

σχετικής Περίπτωσης 25.
1649

 Αντίστοιχα, επίσης, ένας άλλος ειδικότερος σχηματισμός της ίδιας 

περίπτωσης σύνθετου ποικίλματος, αυτός του ανιόντος με ανιόν μορντάν ( ), είναι από 

ερμηνευτική σκοπιά σε γενικές γραμμές ταυτόσημος με μια ανιούσα τρίλια τεσσάρων-νοτών 

( ). Αντίστοιχα, ακόμη, η ερμηνεία της ειδικότερης εκδοχής (δ) του σύνθετου ποικίλματος 

της Περίπτωσης 14, του συνδυασμού δηλαδή κατιόντος πρόηχου ποικίλματος μιας-νότας με κατιόν 

μορντάν ( ),
1650

 ελάχιστα διαφέρει από αυτή του κατιόντος γκρουπέτου τριών-νοτών ( ). 

Αντίστοιχα, τέλος, η ερμηνεία της ειδικότερης εκδοχής του σύνθετου ποικίλματος τόσο της 

Περίπτωσης 32, συνδυασμού ανιόντος μορντάν με κατιόν γκρουπέτο τεσσάρων-νοτών ( ), 

όσο και της Περίπτωσης 33, συνδυασμού ανιούσας τρίλιας τεσσάρων-νοτών με κατιόν μορντάν 

( ),
1651

 είναι σε γενικές γραμμές όμοια με αυτή του κατιόντος γκρουπέτου έξι-νοτών 

( ).
1652

 

                                                 
1644

 Βλ. σ. 634 και σ. 638, αντίστοιχα. 
1645

 Βλ. σ. 642. 
1646

 Βλ. σ. 651.  
1647

 Βλ. σ. 660. 
1648

 Βλ. σ. 663. 
1649

 Βλ. σ. 642. 
1650

 Βλ. σ. 626. 
1651

 Βλ. σ. 651. 
1652

 Βλ. Γκρουπέτο: Περίπτωση 8 (3.1.4.2.II.β.iv, σ. 512). 
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3.2. Μελίσματα  

Από ευρύτερη θεωρητική και ιστορική σκοπιά, η έννοια καθώς και η χρήση των Μελισμάτων στη 

μουσική γενικότερα συζητήθηκε διεξοδικά στις σχετικές ενότητες του πρώτου κεφαλαίου της 

διατριβής.
1653

 Όσον αφορά, επίσης, σε μια πιο απτή προσέγγιση της εν λόγω πρακτικής, στην 

ενότητα 2.1.3 αναπτύχθηκε σε εισαγωγικό επίπεδο ένας τρόπος κατάταξης αυτής, με ειδικότερη 

αναφορά σε παραδείγματα από τη βιολιστική ερμηνευτική πράξη, και δη του χώρου της ΕΠΜ. Το 

βασικό σκεπτικό του εν λόγω τρόπου κατάταξης, αποτυπώνεται συνοπτικά στο παρακάτω 

διάγραμμα (Διάγραμμα 11).
1654

  

 

Μελίσματα

Κατηγορίες :

1) Μεγάλη Αποτζιατούρα (3.2.2)

α) Καθυστέρησης (3.2.2.1)

β) Διαβατική (3.2.2.2)

γ) Προήγησης (3.2.2.3)

δ) Εκφυγής και καμπιάτας (3.2.2.4)

2) Παραλλαγή (3.2.3)

α) Απλή (3.2.3.1)

β) Σύνθετη (3.2.3.2)

3) Διάνθισμα (3.2.4)

α) Απλό (3.2.4.1)

β) Σύνθετο (3.2.4.2)
 

Διάγραμμα 11. Βασική κατηγοριοποίηση Μελισμάτων. 

 

 

Πριν ωστόσο προχωρήσω στην περαιτέρω ανάπτυξη της εκάστοτε προαναφερόμενης 

υποκατηγορίας μελίσματος, θα ήθελα να σταθώ στο ζήτημα της σχέσης μεταξύ μελισμένης και μη 

μελισμένης –ή απλά λιγότερο μελισμένης– εκδοχής μιας μελωδίας, η συγκριτική μελέτη των 

οποίων έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη βαθύτερη διερεύνηση και κατανόηση της μελισματικής 

πρακτικής στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας.
1655

 

 

                                                 
1653

 Βλ. 1.1.2.1.ΙΙ.β (σ. 14), καθώς και σχετικές αναφορές σποραδικά στην ενότητα 1.2 της ιστορικής και 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης (ό. σημ. 50). 
1654

 Το Διάγραμμα 11 αποτελεί μέρος από το ευρύτερου περιεχομένου Διάγραμμα 3, το οποίο αφορά στις διάφορες 

κατηγορίες διαποίκιλσης εν γένει. 
1655

 Για τον ειδικότερο τρόπο καταγραφής, εδώ, μιας μελισμένης και της αντίστοιχης μη μελισμένης μελωδίας, πρβλ. σ. 

104. Για τη μέθοδο συγκριτικής μελέτης που εφαρμόστηκε γενικότερα εδώ, βλ. 2.1.1. 
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3.2.1. Πρόσθετη Παράμετρος Επεξεργασίας Μελισμάτων: «Απομελισμός»  

Σε γενικότερο επίπεδο, το θέμα του συσχετισμού των στοιχείων διαποίκιλσης και της βασικής 

δομής της μελωδίας συζητήθηκε στην 1.1.2.1.ΙΙΙ. Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα αυτή, ο 

προσδιορισμός των νοτών που απαρτίζουν τη σκελετική δομή μιας μελισμένης μελωδίας αποβαίνει 

συχνά αρκετά περίπλοκος· τουλάχιστον αρκετά πιο περίπλοκος, κατά κανόνα, από ό,τι ο 

αντίστοιχος της ποικιλμένης εκδοχής της.
1656

 Εξαιτίας μάλιστα της κατεξοχήν προφορικής 

καταβολής του εξεταζόμενου εδώ μουσικού είδους, καθώς και της παρεπόμενης ανυπαρξίας 

σχετικών πρότυπων καταγραμμένων συνθέσεων,
1657

 ο «απομελισμός» –ή αλλιώς 

«αποχρωματισμός»– μιας μελισμένης μελωδίας, δηλαδή η εξαγωγή του βασικού μελωδικού 

πυρήνα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται το μέλισμα, είναι αναπόφευκτα αναγκαίο να γίνει από 

τον εκάστοτε μελετητή.  

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, επομένως, με σκοπό να καταστεί εφικτή η συγκριτική 

μελέτη μεταξύ μελισμένης και μη μελισμένης εκδοχής μιας μελωδίας, ούτως ώστε να επιτευχθεί η 

όσο το δυνατόν βαθύτερη κατανόηση του χαρακτήρα του εκάστοτε εξεταζόμενου μελισματικού 

μελωδικού σχήματος, εκτός από τη λεπτομερή καταγραφή του τελευταίου, πραγματοποιείται 

επίσης ένα είδος αποδόμησής αυτού προκειμένου να καθοριστούν και να αποτυπωθούν επιπλέον οι 

κύριες νότες της μελωδίας γύρω από τις οποίες αυτό είναι αναπτυγμένο. Επιχειρείται, δηλαδή, να 

προσδιοριστεί ένα Cantus firmus αυτού –όπως θα το χαρακτήριζε ένας δυτικός μουσικός της 

Αναγέννησης–,
1658

 ή αλλιώς –σύμφωνα με τη Μαζαράκη (1984: 80)–, ο «καμβάς» τον οποίο ενίοτε 

χρησιμοποιεί ο εκάστοτε ερμηνευτής ΕΠΜ «για να κεντήσει πάνω του τα στολίδια». Πρόκειται 

επομένως για την ανάστροφη διαδικασία από αυτή που συνήθως ακολουθεί ένας παραδοσιακός 

μουσικός όταν αναπτύσσει με μελισματικό τρόπο μια μελωδία, και την οποία γλαφυρά περιγράφει 

η Μαζαράκη (ό.π.: 76) ως εξής: 

«Πάνω λοιπόν στο ρυθμό του χορού, ο πραχτικός αυτοσχεδιάζει μελίσματα, χρησιμοποιώντας ως 

πρώτο υλικό τις νότες του τραγουδιού του. Μ’ αυτό τον τρόπο το τραγούδι σιγά-σιγά αρχίζει να 

διαλύεται. Παύει νάχει φράσεις, και δεν απομένει παρά μόνο η λεπτομέρεια, τα διάφορα δηλαδή 

μελίσματα που βγήκαν από την επεξεργασία του.»
1659

 

 Είναι γεγονός ότι ο βαθμός δυσκολίας της εν λόγω διαδικασίας «απομελισμού» μπορεί να 

διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με το είδος του μουσικού κομματιού από το οποίο προέρχεται η 

εκάστοτε εξεταζόμενη μελωδία· ανάλογα δηλαδή με το εάν αυτή προέρχεται από έναν καθαρά 

τραγουδιστικό ή οργανικό σκοπό. Σε αρκετά γενικές γραμμές, μπορεί να πει κανείς ότι η εν λόγω 

διαδικασία καθίσταται σχετικά πιο απλή στην πρώτη από ό,τι στη δεύτερη προαναφερόμενη 

περίπτωση. Μια εύλογη πιθανή εξήγηση για το γεγονός αυτό δίνεται στη συνέχεια. 

Σύμφωνα με αρκετούς μελετητές, η προέλευση των περισσότερων κομματιών της ΕΠΜ 

θεωρείται κυρίως φωνητική.
1660

 Από χρονολογική σκοπιά, δηλαδή, η ενόργανη εκφορά του εν λόγω 

μουσικού είδους εντοπίζεται, κατά κύριο λόγο, μεταγενέστερα από ό,τι η αντίστοιχη 

τραγουδιστική. Το «οργάνισμα» –όπως χαρακτηριστικά κατονομάζει η Μαζαράκη (ό.π.: 75-79) την 

ενοργάνωση– των μελωδιών της ΕΠΜ αποτελεί, ως επί το πλείστον, εκ των υστέρων προσαρμογή 

αυτών στις ερμηνευτικές δυνατότητες του εκάστοτε μουσικού οργάνου. Η ίδια συγκεκριμένα 

αναφέρει:  

                                                 
1656

 Πρβλ. 2.1.3.2 (εισαγωγή). 
1657

 Για περισσότερα όσον αφορά στην προβληματική του ζητήματος της καταγραφής των προφορικών μουσικών 

παραδόσεων και δη της ΕΠΜ, βλ. 2.1.4.1. 
1658

 Για το Cantus firmus, πρβλ. σ. 692. 
1659

 Κάτι αντίστοιχο επίσης παρατηρείται στον τζαζ αυτοσχεδιασμό, ο οποίος συχνά αποτελεί μια λιγότερο ή 

περισσότερο σύνθετη αναδιαμόρφωση ενός γνωστού και συνήθως απλού μουσικού θέματος. 
1660

 Ενδ. βλ. Μπαζιάνας (1997: 29), Αμαργιανάκης (1995: 10), Ανωγειανάκης (1991: 15-16). 
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«Ο εκτελεστής, αντί να ερμηνεύει το τραγούδι, το πλάθει έτσι όπως αυτός θέλει. … Γίνεται κτήμα 

του οργανοπαίχτη, που το προσάρμοσε στις δυνατότητες του οργάνου (το «οργάνισε»), δένεται με 

τα’ όνομά του και γίνεται προσωπική του πια δημιουργία.» (ό.π.: 75) 

«Αν ο πραχτικός διαθέτει μουσικότητα, τότε τα μελίσματα που θ’ αυτοσχεδιάσει θα ταιριάζουν 

τόσο, ώστε να κολλήσουν για καλά στο σκοπό. Θα μεταβληθούν σε οργανικό του μέρος. … 

»Γι’ αυτό η φιλοδοξία του πραχτικού είναι να επιδείξει την τέχνη του κεντώντας όσο μπορεί 

περισσότερο το τραγούδι του. Έτσι το προσαρμόζει στις δυνατότητες του οργάνου του και το 

μεταβάλλει σε οργανικό σκοπό. Έτσι το ‘οργανίζει’.» (ό.π.: 79) 

 Ως εκ τούτου, λοιπόν, η ενόργανη εκφορά των τραγουδιών του είδους –η οποία άλλωστε 

μας απασχολεί κυρίως στην παρούσα μελέτη–, είτε ερμηνεύεται από ένα μονάχα όργανο είτε 

ετεροφωνικά από περισσότερα όργανα ή και τη φωνή μαζί,
1661

 είναι συνήθως αρκετά πιο σύνθετη, 

πιο μελισμένη, από την αντίστοιχη φωνητική. Όπως παρατηρεί σχετικά ο Καβακόπουλος (1993: 

211), η μελωδία του οργάνου, τόσο στα αμιγώς οργανικά μέρη όσο και στη συνοδεία της 

φωνητικής μελωδίας ενός τραγουδιού, εμφανίζεται «μελισματικότερη» και πολύ πιο πλούσια από 

τη μελωδία που εκτελεί η φωνή, αλλά και ενίοτε δομικά πιο σύνθετη από αυτή. Η ενόργανη 

μελωδία «είναι πάντα πιο ποικιλμένη ρυθμομελωδικά, εμφανίζοντας κυρίως αναλυμένους τους 

χρόνους, που στη φωνητική μελωδία υπάρχουν στη σύνθεσή τους σε απλή μορφή» (ό.π.). Όσον 

αφορά επομένως ειδικότερα στα τραγούδια της ΕΠΜ, ως η κύρια μελωδία αυτών –ως η απλή, 

δηλαδή, μη μελισμένη εκδοχή τους– μπορεί σε έναν αρκετά ικανοποιητικό βαθμό να θεωρηθεί η 

φωνητική τους εκφορά· η καταγραφή της τελευταίας είναι συνήθως αρκετά πιο βατή από ό,τι αυτή 

της αντίστοιχης ενόργανης. 

Όσον αφορά, τώρα, στις καθαρά ενόργανες μελωδίες του εξεταζόμενου μουσικού είδους, ο 

«απομελισμός» τους είναι συνήθως αρκετά πιο σύνθετος από ό,τι αντίστοιχα αυτών που αφορούν 

σε τραγούδια. Η ρίζα βέβαια των περισσότερων οργανικών σκοπών –όπως εξάλλου δηλώνεται 

εμμέσως στα προαναφερόμενα παραθέματα της Μαζαράκη– είναι επίσης, αντίστοιχα με τα 

τραγούδια, κατά κύριο λόγο φωνητική. Συνήθως όμως, στο πέρασμα του χρόνου η δομική 

συνάφεια των σκοπών αυτών με την αρχική τους εκδοχή μειώνεται, βαθμηδόν, σημαντικά. Όπως 

παρατηρεί σχετικά ο Καβακόπουλος (1993: 208), οι «καθαρά ενόργανες χορευτικές μελωδίες 

προέρχονται βασικά από τους λαϊκούς οργανοπαίκτες» οι οποίοι «οικειοποιήθηκαν και 

καλλιέργησαν ρυθμομελωδικά» διάφορες από τις ήδη υπάρχουσες «τραγουδιστές χορευτικές 

μελωδίες», η αρχική μορφή ωστόσο των οποίων με τον καιρό ξεχάστηκε και αναδιαμορφώθηκε, 

συχνά μάλιστα σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Σχετικά, η Μαζαράκη επίσης αναφέρει: 

«Μ’ αυτό τον τρόπο οι οργανικοί σκοποί παραστολίζονται και ξεμακραίνουν όλο και πιο πολύ από 

την πρώτη τους βάση, το τραγούδι. Αποχτούνε δική τους υπόσταση. Στην πορεία τους από χέρι σε 

χέρι κι από περιοχή σε περιοχή, χάρη στο ‘κλέψιμο’ των πραχτικών, τους κολλούν παρασιτικά 

καινούργιες παραλλαγές, καινούργια ποικίλματα. Το αποτέλεσμα είναι ν’ αλλάζει η αρχική τους 

μορφή τόσο πολύ, ώστε δύσκολα πια να τους αναγνωρίζεις.» (Μαζαράκη 1984: 80) 

«Συχνά ο επαγγελματίας κλαριτζής που κάνει το δάσκαλο δεν ξέρει πια ούτε να τραγουδήσει το 

τραγούδι, απ’ όπου ξεκίνησε και γεννήθηκε ο σκοπός του.» (ό.π.: 79) 

 Στην πορεία δηλαδή των διαρκών επανεκτελέσεων, τα διάφορα γενικότερα στοιχεία 

διαποίκιλσης διαφοροποιούνται και επαναπροσδιορίζονται συνήθως αρκετές φορές πάνω στα 

κομμάτια, πολλές φορές μάλιστα και από τους ίδιους μουσικούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι 

διάφορες εκδοχές των κομματιών αυτών που προκύπτουν να παρουσιάζουν μεταξύ τους αρκετές 

                                                 
1661

 Η ετεροφωνία, ο διπλασιασμός δηλαδή του φωνητικού μέρους στο όργανο με αντιστικτική πλοκή των δυο 

μελωδικών γραμμών –ή αλλιώς πρόσχορδη κρούση, κατά τον Μιχαηλίδη (1989: 266), στην αρχαία ελληνική μουσική– 

αποτελεί κατεξοχήν πρακτική στην ΕΠΜ κατά την οποία ο οργανοπαίκτης εκτελεί «[μεταξύ άλλων]…έναν υψηλά 

διακοσμητικό τρόπο παιξίματος της μελωδίας…» (Κατσούρας 2001: 34). Την εν λόγω πρακτική επίσης περιγράφει ο L. 

Shankar (1974: 25-41) στη διατριβή του ως τον σημαντικότερο τρόπο συνοδείας του βιολιού προς τη φωνή στην ινδική 

μουσική. Σχετικά με την αντίστοιχη χρήση επίσης της ετεροφωνίας στην ευρωπαϊκή μουσική, βλ. 1.2.2.1.Ι. 
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ουσιαστικές διαφορές, συχνά μάλιστα ακόμη και ως προς την ίδια τους τη δομή. Πρόκειται 

επομένως, με άλλα λόγια, για το φαινόμενο της «επιπρόσθετης διαποίκιλσης» –το οποίο 

αναφέρθηκε και πρωτύτερα–,
1662

 στο οποίο μια κοινή μελωδία διαποικίλλεται αρκετές φορές, κατ’ 

εξακολούθηση και με διαφορετικούς τρόπους. Είναι προφανές λοιπόν ότι, στην περίπτωση αυτή, ο 

προσδιορισμός και, κατά συνέπεια, η αποτύπωση της σχετιζόμενης κύριας μελωδικής δομής 

ενδέχεται να αποτελούν ένα αρκετά περίπλοκο εγχείρημα. Συχνά μάλιστα, στην εν λόγω 

περίπτωση, καθίσταται απαραίτητο, η αποδόμηση του μελίσματος να πραγματοποιείται σταδιακά· 

απλοποιώντας δηλαδή βαθμιαία τα πιο σύνθετα μελισματικά μέρη της μελωδίας σε λιγότερο 

σύνθετα, μέχρις ότου εν τέλει αυτή αναχθεί στη σκελετική της μορφή. 

Μια ενδιαφέρουσα επιπλέον προσέγγιση, μέσω της οποίας είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί 

ικανοποιητικά η προαναφερόμενη δυσκολία, είναι αυτή του Stumpf, ο τρόπος σημειογράφησης του 

οποίου διαφοροποιείται από αυτόν της πιστής καταγραφής μιας ηχογραφημένης παραλλαγής. Ο 

Stumpf δεν αποτυπώνει το ακριβές άκουσμα του εκάστοτε μουσικού κομματιού, αλλά τη βασική 

υπόσταση αυτού, ένα είδος «μέσου όρου» από διάφορες ερμηνείες του, ένα μουσικό θέμα το οποίο 

αναπαριστά τι συμβαίνει συχνότερα μεταξύ μιας ομάδας στενά συσχετιζόμενων παραλλαγών αυτού 

(Nettl 2005: 81). Με αυτόν μάλιστα τον τρόπο, παρατηρεί ο Nettl (ό.π.), ο Stumpf καταφέρνει να 

σχηματίσει μια «ερμηνεία ‘του’ εκάστοτε τραγουδιού ως σύλληψη μέσα από έναν πολιτισμό». 

Η προαναφερόμενη διαδικασία που περιγράφει ο Stumpf σχετίζεται κατεξοχήν με τον 

τρόπο που ακολουθήθηκε εδώ –στην παρούσα ενότητα των Μελισμάτων–, έτσι ώστε να 

προσδιοριστεί και να αποτυπωθεί σημειογραφικά η σκελετική δομή της εκάστοτε εξεταζόμενης 

μελισμένης μελωδίας· να πραγματοποιηθεί, με άλλα λόγια, η «απομελισμένη» σημειογράφηση της 

τελευταίας, η οποία στην ουσία αποτελεί ένα είδος «σχηματικής» καταγραφής αυτής.
1663

 

Αντίστοιχα με τον Stumpf, η εκάστοτε σκελετική μελωδική δομή που συγκροτήθηκε εδώ, αφενός 

αποσκοπεί στο να αποτυπώσει τη βασική υπόσταση, την «ταυτότητα», της εκάστοτε εξεταζόμενης 

μελισμένης μελωδίας από την οποία η ίδια προέρχεται, αφετέρου αποτελεί ένα είδος «μέσου 

όρου»
1664

 διαφόρων στενά συσχετιζόμενων ηχογραφημένων βιολιστικών ερμηνειών της μελωδίας 

αυτής το οποίο προέκυψε ως αποτέλεσμα της συγκριτικής τους μελέτης.
1665

 

Αδιαμφισβήτητα, μέσω της διαδικασίας «απομελισμού» μιας μελισμένης μελωδίας, η οποία 

περιγράφηκε παραπάνω και η οποία εφαρμόζεται στο παρόν πόνημα, δεν επιχειρείται σε καμία 

περίπτωση να θεσμοθετηθεί ο «μέσος όρος» μιας γκάμας ρεπερτορίου, ούτε καν μάλιστα των 

συγκεκριμένων κομματιών που εξετάζονται. Αυτό που μονάχα επιδιώκεται είναι να οριοθετηθεί μια 

συρρικνωμένη σε απλοποιημένη φόρμα εκδοχή ορισμένων μελισμένων μελωδικών αποσπασμάτων, 

με κύριο σκοπό να καταδειχτεί η εκάστοτε υποκατηγορία μελισματικής πρακτικής που διερευνάται 

σε κάθε περίπτωση. Στο σημείο αυτό αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι περαιτέρω δυσκολία ως 

προς τον εν λόγω «απομελισμό» επέφερε η μεγάλη ποικιλία διαφορετικών ηχοχρωματικών 

αποδόσεων των μελισμάτων από τους διάφορους ερμηνευτές του ΕΠΒ, η οποία άλλωστε αποτελεί 

συνήθη συνέπεια των πολυδιάστατων εκφραστικών δυνατοτήτων του οργάνου. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάπτυξη των τριών βασικών κατηγοριών Μελισμάτων που 

σημειώνονται στο προαναφερόμενο Διάγραμμα 11. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραδείγματα των 

δυο πρώτων αυτών κατηγοριών –της Μεγάλης Αποτζιατούρας (3.2.2) και της Παραλλαγής (3.2.3)– 

αποτελούνται ως επί το πλείστον από δυο πεντάγραμμα, το ένα κάτω από το άλλο, σε διάταξη 

δηλαδή συγκριτικής μελέτης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί,
1666

 στο κάτω πεντάγραμμο είθισται να 

                                                 
1662

 Σχετικά, βλ. 3.1.1.1.Ι (σ. 164).  
1663

 Για περισσότερα σχετικά με τη μέθοδο της «σχηματικής» και «περιγραφικής» σημειογράφησης, στο πλαίσιο της 

παρούσας εργασίας, βλ. σημ. 217, και 2.1.4.1 (σ. 99). 
1664

 Αντίστοιχα με τον Stumpf, όσον αφορά ωστόσο στην ειδικότερη σημασία της έννοιας του «μέσου όρου» νοτών, σε 

συσχετισμό με το συνολικό πλήθος νοτών που συνιστούν ένα μέλισμα, αναφέρεται επίσης ο Haug (1997, v.6: 19) στο 

σχετικό λήμμα “melisma” του MGG. 
1665

 Για συγκριτική μελέτη, ενδ. βλ. εδώ αυτή του Παρ. 21. Στη συγκεκριμένη συγκριτική μελέτη, ωστόσο, δεν 

προέκυψε σχετικό ζήτημα εξεύρεσης «μέσου όρου». 
1666

 Βλ. 2.1.4.2 (σ. 104). 
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αποτυπώνεται η μελισμένη εκδοχή του αποσπάσματος, ενώ στο πάνω –το οποίο ενίοτε είναι μόνο 

συμπληρωματικό– η «απομελισμένη», η απλούστερη δηλαδή εκδοχή της ίδιας μελωδίας. 

 

 

 

3.2.2. H Μεγάλη Αποτζιατούρα  

Από θεωρητική και ιστορική σκοπιά, η γενικότερη έννοια της αποτζιατούρας στη μουσική –τόσο 

της μικρής όσο και της μεγάλης–, καθώς και οι βασικότεροι τρόποι κατηγοριοποίησης αυτής: α) 

μετάηχη, πρόηχη, διάηχη, β) ανιούσα, κατιούσα, και γ) σύγχρονη, ασύγχρονη, συζητούνται 

αναλυτικά στην ενότητα 3.1.2.1. Στην παρούσα ενότητα, ειδικότερος στόχος είναι να εξεταστεί σε 

βάθος η μελισματική λειτουργία της μεγάλης αποτζιατούρας, μέσα στο ιδιαίτερο μάλιστα πλαίσιο 

ερμηνείας της ΕΠΒ παράδοσης. 

Όπως αναφέρθηκε ήδη (2.1.3.2.I), στην κατηγορία της –μονής– μεγάλης αποτζιατούρας, στο 

παρόν πόνημα, συγκαταλέγονται όλα τα είδη μελισμάτων μιας νότας. Πρόκειται, στην ουσία, για 

μια από τις απλούστερες μορφές παραλλαγής της αρχικής μελωδικής γραμμής, κατά την οποία μια 

κύρια νότα αυτής αντικαθίσταται από μια «νέα» κύρια νότα – ή περισσότερες, αντίστοιχα, όταν 

πρόκειται για πολλαπλή αποτζιατούρα. Συνηθίζεται, μάλιστα, η «νέα» αυτή νότα, εκτός από 

διαφοροποίηση στην αρχική μελωδία, να προκαλεί επίσης διαφωνία στην επικρατούσα αρμονία. Ο 

Donington (1989: 205) παρατηρεί σχετικά:  

«…όταν υπάρχει μεγάλη διαδοχή συμφωνιών σε μια μελωδία,… το αυτί μπορεί εύκολα να 

κουραστεί. Οι διαφωνίες μερικές φορές χρειάζονται έτσι ώστε να προσδώσουν ζωντάνια. Εκεί είναι 

που οι [μεγάλες] αποτζιατούρες μπορούν να συνεισφέρουν αρκετά· όταν λειτουργούν ως 

διαφωνίες…»  

 Αδιαμφισβήτητα, μέσω της προσθήκης μιας μεγάλης αποτζιατούρας, δεν επιδιώκεται να 

δημιουργηθεί κάποια γενικότερη σύγχυση στην ερμηνεία. Απεναντίας, αυτό που επιδιώκεται είναι 

να διαφοροποιηθεί η μετάβαση μεταξύ ορισμένων διαδοχικών κύριων νοτών, και να γίνει τούτη 

είτε μελωδικότερη, και πιο μαλακή και ευχάριστη για το αυτί –π.χ. αποτζιατούρα με διαβατικό 

χαρακτήρα–, είτε, αντιθέτως, πιο τραχιά και απρόσμενη, έτσι ώστε να προσδοθεί ζωντάνια στο 

μουσικό αποτέλεσμα – π.χ. αποτζιατούρα με χαρακτήρα καθυστέρησης. Σχετικά, ο C.P.E. Bach 

(1753: IIii1) αναφέρει: 

«Οι [μεγάλες] αποτζιατούρες είναι μεταξύ των πιο απαραίτητων στοιχείων διαποίκιλσης. 

Εμπλουτίζουν τόσο την αρμονία όσο τη μελωδία. Αναβαθμίζουν τη γοητεία της μελωδίας 

συνδέοντας μαλακά τις νότες μεταξύ τους, και [κύριες] νότες που μπορεί να είναι πληκτικές εξαιτίας 

της διάρκειάς τους, τις μικραίνουν έτσι ώστε να ευχαριστήσουν το αυτί με τον ήχο. … Οι 

αποτζιατούρες αλλάζουν τη φύση των ακόρντων τα οποία, εάν αυτές απουσιάζανε, θα ήταν πολύ 

απροκάλυπτα. Όλες οι διαφωνίες και οι αντιχρονισμοί οφείλονται σε αυτές. Που θα βρισκόταν η 

τέχνη της αρμονίας χωρίς αυτά τα στοιχεία;» (στο Schenker 1976: 54) 

 Είναι γεγονός ότι η μεγάλη αποτζιατούρα είναι ένα στοιχείο διαποίκιλσης το οποίο έχει 

μεγάλη επίδραση στην αρμονία. Συχνά μάλιστα –ιδιαίτερα δε όσον αφορά στη δυτική μουσική– η 

αξία της καθορίζεται από την ίδια την αρμονία (C.P.E. Bach 1753: IIii16). Ως εκ τούτου, η 

λειτουργία της έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης αρκετών θεωρητικών του είδους.
1667

 

Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, στη δυτική σχετική ορολογία, οι μεγάλες αποτζιατούρες ονοματίζονται 

και εξετάζονται κατά κύριο λόγο ως ξένες –ή και ως μη-αρμονικές– νότες,
1668

 και αποτελούν «τα 

τυπικά ‘μελωδικά στολίδια’ της Αρμονίας» (Αμαραντίδης 1985: 100).  

                                                 
1667

 Ενδ. βλ. Αμαραντίδης (1985: 76-87, 164-188), Αντωνόπουλος (1999: 214-215), Διαμαντής (1988: 271-324), 

Καρμπόνε (1983: 170), Ντουμπόφσκι (1998: 269-333), Grabner (2003: 118-183), La Motte (1998: 59-71), Piston 

(2001: 165-201), Schoenberg (1992: 392-433). 
1668

 Ό. σημ. 1667. 
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Συχνά οι θεωρητικοί της αρμονίας διακρίνουν τις ξένες νότες αυτές, ανάλογα με την 

εκάστοτε ιδιαίτερη λειτουργία τους, σε διάφορες επιπλέον κατηγορίες –εκτός από την 

αποτζιατούρα–, με πιο συνηθισμένες σχετικές υποπεριπτώσεις τις διαβατικές και τις ποικιλματικές 

νότες,
1669

 καθώς και τις νότες καθυστέρησης, προήγησης και εκφυγής – ή αλλιώς διαφυγής.
1670

 Ο 

Piston (2001: 176), για παράδειγμα, αποδίδει όλες τις περιπτώσεις ξένων νοτών που είναι ρυθμικά 

ισχυρές στη μεγάλη αποτζιατούρα, ενώ αυτές που είναι ασθενείς, αντίστοιχα, στις υπόλοιπες 

προαναφερόμενες υποπεριπτώσεις. Άλλοι, πάλι, ερμηνεύουν τη λειτουργία της μεγάλης 

αποτζιατούρας με έννοιες που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στην αρμονική ορολογία, 

δημιουργώντας έτσι μια αμεσότερη νοηματική σύνδεση μεταξύ αυτής και των υπόλοιπων ξένων 

νοτών. Ο La Motte (1998: 66), για παράδειγμα, χαρακτηρίζει την μεγάλη αποτζιατούρα ως 

«ελεύθερη καθυστέρηση», οι Αμαραντίδης (1985: 175) και Διαμαντής (1988: 293), αντίστοιχα, ως 

«ξένο φθόγγο μιας καθυστέρησης χωρίς προετοιμασία», ο Piston (2001: 168), αντίστοιχα επίσης, ως 

«τονισμένο διαβατικό φθόγγο που εμφανίζεται σε ισχυρό χρόνο». «Οι αποτζιατούρες κάποιες φορές 

είναι διαφωνίες, κάποιες επανάληψη της προηγούμενης νότας, κάποιες ένα στολίδι μιας απλής 

μελωδίας…», αναφέρει σχετικά, επίσης, ο L. Mozart (1985: 166) με σκοπό να υποδείξει τον 

πολύπλευρο χαρακτήρα τους. 

Η πλειοψηφία των μελετητών που ασχολούνται με ζητήματα διαποίκιλσης, ωστόσο, και οι 

οποίοι προσεγγίζουν την εν λόγω πρακτική από μια περισσότερο μελωδική σκοπιά, προτιμούν, αντί 

όλων των προαναφερόμενων υποπεριπτώσεων ξένων νοτών, να χρησιμοποιούν μονάχα την έννοια 

της μεγάλης αποτζιατούρας. Συνηθίζουν μάλιστα να προσδίδουν ενίοτε σε αυτή ορισμένους 

επιπλέον χαρακτηρισμούς –συγγενικής σημασίας με τις προαναφερόμενες υποπεριπτώσεις ξένων 

νοτών–, έτσι ώστε να διευκρινίζεται η ειδικότερη λειτουργία της, π.χ. διαβατική αποτζιατούρα 

(passing appoggiatura), αποτζιατούρα καθυστέρησης (suspended ή και delayed appoggiatura), 

αποτζιατούρα προήγησης (anticipation), κ.λπ.
1671

 Αντιμετωπίζουν, δηλαδή, την εκάστοτε 

προαναφερόμενη κατηγορία ξένων νοτών ως μια διαφορετική υποπερίπτωση αποτζιατούρας.  

Εδώ, λοιπόν, η μεγάλη αποτζιατούρα, κάθε «νέα» νότα δηλαδή που εισάγεται στην αρχική 

κύρια μελωδία παραλλάσσοντάς τη, εξετάζεται σύμφωνα με τον τελευταίο αυτόν τρόπο 

αντιμετώπισής της. Διερευνάται, δηλαδή, με βάση όλες τις προαναφερόμενες λεπτές ξεχωριστές 

σημασίες των διαφόρων υποπεριπτώσεων ξένων νοτών, τους διάφορους δηλαδή τρόπους με τους 

οποίους οι «νέες» αυτές νότες μπορούν να ερμηνευτούν σύμφωνα με τη σύγχρονη θεωρία της 

δυτικής αρμονίας.  

Ως εκ τούτου, διακρίνονται τέσσερις βασικές κατηγορίες μεγάλης αποτζιατούρας:  

α) Η μεγάλη αποτζιατούρα καθυστέρησης, 

β) Η διαβατική μεγάλη αποτζιατούρα,  

γ) Η μεγάλη αποτζιατούρα προήγησης, 

δ) Η μεγάλη αποτζιατούρα εκφυγής και καμπιάτας. 

Ακολουθεί περαιτέρω ανάλυση της μεγάλης αποτζιατούρας, ως της απλούστερης 

περίπτωσης μελίσματος, με βάση τον ειδικότερο τρόπο ερμηνείας της στην ΕΠΒ πρακτική.  

 

                                                 
1669

 Ο Piston (2001: 170, σημ. 2) αναφέρει ότι o όρος ποικιλματικός φθόγγος –ή ποίκιλμα– αποτελεί την κατεξοχήν 

ελληνική μετάφραση των όρων: auxiliary notes ή neighbour notes. Σχετικά με τον όρο «ποικιλματικός» εδώ, πρβλ. 

σημ. 25. 
1670

 Ό. σημ. 1667. 
1671

 Σχετικά, ενδ. βλ. Donington (1982: 119 και 1989: 206), Schenker (1976: 58), L. Mozart (1985: 167), McVeigh and 

White, Καμπανάς (1992, τ. Β΄: 393), και εδώ 3.1.2.1.  
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3.2.2.1. Μεγάλη Αποτζιατούρα Καθυστέρησης 

Όπως δηλώνεται εμμέσως και από την ονομασία της, η μεγάλη αποτζιατούρα καθυστέρησης 

(suspended ή και delayed appoggiatura) αποτελεί μια νότα εξαιτίας της προσθήκης της οποίας 

καθυστερεί η ανάκρουση της κύριας νότας που έπεται αυτής. Πρόκειται, πιο συγκεκριμένα, για μια 

νέα νότα η οποία προστίθεται στη μελωδία «κλέβοντας» ένα μέρος από την αρχή της ρυθμικής 

αξίας της κύριας νότας που έπεται αυτής. Σκοπός της εισαγωγής της είναι να διαφοροποιηθεί η 

προβλεπόμενη σύνδεση της επόμενής της κύριας νότας με την κύρια νότα η οποία προηγείται της 

ίδιας, προσδίδοντας έτσι ένταση στο μουσικό αποτέλεσμα. Προκειμένου, μάλιστα, να γίνεται 

έντονα αντιληπτή η εντύπωση της καθυστέρησης, η νέα ξένη αυτή νότα, κατά κανόνα, αφενός 

εκφέρεται σε ρυθμικά ισχυρό μέρος του χρόνου, και αφετέρου σχηματίζει διάφωνο διάστημα με τις 

νότες της συγχορδίας με τις οποίες συνηχεί, αποτελεί δηλαδή 7
η
, 9

η
, 11

η
, ή 13

η
 βαθμίδα της 

συγχορδίας αυτής. Εκφέρεται, δηλαδή, περισσότερο ως σύγχρονη παρά ως ασύγχρονη, και συχνά 

μάλιστα πιο τονισμένα από την κύρια νότα που έπεται αυτής, έτσι ώστε να αναδεικνύεται ο 

εμφατικός της ρόλος. Όταν αυτή εκφέρεται σε ασθενές μέρος του χρόνου ή δεν σχηματίζει διάφωνο 

διάστημα, το αποτέλεσμα της καθυστέρησης είναι λιγότερο εκφραστικό, και για αυτό τότε η 

τελευταία χαρακτηρίζεται ενίοτε ως «ψευδής» ή και «ασθενής». Όπως αναφέρει σχετικά ο Quantz 

(1966: 254): «Για να διεγείρει κανείς τα διάφορα πάθη, οι διαφωνίες πρέπει να επιδεικνύονται πιο 

έντονα από τις συμφωνίες». 

 Η πιο συνήθης περίπτωση μεγάλης αποτζιατούρας καθυστέρησης είναι αυτή να σχηματίζει 

διάστημα κατιόν διατονικό βηματικό 2
ου

 βαθμού με την κύρια νότα που έπεται της ίδιας. Ενίοτε, 

βέβαια, συναντώνται και σχετικές περιπτώσεις όπου αυτή σχηματίζει διάστημα, αντίστοιχα, 

βηματικό ανιόν ή και αλματικό. Ο καθορισμός της ρυθμικής της αξίας, επίσης, αποτελεί κατά 

κανόνα ζήτημα επιλογής του εκάστοτε ερμηνευτή και έχει σχέση με το χαρακτήρα και το ρυθμό 

του κομματιού. Η πιο συνήθης περίπτωση, ωστόσο, είναι αυτή να λαμβάνει το μισό της αξίας της 

κύριας νότας που έπεται της ίδιας.
1672

  

 Η μεγάλη αποτζιατούρα καθυστέρησης, ακόμα, διακρίνεται από τους δυτικούς θεωρητικούς 

του είδους σε δυο βασικές κατηγορίες, ανάλογα με το εάν το τονικό της ύψος είναι το ίδιο, ή όχι, με 

αυτό της κύριας νότας που προηγείται αυτής. Στην πρώτη περίπτωση η ίδια αποκαλείται ως μεγάλη 

αποτζιατούρα καθυστέρησης «με προετοιμασία» –ή και «προετοιμασμένη»– (Παρ. 1032), και στη 

δεύτερη περίπτωση, αντίστοιχα, «χωρίς προετοιμασία» –ή και «απροετοίμαστη» ή «ελεύθερη»– 

(Παρ. 1033).
1673

 Ακολουθεί ανάπτυξη των δυο αυτών περιπτώσεων, μέσω της παράθεσης σχετικών 

παραδειγμάτων. 

 

 
Παρ. 1032. Ενδεικτικό πρότυπο ανιούσας και κατιούσας μεγάλης αποτζιατούρας καθυστέρησης με προετοιμασία, 

βηματικού διαστήματος 2
ου

 βαθμού, η οποία συζευγνύεται με την κύρια νότα που προηγείται αυτής. 
 

                                                 
1672

 Σχετικά, βλ. σημ. 431 και Αντωνόπουλος (1999: 215). 
1673

 Για περισσότερα όσον αφορά στην αποτζιατούρα καθυστέρησης, σύμφωνα με τη δυτικοευρωπαϊκή σχετική μουσική 

θεωρία, βλ., αφενός για αυτήν με προετοιμασία, Αμαραντίδη (1985: 164-175), Διαμαντή (1988: 271-282), 

Ντουμπόφσκι κ.ά. (1998: 269-283, 322-323), Grabner (2003: 119-122), La Motte (1998: 64-69), Piston (2001: 182-

185), Schoenberg (1992: 417-422), και αφετέρου για αυτήν χωρίς προετοιμασία, Αμαραντίδη (1985: 175-178), 

Διαμαντή (1988: 293-298), Ντουμπόφσκι κ.ά. (1998: 323-328), Grabner (2003: 119-122), La Motte (1998: 64-69), 

Piston (2001: 176-182), Schoenberg (1992: 422). 

απλή μελωδική κίνηση απλή μελωδική κίνηση ανιούσα καθυστέρηση  

με προετοιμασία 

κατιούσα καθυστέρηση  

με προετοιμασία 
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Παρ. 1033. Ενδεικτικό πρότυπο ανιούσας και κατιούσας μεγάλης αποτζιατούρας καθυστέρησης χωρίς 

προετοιμασία, βηματικού διαστήματος 2
ου

 βαθμού. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.1.I. Μεγάλη Αποτζιατούρα Καθυστέρησης Με Προετοιμασία (μ.π.)  

Ακολουθούν παραδείγματα εκφοράς μεγάλης αποτζιατούρας καθυστέρησης με προετοιμασία, από τα 

πεδία της δυτικής μουσικής (Παρ. 1034, Παρ. 1035),
1674

 και της ΕΠΒ ερμηνείας (Παρ. 1037 - Παρ. 

1040). Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό, η εν λόγω περίπτωση αποτζιατούρας δεν αποτελεί κάτι 

άλλο από επανάληψη της κύριας νότας που προηγείται της ίδιας. Άλλοτε, μάλιστα, ενώνεται μαζί 

της με σύζευξη διαρκείας –σχηματίζοντας δηλαδή συγκοπή–, δίνοντας έτσι την αίσθηση της 

παράτασης της ρυθμικής αξίας της τελευταίας (Παρ. 1034, Παρ. 1037), και άλλοτε όχι (Παρ. 1035, 

Παρ. 1025, Παρ. 1038 - Παρ. 1040). Αξίζει επίσης να σημειωθεί –όσον αφορά ειδικότερα στο 

πεδίο της ΕΠΒ ερμηνείας– ότι, συχνά, η μεγάλη αποτζιατούρα καθυστέρησης με προετοιμασία 

συζευγνύεται με την κύρια νότα που έπεται αυτής, και η μετάβασή της προς την τελευταία γίνεται 

με ολισθητικό τρόπο, προκειμένου να προσδοθεί σε αυτή μεγαλύτερος τονισμός (Παρ. 1037 - Παρ. 

1040). 

 

                                                 
1674

 Αξίζει να αναφερθεί ότι, στην προ του J.S. Bach εποχή, η καθυστέρηση στη δυτικοευρωπαϊκή μουσική γινόταν 

μόνο με προετοιμασία και με κατιούσα βηματική κίνηση. Αυτός ο αυστηρός κανόνας χαλαρώνει μετά την 

προαναφερόμενη περίοδο (La Motte 1998: 66, Piston 2001: 182-183). Όσον αφορά στην ερμηνεία της, οι θεωρητικοί 

της Μπαρόκ περιόδου υποδεικνύουν ότι η καθυστέρηση πρέπει να εκφέρεται με μεταβαλλόμενη δυναμική, και δη 

αυξάνοντας βαθμιαία την ένταση του ήχου της (Geminiani 1751: 7, Quantz 1752: VIIIi [στο Donington 1989: 205]). 

Ειδικότερα μάλιστα όσον αφορά στην απόδοσή της στο βιολί, ο Tartini (1961: 66) αναφέρει ότι, κατά την εκφορά της, 

το δοξάρι πρέπει να ξεκινά μαλακά, να δυναμώνει σταδιακά και να μαλακώνει πάλι μέχρι να παιχτεί η κύρια νότα με 

την οποία συνδέεται. Αυτός ο τρόπος εκφοράς της αποτζιατούρας ήταν γνωστός στο Μπαρόκ και ως “Abzug”, και 

περιγράφεται από τον Quantz (1966: 227) ως εξής: «…οι μεγάλες αποτζιατούρες που καρπώνονται την αξία τους από 

τις κύριες νότες που έπονται αυτών, πρέπει να δοξαρίζονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η έντασή τους να αυξάνει, χωρίς 

απότομο τονισμό, και πρέπει να ενώνονται με ήπιο τρόπο με τις νότες που έπονται, έτσι ώστε οι αποτζιατούρες να 

ηχούν πιο δυνατά από αυτές». 

απλή μελωδική κίνηση απλή μελωδική κίνηση ανιούσα καθυστέρηση  

χωρίς προετοιμασία 

κατιούσα καθυστέρηση  

χωρίς προετοιμασία 
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Παρ. 1034. Ενδεικτικές εκδοχές κατιούσας μεγάλης αποτζιατούρας καθυστέρησης με προετοιμασία, βηματικού 

διαστήματος 2
ου

 βαθμού. Επισήμανσή τους σε αποσπάσματα έργων δυτικοευρωπαϊκής μουσικής, από 

θεωρητικούς του είδους: α) Mozart (Grabner 2003: 119, παρ. 150), β) σονάτα για πιάνο του Beethoven, op.27, 

αρ.2 (Ντουμπόφσκι κ.ά. 1998: 278, παρ. 554), γ) «Μεσσίας» του Handel (La Motte 1998: 64). 

 

 

 
Παρ. 1035. Ανιούσες και κατιούσες μεγάλες αποτζιατούρες καθυστέρησης με προετοιμασία, αλματικού 

διαστήματος 4
ου

 και 5
ου

 βαθμού, οι οποίες δεν συζευγνύονται με την κύρια νότα που προηγείται αυτών. 

Συμβολική σημειογράφηση στο πάνω πεντάγραμμο, και περιγραφική, αντίστοιχα, στο κάτω. Απόσπασμα από τη 

σχετική με τη διαποίκιλση πραγματεία του Tartini (1771 [στου ιδίου 1961: 73, ex.20]). 

 

 

 
Παρ. 1036.

1675 #31, βθτ: Μι, ~ 110. 

Κατιούσα μεγάλη αποτζιατούρα καθυστέρησης με προετοιμασία, κατιούσα βηματικού διαστήματος 2
ου

 βαθμού, 

η οποία δεν συζευγνύεται με την κύρια νότα που προηγείται αυτής. Ολισθητική βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Νίκος Δ. (Nick Doneff). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μ’ αγαπάει 

ένας νέος όμορφο παιδί» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Βιργινία Μαγκίδου - Το Ελληνικό Τραγούδι στην Αμερική 

1945-1955, Hellenic Records 1007, CD, 1996, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 0.44΄-0.52΄ (1
η
 έκδ. ~1950, στο δίσκο 78΄ 

στροφών Metropolitan 167).  

 

                                                 
1675

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 205, Παρ. 1025. 

β)  

α)  

γ) 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

 β) με μεγάλη αποτζιατούρα καθυστέρησης μ. π. 
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Παρ. 1037. #83, βθτ: Ρε, ~ 90. 

Κατιούσα μεγάλη αποτζιατούρα καθυστέρησης με προετοιμασία, αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού, η οποία 

συζευγνύεται με την κύρια νότα που προηγείται αυτής.  

Βιολιστής: Γιάννης Δραγάτσης (Ογδοντάκης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Νέος 

Κόνιαλης» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Αρχείο: Συνθέτες του Ρεμπέτικου 45 – Γιάννης Δραγάτσης ή 

Ογδοντάκης 2, EMI 854021, CD, 2000, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 1.59΄-2.05΄ (1
η
 έκδ. 1934, στο δίσκο 78΄ 

στροφών His Master’s Voice Ελλάδος AO-2093). 

 

 
Παρ. 1038.

1676
 #106, βθτ: Λα, ~ 125. 

Κατιούσα μεγάλη αποτζιατούρα καθυστέρησης με προετοιμασία, αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού, η οποία 

δεν συζευγνύεται με την κύρια νότα που προηγείται αυτής. Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Δημήτρης Τηγανούριας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο βασιλκός: 

Καλημέρα θεια» (Σαμοθράκης). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.2 - Λήμνος, Σαμοθράκη, Ίμβρος, Τένεδος, 

FM Records 802, CD, 1997, αρ. κομματιού: 03, σημείο: 1.41΄-1.45΄. 

 

 
Παρ. 1039. α)

1677
 #142, β) #653, βθτ: Λα, ~ 125. 

Η ίδια μελωδία σε επανάληψη, από τον ίδιο ερμηνευτή, σε δυο διαφορετικά σημεία του ίδιου κομματιού: α) σε 

απλή εκδοχή, και β) με προσθήκη κατιούσας μεγάλης αποτζιατούρας καθυστέρησης με προετοιμασία, αλματικού 

διαστήματος 3
ου

 βαθμού, η οποία δεν συζευγνύεται με την κύρια νότα που προηγείται αυτής. Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Θωμάς Γκισδάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Κάτω στο Σιδάρι» 

(Κέρκυρας). Από το άλμπουμ: Αυθεντικά Τραγούδια της Κέρκυρας, MBI 10625, CD, 1995, αρ. κομματιού: 02, 

σημεία: α) 1.13΄-1.21΄, β) 0.57΄-1.05΄. 

 

                                                 
1676

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 208. 
1677

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 316. 

β) με μεγάλη αποτζιατούρα καθυστέρησης μ. π. 

α) απλή κίνηση μελωδίας 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

 β) με μεγάλη αποτζιατούρα καθυστέρησης μ. π. 

α) απλή κίνηση μελωδίας (φωνή)  

 β) με μεγάλη αποτζιατούρα καθυστέρησης μ. π. 
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Παρ. 1040. #652, βθτ: Λα, ~ 85. 

Ανιούσα μεγάλη αποτζιατούρα καθυστέρησης με προετοιμασία, βηματικού διαστήματος 2
ου

 βαθμού, η οποία δεν 

συζευγνύεται με την κύρια νότα που προηγείται αυτής. Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Στάθης Κουκουλάρης (Βάρκας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Ροδίτικο» (Ρόδου). Από το άλμπουμ: Από τη Μικρασία στο Αιγαίο - Στάθης Κουκουλάρης, BMG 25648, CD, 

1995, αρ. κομματιού: 11, σημείο: 0.09΄-0.14΄. 

 

 

3.2.2.1.II. Μεγάλη Αποτζιατούρα Καθυστέρησης Χωρίς Προετοιμασία (χ.π.)  

Η μεγάλη αποτζιατούρα καθυστέρησης χωρίς προετοιμασία μπορεί να πει κανείς ότι αποτελεί, στην 

ουσία, την «αληθινή» μεγάλη αποτζιατούρα. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η διαφορά της με την 

προαναφερόμενη αντίστοιχή της αποτζιατούρα, αυτήν με προετοιμασία, δεν είναι άλλη από το ότι 

το τονικό της ύψος είναι διαφορετικό από εκείνο της κύριας νότας που προηγείται της ίδιας. 

Ακολουθούν παραδείγματα εκφοράς ανιουσών και κατιουσών περιπτώσεων αυτής, από τα πεδία 

της δυτικής μουσικής (Παρ. 1041) και της ΕΠΒ ερμηνείας (Παρ. 1042 - Παρ. 1049). Όπως μπορεί 

να γίνει αντιληπτό, όσον αφορά ειδικότερα στο πεδίο της ΕΠΒ ερμηνείας, συχνά η εν λόγω 

περίπτωση αποτζιατούρας, συγκεκριμένα η κατιούσα (Παρ. 1045 - Παρ. 1049), εκφέρεται –

προκειμένου να δοθεί σε αυτήν μεγαλύτερη έμφαση– με ολισθητικό τρόπο.  

 

 
 

 
Παρ. 1041. Ενδεικτικές εκδοχές κατιούσας και ανιούσας μεγάλης αποτζιατούρας καθυστέρησης χωρίς 

προετοιμασία, βηματικού διαστήματος 2
ου

 βαθμού. Επισήμανσή τους σε αποσπάσματα έργων δυτικοευρωπαϊκής 

μουσικής, από θεωρητικούς του είδους: α) «Μεσσίας» του Bach (La Motte 1998: 66), β) Schoenberg (1992: 429, 

παρ. 265). 

 

α)  

β)  

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

β) με μεγάλη αποτζιατούρα καθυστέρησης μ. π. 
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Ανιούσες αποτζιατούρες στο πεδίο της ΕΠΒ ερμηνείας: 

 

 
Παρ. 1042. #658, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 100.  
Ανιούσα μεγάλη αποτζιατούρα καθυστέρησης χωρίς προετοιμασία, βηματικού διαστήματος 2

ου
 βαθμού. Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Γιώργος Σφακιανάκης (Αβησσυνός). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Ηρακλειώτικες κονδυλιές» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Χοροί και Τραγούδια της Κρήτης με το Γιώργο 

Αβυσσηνό, Regal 480867, CD, 1995, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 1.37΄-1.42΄ (1
η
 έκδ. 1976). 

 

 

 
Παρ. 1043. #659, βθτ: Μι, ~ 70. 

Ανιούσα μεγάλη αποτζιατούρα καθυστέρησης χωρίς προετοιμασία, βηματικού διαστήματος 2
ου

 βαθμού. Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Κατηφές» 

(Μικράς Ασίας). Από κάποιο προσωπικό άλμπουμ της Σαβίνας Γιαννάτου (δεν εντοπίστηκαν περισσότερα 

στοιχεία αυτού), σημείο: 1.57΄-2.01΄. 
 

 

 
Παρ. 1044. #129, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Ανιούσα μεγάλη αποτζιατούρα καθυστέρησης χωρίς προετοιμασία, αλματικού διαστήματος 3
ου

 βαθμού. Αρθρωτή 

βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Νίκος Παραλής. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μπακλαβάς» 

(Λέσβου). Από το άλμπουμ: Λέσβος Αιολίς - Τραγούδια και Χοροί της Λέσβου, ΠΕΚ 9-10, 2CDs, 1997, αρ. 

κομματιού: II-08, σημείο: 0.53΄-0.01΄. 

 

α) απλή κίνηση μελωδίας (ακορντεόν) 

 β) με μεγάλη αποτζιατούρα καθυστέρησης χ. π. 

α) απλή κίνηση μελωδίας (ούτι) 

β) με μεγάλη αποτζιατούρα καθυστέρησης χ. π. 

 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

 β) με μεγάλη αποτζιατούρα καθυστέρησης χ. π. 
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Κατιούσες αποτζιατούρες στο πεδίο της ΕΠΒ ερμηνείας: 

 
Παρ. 1045. #660, βθτ: Λα, ~ 85. 

Η ίδια μελωδία σε διαδοχική επανάληψη, από τον ίδιο ερμηνευτή: β) σε απλή εκδοχή και, α) με προσθήκη 

κατιούσας μεγάλης αποτζιατούρας καθυστέρησης χωρίς προετοιμασία, βηματικού διαστήματος 2
ου

 βαθμού. 

Ολισθητική βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Στάθης Κουκουλάρης (Βάρκας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Τι σε μέλει εσένανε» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Ιστορία της Ελληνικής Μουσικής, Παπαδάς / Άνοδος 

PME135, CD, 1995, αρ. κομματιού: 12, σημείο: 0.39΄-0.52΄. 
 

 
Παρ. 1046. α) #661, β) #662, βθτ: Ρε, ~ 65.  
Η ίδια μελωδία σε επανάληψη, από τον ίδιο ερμηνευτή, σε δυο διαφορετικά σημεία του ίδιου κομματιού: β) σε 

απλή εκδοχή και, α) με προσθήκη κατιούσας μεγάλης αποτζιατούρας καθυστέρησης χωρίς προετοιμασία, 

βηματικού διαστήματος 2
ου

 βαθμού. Ολισθητική βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Στάθης Κουκουλάρης (Βάρκας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Χουζάμ» (Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: Από τη Μικρασία στο Αιγαίο - Στάθης Κουκουλάρης, BMG 25648, CD, 

1995, αρ. κομματιού: 02, σημεία: α) 1.21΄-1.28΄, β) 4.22΄-4.29΄. 
 

 
Παρ. 1047. α) #663, βθτ: Ρε (ακούγεται από Λα),

1678
 ~ 110, β) #664, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 ημιτόνιο 

χαμηλότερα), ~ 90.  
Η ίδια περίπου μελωδία, από δυο διαφορετικούς ερμηνευτές του ΕΠΒ: α) σε απλή εκδοχή και, β) με προσθήκη 

κατιούσας μεγάλης αποτζιατούρας καθυστέρησης χωρίς προετοιμασία, βηματικού διαστήματος 2
ου

 βαθμού. 

Ολισθητική βιολιστική εκφορά της. 

α) Βιολιστής: Αντώνης Τσώχος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ένας αητός» 

(Στερεάς Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Τραγούδια της Πελοποννήσου - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 8, CD, 1997, αρ. 

κομματιού: 01, σημείο: 0.00΄-0.06΄.  

β) Βιολιστής: Δημήτρης Σέμσης (Σαλονικιός). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Ένας αητός» (Στερεάς Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Ο Αντώνης Διαμαντίδης «Νταλγκάς» σε Δημοτικά Τραγούδια 

1926-1931, Hellenic Records 1004, CD, 1995, αρ. κομματιού: 06, σημείο: 0.00΄-0.07΄ (1
η
 έκδ. 1928, από το δίσκο 

78΄ στροφών X-80041).  

                                                 
1678

 Το σχετικό απόσπασμα γράφηκε μεταφερμένο ως προς τη βάση θεμελίωσης τρόπου (βθτ) του, προκειμένου να 

διευκολύνεται η εν λόγω συγκριτική μελέτη. 

α) απλή κίνηση μελωδίας 

β) με μεγάλη αποτζιατούρα καθυστέρησης χ. π. 

β) απλή κίνηση μελωδίας 

α) με μεγάλη αποτζιατούρα καθυστέρησης χ. π. 

α) με μεγάλη αποτζιατούρα καθυστέρησης χ. π. 

β) απλή κίνηση μελωδίας 
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Παρ. 1048. #665, βθτ: Ντο, ~ 230. 
Η ίδια περίπου μελωδία σε διαδοχική επανάληψη από τον ίδιο ερμηνευτή: α) σε απλή εκδοχή και, β) με 

προσθήκη κατιούσας μεγάλης αποτζιατούρας καθυστέρησης χωρίς προετοιμασία, βηματικού διαστήματος 2
ου

 

βαθμού. Ολισθητική βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Περβολαριά» 

(Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.3 - Σμύρνη, Ιωνία, FM Records 803, CD, 1997, αρ. 

κομματιού: 17, σημείο: 0.00΄-0.16΄. 

 

 
Παρ. 1049. #666, βθτ: Σολ, ~ 85. 
Κατιούσα μεγάλη αποτζιατούρα καθυστέρησης χωρίς προετοιμασία, βηματικού διαστήματος 2

ου
 βαθμού. 

Ολισθητική βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Σηλυβριανό συρτό» (Αν. Θράκης). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή Κυριάκο 

Γκουβέντα, ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 1.55΄-2.00΄.  
 

 

 

 

3.2.2.2. Διαβατική Μεγάλη Αποτζιατούρα 

 

 
Παρ. 1050. Ενδεικτικό πρότυπο ανιούσας διαβατικής μεγάλης αποτζιατούρας, αντίστοιχα, διατονικής, διπλής και 

χρωματικής. 
 

Η διαβατική –ή αλλιώς περαστική– μεγάλη αποτζιατούρα (passing appoggiatura) αποτελεί κατά 

κανόνα μια ξένη νότα, είτε της χρωματικής είτε της διατονικής κλίμακας, η οποία παρεμβάλλεται 

μεταξύ δυο γειτονικών κύριων νοτών οι οποίες σχηματίζουν μεταξύ τους ανιόν ή κατιόν διάστημα, 

αντίστοιχα, είτε 2
ου

 είτε 3
ου

 βαθμού. Η εν λόγω εκδοχή αποτζιατούρας, βέβαια, μπορεί επίσης να 

αποτελείται από περισσότερες από μια νότες, και να παρεμβάλλεται μεταξύ κύριων νοτών οι οποίες 

σχηματίζουν διαστήματα, αντίστοιχα, μεγαλύτερου βαθμού, όπως π.χ. η διπλή διαβατική μεγάλη 

αποτζιατούρα. Σκοπός αυτής, σε κάθε περίπτωση, είναι η μελωδική γεφύρωση σε βηματική διάταξη 

απλή μελωδική 

κίνηση 

διατονική 

διαβατική 

χρωματική  

διαβατική 

διπλή  

διαβατική 

α) απλή κίνηση μελωδίας 

β) με μεγάλη αποτζιατούρα καθυστέρησης χ. π. 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

 β) με μεγάλη αποτζιατούρα καθυστέρησης χ. π. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

683 

των προαναφερόμενων διαστημάτων, προκειμένου η μετάβαση μεταξύ των δυο γειτονικών κύριων 

νοτών που τα σχηματίζουν να γίνει πιο ήπια και μελωδική (Παρ. 1050). Πέρα από τη μελωδική της 

σπουδαιότητα, βέβαια, η ίδια είναι σημαντική και από ρυθμική άποψη, αφού μέσω της εισαγωγής 

της επηρεάζεται η ρυθμική ισορροπία κάθε μέτρου (Αμαραντίδης 1985: 78).
1679

 

 Οι εν λόγω διαβατικές νότες, οι οποίες συνήθως είναι σχετικά μικρής ρυθμικής αξίας, 

μπορεί να βρεθούν οπουδήποτε μέσα στο μέτρο, τόσο σε ασθενές όσο και σε ισχυρό μέρος του 

εκάστοτε χρόνου. Στην μεν πρώτη περίπτωση, λαμβάνουν συνήθως τη ρυθμική τους αξία από το 

τέλος της κύριας νότας που προηγείται των ίδιων, ενώ στη δε δεύτερη, αντίστοιχα, από την αρχή 

αυτής που έπεται. Είναι εύλογο επίσης ότι η επίδρασή τους στην αρμονία είναι μικρότερη στην 

πρώτη σε σχέση με τη δεύτερη προαναφερόμενη περίπτωση. Ως εκ τούτου, άλλωστε, αυτές 

χαρακτηρίζονται ενίοτε, αντίστοιχα, ως «ατόνιστες» και «τονισμένες».
1680

 

 Ακολουθούν παραδείγματα από τα πεδία της δυτικής μουσικής (Παρ. 1050) και της ΕΠΒ 

ερμηνείας (Παρ. 1051 - Παρ. 1056), διατονικής και χρωματικής, τόσο ατόνιστης όσο και 

τονισμένης διαβατικής μεγάλης αποτζιατούρας. Όπως γίνεται αντιληπτό, η τελευταία περίπτωση 

αποτζιατούρας –η τονισμένη–, δεν αποτελεί κάτι άλλο από μια μεγάλη αποτζιατούρα καθυστέρησης 

χωρίς προετοιμασία (3.2.2.1.I). Ως εκ τούτου, εξάλλου, ενίοτε αυτή αποκαλείται και «διαβατική 

καθυστέρηση».
1681

 

 

 
Παρ. 1051. Ενδεικτικές εκδοχές ατόνιστων (α, β) και τονισμένων (γ, δ) διαβατικών ξένων νοτών –κοινώς 

διαβατικών αποτζιατούρων–, διατονικών και χρωματικών. Επισήμανσή τους σε αποσπάσματα έργων 

δυτικοευρωπαϊκής μουσικής, από θεωρητικούς του είδους: α) Χορικό του Bach αρ.369, Jesu, der du meine Seele 

(Piston 2001: 169, παρ. 8.4), β) Schoenberg (1992: 426, παρ.257), γ) Concerto Grosso του Handel (Ντουμπόφσκι 

κ.ά. [1998: 324, παρ. 649]), δ) «Μεσσίας» του Bach (La Motte 1998: 66). 

 

                                                 
1679

 Για περισσότερα όσον αφορά στη διαβατική ξένη νότα ή αποτζιατούρα, σύμφωνα με τη δυτικοευρωπαϊκή σχετική 

μουσική θεωρία, βλ. Αμαραντίδη (1985: 76-82, 180-188), Διαμαντή (1988: 301-307), Ντουμπόφσκι κ.ά. (1998: 284-

298, 307-309), Grabner (2003: 123-124), La Motte (1998: 59-60), McVeigh and White, Piston (2001: 167-169), 

Schoenberg (1992: 422-427). 
1680

 Ενδ. βλ. αντίστοιχα, Αμαραντίδης (1985: 180), και στου ιδίου (1985: 186). Στη διεθνή ορολογία συναντώνται, 

αντίστοιχα, ως unaccented και striking ή accented appoggiatura (Donington 1982: 119 και L. Mozart (1985: 167). 
1681

 La Motte (1998: 66), Ντουμπόφσκι κ.ά. (1998: 324). 

γ) διαβατικές αποτζιατούρες, τονισμένες δ) διαβατική αποτζιατούρα, 

τονισμένη 

β) διαβατική αποτζιατούρα, ατόνιστη α) διαβατικές αποτζιατούρες, ατόνιστες 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

684 

 

 
Παρ. 1052. #78, βθτ: Λα, ~ 140. 

Ατόνιστη, ανιούσα, χρωματική διαβατική μεγάλη αποτζιατούρα. Ολισθητική βιολιστική εκφορά της.  

Βιολιστής: Μιχάλης Βερβέρης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Σαν τα μάρμαρα 

της Πόλης» (Κωνσταντινούπολης). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου - Σίμων Καράς, 

ΣΔΕΜ 7, CD, 1997, αρ. κομματιού: 14, σημείο: 4.36΄-4.43΄ (1
η
 έκδ. 1974). 

 

 

 
Παρ. 1053. #655, βθτ: Σολ, ~ 85.  

Ατόνιστη, ανιούσα, χρωματική διαβατική μεγάλη αποτζιατούρα. Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Στάθης Κουκουλάρης (Βάρκας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Συλιβριανό» (Αν. Θράκης). Από το άλμπουμ: Από τη Μικρασία στο Αιγαίο - Στάθης Κουκουλάρης, BMG 25648, 

CD, 1995, αρ. κομματιού: 03, σημεία: 1.48΄-1.54΄. 

 

 

 
Παρ. 1054. α) #647, βθτ: Ρε, ~ 80, β) #648, βθτ: Ρε, ~ 90. 

Η ίδια περίπου μελωδία, από δυο διαφορετικούς ερμηνευτές του ΕΠΒ: α) σε απλή εκδοχή και, β) με προσθήκη 

τονισμένης, κατιούσας, διατονικής διαβατικής μεγάλης αποτζιατούρας. Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

α) Βιολιστής: Γιώργος Βασιλάκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Φωτιές» 

(εκδοχή Μυτιλήνης). Από το άλμπουμ: Ήχοι και Χρώματα - Γιώργος Βασιλάκης, Καθρέφτης 10, CD, 2006, αρ. 

κομματιού: 10, σημείο: 0.38΄-0.50΄. 

β) Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Φωτιές Ερυθραίας» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή Κυριάκο 

Γκουβέντα, ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 19, σημείο: 1.40΄-1.51΄. 

 

 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

β) με διαβατική μεγάλη αποτζιατούρα, ατόνιστη 

α) απλή κίνηση μελωδίας 

β) με διαβατική μεγάλη αποτζιατούρα, τονισμένη 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

 β) με διαβατική μεγάλη αποτζιατούρα, ατόνιστη 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

685 

 
Παρ. 1055. #654, βθτ: Σολ, ~ 85. 

Τονισμένη, ανιούσα, χρωματική διαβατική μεγάλη αποτζιατούρα. Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Σηλυβριανό συρτό» (Αν. Θράκης). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή Κυριάκο 

Γκουβέντα, ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 1.49΄-1.55΄. 

 

 
Παρ. 1056. α) #656, βθτ: Ντο, ~ 90, β) #657, βθτ: Ντο, ~ 90. 

Η ίδια περίπου μελωδία, από δυο διαφορετικούς ερμηνευτές του ΕΠΒ: α) σε απλή εκδοχή και, β) με προσθήκη 

τονισμένης, ανιούσας, χρωματικής διαβατικής μεγάλης αποτζιατούρας. Αρθρωτή βιολιστική εκφορά της. 

α) Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μπάλλος» (Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: Βιολί - The Greek Folk Instruments Vol.5, FM Records 682, CD, 1995, 

αρ. κομματιού: 11, σημείο: 0.34΄-0.39΄.  

β) Βιολιστής: Στάθης Κουκουλάρης (Βάρκας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Μπάλος» (Κυκλάδων). Από το άλμπουμ: Από τη Μικρασία στο Αιγαίο - Στάθης Κουκουλάρης, BMG 

25648, CD, 1995, αρ. κομματιού: 07, σημεία: 1.20΄-1.26΄.  

 

 

 

3.2.2.3. Μεγάλη Αποτζιατούρα Προήγησης 

 

 
Παρ. 1057. Ενδεικτικό πρότυπο μεγάλης αποτζιατούρας προήγησης, ανιούσας και κατιούσας, βηματικού 

διαστήματος 2
ου

 βαθμού. 
 

απλή μελωδική κίνηση προήγηση 

β) με διαβατική μεγάλη αποτζιατούρα, τονισμένη 

α) απλή κίνηση μελωδίας 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

β) με διαβατική μεγάλη αποτζιατούρα, τονισμένη 
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Όπως δηλώνει και το όνομά της, η προήγηση είναι ένα είδος προανάκρουσης κάποιας νότας (Piston 

2001: 174). Είναι γεγονός επίσης ότι, στη δυτικοευρωπαϊκή μουσική, η ξένη νότα προήγησης 

συναντάται ως επί το πλείστον σε ρυθμικά ασθενές μέρος του μέτρου, αφού αποτελεί νότα 

συγχορδίας, της οποίας αφενός προηγείται και η οποία αφετέρου εκφέρεται συνήθως σε ρυθμικά 

ισχυρό χρόνο (Παρ. 1057, Παρ. 1058). Η βασική ιδέα της προήγησης, επομένως, είναι αντίθετη από 

αυτή της καθυστέρησης, αφού η διαφωνία στην μεν πρώτη πραγματοποιείται σε ασθενές μέρος του 

μέτρου, στη δε δεύτερη αντίστοιχα σε ισχυρό (Παρ. 1058 β).
1682

 

 

 
Παρ. 1058. Ενδεικτικές εκδοχές ξένων νοτών προήγησης. Επισήμανσή τους σε αποσπάσματα έργων 

δυτικοευρωπαϊκής μουσικής, από θεωρητικούς του είδους: α) Concerto Grosso του Handel, Op.6, αρ.5, IV 

(Piston 2001: 176, παρ. 8.17), β) Schoenberg (1992: 429, παρ. 265), γ) Σονάτα για πιάνο του Beethoven, op.49 

(Ντουμπόφσκι κ.ά. 1998: 311, παρ.624), δ) «Xerxes» του Handel (la Motte 1998: 70)  

 

 

Στην ΕΠΜ, ωστόσο, στην οποία η κίνηση της μελωδίας κατέχει κατά κανόνα πιο επιφανή ρόλο από 

αυτόν της αντίστοιχης αρμονίας, καθώς επίσης η σχέση μεταξύ των δυο τελευταίων δεν είναι πάντα 

σε απόλυτο βαθμό προκαθορισμένη, η εισαγωγή νοτών –δηλαδή μεγάλων αποτζιατούρων– 

προήγησης συναντάται και σε ισχυρούς χρόνους. Στο ειδικότερο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ, 

μάλιστα, συχνά οι νότες προήγησης αυτές εκφέρονται, αφενός, με ολισθητικό τρόπο και, αφετέρου, 

συζευγμένες με την κύρια νότα που έπεται των ιδίων. Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα (Παρ. 

1059 - Παρ. 1062). 

 

                                                 
1682

 Στη διεθνή ορολογία χρησιμοποιείται, για την προήγηση, ο αγγλικός αντίστοιχος όρος anticipation (Piston 2001: 

174, και Διαμαντής 1988: 319). Για περισσότερα όσον αφορά στην ξένη νότα προήγησης, σύμφωνα με τη 

δυτικοευρωπαϊκή σχετική μουσική θεωρία, βλ. Αμαραντίδη (1985: 178-179), Διαμαντή (1988: 319-320), Ντουμπόφσκι 

κ.ά. (1998: 310-315), Grabner (2003: 126-128), La Motte (1998: 70-71), Piston (2001: 174-176), Schoenberg (1992: 

429-431).  

γ)  δ)  

α)  β)              καθυστέρηση      ≠       προήγηση 
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Παρ. 1059. #649, βθτ: Ρε, ~ 85. 
Η ίδια μελωδία σε διαδοχική επανάληψη από τον ίδιο ερμηνευτή: α) σε απλή εκδοχή και, β) με προσθήκη 

μεγάλης αποτζιατούρας προήγησης, η οποία συζευγνύεται με την κύρια νότα που έπεται αυτής. Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Σηλυβριανό συρτό» (Αν. Θράκης). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή Κυριάκο 

Γκουβέντα, ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 3.38΄-4.01΄.  
 

 
Παρ. 1060. #61, βθτ: Λα, ~ 320.  
Η ίδια μελωδία σε διαδοχική επανάληψη από τον ίδιο ερμηνευτή: α) σε απλή εκδοχή και, β) με προσθήκη 

μεγάλης αποτζιατούρας προήγησης, η οποία συζευγνύεται με την κύρια νότα που έπεται αυτής. Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Γιώργος Κόρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Γκελ γκελ αμάν» 

(Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Από τη Σμύρνη στον Πειραιά - Γλυκερία, Lyra 3760, CD, 1983, αρ. κομματιού: 

01, σημείο: 1.14΄-1.22΄. 
 

 
Παρ. 1061. α) #650, β) #651, βθτ: Σολ, ~ 85.  

Η ίδια μελωδία σε επανάληψη, από τον ίδιο ερμηνευτή, σε δυο διαφορετικά σημεία του ίδιου κομματιού: α) σε 

απλή εκδοχή και, β) με προσθήκη μεγάλης αποτζιατούρας προήγησης, η οποία συζευγνύεται με την κύρια νότα 

που έπεται αυτής. Ολισθητική βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Στάθης Κουκουλάρης (Βάρκας). Καταγραμμένα αποσπάσματα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Συλιβριανό» (Αν. Θράκης). Από το άλμπουμ: Από τη Μικρασία στο Αιγαίο - Στάθης Κουκουλάρης, 

BMG 25648, CD, 1995, αρ. κομματιού: 03, σημεία: α) 0.18΄-0.23΄, β) 0.06΄-0.12΄. 

 

α) απλή κίνηση μελωδίας 

β) με μεγάλη αποτζιατούρα προήγησης 

α) απλή κίνηση μελωδίας 

β) με μεγάλη αποτζιατούρα προήγησης 

α) απλή κίνηση μελωδίας 

β) με μεγάλη αποτζιατούρα προήγησης 
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Παρ. 1062. #86, βθτ: Μι, ~ 80. 

Μεγάλη αποτζιατούρα προήγησης, η οποία συζευγνύεται με την κύρια νότα που έπεται αυτής. Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Καδίφης» 

(Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Της Ασιάτιδος Μούσης Ερασταί, Lyra 4589, CD, 1996, αρ. κομματιού: 16, 

σημείο: 2.46΄-2.53΄. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.4. Μεγάλη Αποτζιατούρα Εκφυγής (ή αλλιώς Διαφυγής) και Καμπιάτας 

 

 
Παρ. 1063. Ενδεικτικό πρότυπο μεγάλης αποτζιατούρας εκφυγής και καμπιάτας, ανιούσας και κατιούσας. 
 

Σύμφωνα με τη δυτική σχετική θεωρία, η εκφυγή –ή αλλιώς διαφυγή– και η καμπιάτα αποτελούν 

ξένες νότες μιας συγχορδίας οι οποίες σχηματίζουν: αφενός η εκφυγή, ανιόν ή κατιόν βηματικό 

διάστημα με την κύρια νότα που προηγείται αυτής και, αντίστοιχα, κατιόν ή ανιόν αλματικό 

διάστημα με την κύρια νότα που έπεται της ίδιας, και αφετέρου η καμπιάτα, αντίστροφα, ανιόν ή 

κατιόν αλματικό διάστημα με την κύρια νότα που προηγείται αυτής και, αντίστοιχα, κατιόν ή ανιόν 

βηματικό διάστημα με την κύρια νότα που έπεται της ίδιας (Παρ. 1063).
1683

 Ο Piston (2001: 185) 

σχετικά αναφέρει: 

                                                 
1683

 Αξίζει να σημειωθεί ότι στη διεθνή ορολογία χρησιμοποιείται, για την μεν εκφυγή, ο γαλλικός αντίστοιχος όρος 

échappée (αγγλ.: escape tone), για τη δε καμπιάτα, ο αντίστοιχος ιταλικός cambiata (αγγλ.: reaching tone), ο οποίος 

ωστόσο είναι σχετικά παρωχημένος, αφού αποτελεί κατάλοιπο από την αντίστιξη του 16
ου

 αιώνα (Piston 2001: 186). 

Για περισσότερα όσον αφορά στα δυο εν λόγω είδη ξένων νοτών, στη δυτικοευρωπαϊκή μουσική θεωρία, βλ. 

Αμαραντίδη (1985: 180), Διαμαντή (1988: 316-317), Ντουμπόφσκι κ.ά. (1998: 317), Grabner (2003: 125), La Motte 

(1998: 69-70), Piston (2001: 173, 185-187).  

 

α) απλή κίνηση μελωδίας (ούτι) 

 β) με μεγάλη αποτζιατούρα προήγησης  

απλή μελωδική κίνηση εκφυγή  καμπιάτα  
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«Το βασικό σχήμα της διαφυγής και της καμπιάτας αποτελείται αντίστοιχα από βήμα που ακολουθεί 

άλμα και αντίστροφα, όπου η δεύτερη κίνηση είναι πάντα προς την αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι η 

πρώτη. Η εκφυγή είναι μια νότα που αντιστρέφει την κατεύθυνση της μελωδικής κίνησης και 

επανέρχεται με άλμα. Αντίθετα, η καμπιάτα προκύπτει από αλματική απομάκρυνση κι έτσι 

αναγκαστικά η επάνοδος στη νότα προορισμού γίνεται με βήμα.»  

 Τα δυο αυτά συγγενή μεταξύ τους είδη επιπρόσθετων ξένων νοτών –ή αλλιώς εδώ μεγάλων 

αποτζιατούρων– τίθενται κατά κύριο λόγο σε ρυθμικά ασθενείς χρόνους, παίρνοντας μάλιστα τη 

ρυθμική τους αξία από το τέλος της κύριας νότας που προηγείται αυτών, εκείνης δηλαδή με την 

οποία θεωρητικά συνδέονται. Χρησιμοποιούνται συχνότερα δε ως μελωδικές γέφυρες μεταξύ δυο 

διαδοχικών κύριων νοτών οι οποίες σχηματίζουν μεταξύ τους βηματικό διάστημα 2
ου

 βαθμού, ανιόν 

ή κατιόν. Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα από το πεδίο της δυτικής μουσικής (Παρ. 1064) και 

της ΕΠΒ ερμηνείας (Παρ. 1065, Παρ. 1066). Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό, όσον αφορά 

ειδικότερα στο δεύτερο προαναφερόμενο πεδίο, συχνά οι νότες αυτές, εκφυγής και καμπιάτας, 

εκφέρονται, αφενός, με ολισθητικό τρόπο και, αφετέρου, συζευγμένες με την κύρια νότα που 

προηγείται αυτών. 

 

 
Παρ. 1064. Ενδεικτικές εκδοχές ξένων νοτών εκφυγής. Επισήμανσή τους από τον δυτικό θεωρητικό του είδους 

La Motte (1998: 69), σε αποσπάσματα έργων των Bach και Telemann. 

 

 

 
Παρ. 1065.

1684
 #13, βθτ: Μι, ~ 95. 

Μεγάλη αποτζιατούρα εκφυγής, η οποία συζευγνύεται με την κύρια νότα που προηγείται αυτής. Ολισθητική 

βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Νιαβέντ 

λόνγκα» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή Κυριάκο Γκουβέντα, 

ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 2.01΄-2.07΄.  

 

                                                 
1684

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 318, Παρ. 392, Παρ. 1104, Παρ. 1121. 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

β) με μεγάλη αποτζιατούρα εκφυγής 
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Παρ. 1066. α) #581, β) #22, βθτ: Ντο, ~ 125. 

Η ίδια περίπου μελωδία σε επανάληψη, από τον ίδιο ερμηνευτή, σε δυο διαφορετικά σημεία του ίδιου 

κομματιού: α) σε απλή εκδοχή και, β) με προσθήκη μεγάλης αποτζιατούρας καμπιάτας, η οποία συζευγνύεται με 

την κύρια νότα που προηγείται αυτής. Ολισθητική βιολιστική εκφορά της. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένα αποσπάσματα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Μόρτισσα 

Σμυρνιά» (ρεμπέτικο). Από ανέκδοτη ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας της Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας Βόλου, 

Αθήνα, 200;, σημεία: α) 1.00΄-1.08΄, β) 0.00΄-0.08΄. 

 

 

Συνοψίζοντας, οι τέσσερις βασικές περιπτώσεις μεγάλων αποτζιατούρων που αναπτύχθηκαν 

παραπάνω δεν αποτελούν κάτι άλλο από μεμονωμένες περιπτώσεις «νέων» νοτών οι οποίες 

προστίθενται στη μελωδία παραλλάσσοντάς την, παίρνοντας τη ρυθμική τους αξία από τη διπλανή 

τους κύρια νότα – είτε αυτή που έπεται είτε αυτή που προηγείται. Αυτό που επιδιώκεται μέσω της 

εισαγωγής τους ανάμεσα σε δυο διαδοχικές κύριες νότες είναι το να διαφοροποιηθεί η μετάβαση 

μεταξύ των δυο τελευταίων, και να γίνει είτε πιο ήπια και μελωδική είτε, αντιθέτως, πιο έντονη και 

εμφατική. Ως εκ τούτου, εξάλλου, οι ίδιες, άλλοτε εκφέρονται σε ασθενές και άλλοτε σε ισχυρό 

μέρος του χρόνου, αντίστοιχα. Περισσότερο συχνά, ακόμη, συναντώνται να σχηματίζουν βηματικό 

διάστημα με τις εκατέρωθέν τους κύριες νότες, παρά αλματικό. Ειδικότερα όσον αφορά στην 

ερμηνεία τους στο βιολί, επίσης, συχνά αυτές εκφέρονται με ολισθητικό τρόπο, προκειμένου να 

αποδοθούν με μεγαλύτερη εκφραστικότητα. Προς χάριν της τελευταίας, ακόμη, για την εκφορά 

τους συνήθως αποφεύγεται η χρήση του δακτυλισμού «ανοιχτής χορδής» (0).
1685

 

Η μεγάλη αποτζιατούρα, λοιπόν, όπως παρατηρεί άλλωστε και ο Neumann,
1686

 μπορεί να πει 

κανείς ότι συνιστά την απλούστερη μορφή παραλλαγής μιας μελωδίας. Σε μια φράση, βέβαια, 

ενδέχεται να εισάγονται περισσότερες από μια τέτοιες αποτζιατούρες, καθώς επίσης αυτές να 

συνδυάζονται διαδοχικά μεταξύ τους. Μια νότα, δηλαδή, ενδέχεται να συνιστά αποτζιατούρα μιας 

άλλης επίσης αποτζιατούρας. Μια διαβατική μεγάλη αποτζιατούρα, για παράδειγμα, μπορεί να 

αποτελεί νότα προετοιμασίας μιας μεγάλης αποτζιατούρας καθυστέρησης. Κατά αντίστοιχο τρόπο, 

ένα μεγαλύτερο πλήθος από διαδοχικές μεγάλες αποτζιατούρες, μια αλυσίδα δηλαδή αυτών, μπορεί 

να συνιστά ένα αυτόνομο μοτίβο παραλλαγής. Η εισαγωγή τέτοιου είδους μοτίβων προς 

αντικατάσταση της αρχικής κύριας μελωδίας παράγει εν τέλει τις ειδικότερες περιπτώσεις της 

δεύτερης μεγάλης κατηγορίας μελισματικής πρακτικής,
1687

 αυτής της Παραλλαγής, η οποία 

εξετάζεται στην ενότητα που ακολουθεί (3.2.3). 

                                                 
1685

 Σχετικά τοποθετείται και ο L. Mozart (1985: 171). Πρβλ. 3.1.2.1.III (σ. 169). 
1686

 Σχετικά, βλ. 2.1.3.2.I (σ. 94). 
1687

 Ενδ. βλ. 3.2.3.1.V (σ. 704) & 3.2.3.1.VII (σ. 708). 

α) απλή κίνηση μελωδίας 
 

β) με μεγάλη αποτζιατούρα καμπιάτας 
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3.2.3. Η Παραλλαγή 

«…οι παραλλαγές οφείλουν να μην είναι κάθε φορά οι ίδιες.»  

Quantz (1752, στο Donington 1982: 108) 

 

Η έννοια της παραλλαγής στη μουσική γενικότερα, σε διάφορες τεχνοτροπίες και χρονικές 

περιόδους, υποδηλώνει την πράξη του μετασχηματισμού ενός αρχικού μελωδικού θέματος, 

διατηρώντας ωστόσο αναγνωρίσιμο σε έναν ορισμένο βαθμό το κύριο θεματικό του πλαίσιο.
1688

 

Στο σχετικό λήμμα “Variations” του Grove –στην εισαγωγή–, η Sisman χαρακτηρίζει ως 

παραλλαγή την εκάστοτε μουσική φόρμα η οποία δημιουργείται μέσα από την επανάληψη, στην 

οποία ένα διακριτό θέμα επαναλαμβάνεται ορισμένες φορές έχοντας υποβληθεί σε ποικίλες 

διαφοροποιήσεις. «Σε γενικές γραμμές οποιαδήποτε τροποποιημένη ή αλλοιωμένη επανάληψη ενός 

μουσικού στοιχείου, εντάσσεται σ’ αυτή την κατηγορία [της παραλλαγής]» παρατηρεί σχετικά 

επίσης –γενικεύοντας ακόμη περισσότερο– ο Walton (1990: 89).  

Όπως, βέβαια, ο όρος «παραλλαγή» είναι δυνατόν να παραπέμπει σε αρκετές παραπλήσιες 

μεταξύ τους έννοιες, έτσι, αντίστοιχα, διάφοροι όροι ενίοτε παραπέμπουν –από ποικίλες μάλιστα 

οπτικές γωνίες– στην έννοια της μουσικής παραλλαγής. Ορισμένοι τέτοιου είδους όροι, για 

παράδειγμα, είναι αυτοί που αναφέρονται στην 1.1.2.1.ΙΙ.β,
1689

 και αφορούν γενικότερα στα 

Μελίσματα. Ένας επίσης σχετικός μουσικός όρος ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί κατεξοχήν με 

σκοπό να υποδηλωθεί η ερμηνευτική πρακτική της παραλλαγής –κυρίως την περίοδο της 

Αναγέννησης και του Μπαρόκ– είναι αυτός της diminution. Ορισμένοι ακόμη αρκετά διαδεδομένοι 

όροι που σχετίζονται άμεσα με την εν λόγω πρακτική «σπασίματος» μιας μελωδικής γραμμής 

(‘“breaking’ of a melodic line”),
1690

 είναι οι εξής: αγγλ.: variation, division, ornamental 

‘figuration’, ισπ.: glosa, diferencia, γαλλ.: double, passages, ιταλ.: variatio, passagi, diminuzioni, 

diminuire, modi, και γερμ.: Veränderungen.
1691

 

Μερικές ακόμη ευρύτερης σημασίας μουσικές έννοιες οι οποίες χρησιμοποιούνται ενίοτε με 

παραπλήσιες σημασίες με αυτή της παραλλαγής είναι η μελωδική ανάπτυξη (melodic development ή 

elaboration ή ‘working‐out’),
1692

 καθώς και η εμπροπτί (impromptu) και η φαντασία (fantasia).
1693

 

Ο τελευταίος μάλιστα όρος χρησιμοποιείται συχνά και από τους ερμηνευτές –μεταξύ άλλων– της 

ΕΠΜ, με σκοπό να εννοηθεί η κατά βούληση μουσική ανάπτυξη, είτε ενός –γνωστού συνήθως– 

μουσικού θέματος είτε μιας πιο ελεύθερης αυτοσχεδιαστικής φόρμας. Ενδεικτικό παράδειγμα 

αποτελεί ο τίτλος του κομματιού: «Η Φαντασία του Ζέρβα» που εμπεριέχεται σε άλμπουμ της 

προσωπικής δισκογραφίας του Λευτέρη Ζέρβα, στο οποίο ο γνωστός ερμηνευτής του ΕΠΒ 

                                                 
1688

 Για περισσότερους σχετικούς γενικής φύσεως ορισμούς, ενδ. βλ.: Μπαμπινιώτης (2005: 1329): «Ο 

μετασχηματισμός μελωδίας ή μουσικού θέματος με αλλαγές ή αναπτύξεις στην αρμονία, στον ρυθμό και στη μελωδία 

χωρίς αλλοίωση του αρχικού θέματος», Δημητράκος (1953: 5454): «Μεταμόρφωση μουσικού θέματος διατηρώντας το 

αρμονικό ή μελωδικό πλαίσιο», Αμαραντίδης (1990: 71, 202-204), κ.α.  
1689

 Βλ. σ. 14. 
1690

 Horsley (στο Nettl et al.: §II2ii). 
1691

 Ενδ. βλ. Garden and Donington, Traficante, Horsley (ό.π.), Neumann (1983: 528, 561). Tartini (1961: 93).  
1692

 Ο όρος ανάπτυξη (development) στη μουσική μεταφράζεται ως μια διαδικασία κατά την οποία το μουσικό –και 

ειδικότερα το μελωδικό– υλικό παραλλάσσεται και επεκτείνεται (βλ. σχετικό λήμμα στο The Oxford Companion to 

Music). Ο ίδιος όρος ωστόσο χρησιμοποιείται επίσης στην ειδικότερη περίπτωση της κλασικής φόρμας σονάτας, όπου 

ένα τμήμα ή και ολόκληρο το θέμα του πρώτου μέρους αυτής αναδιαμορφώνεται, είτε μοτιβικά είτε αρμονικά είτε 

αντιστικτικά είτε με οποιοδήποτε συνδυασμό των αναφερόμενων τρόπων (βλ. σχετικό λήμμα στο Grove). 

1693
 Π.χ. Η Impromptu πάνω σε δυο πρελούδια του Chopin (αυτά σε E  ελάσσονα και B μείζονα), του Balakirev 

(1907), και η Fantasia Concertante πάνω σε ένα θέμα του Corelli, του Tippett (1953). Ο όρος φαντασία –ή και fancy 

(ιταλ.)– χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό στο Μπαρόκ για να δηλώσει δεξιοτεχνικά κομμάτια των οποίων η 

ανάπτυξη βασιζόταν συνήθως πάνω σε ένα γνωστό μουσικό θέμα. Η τελευταία ενότητα, επίσης, της γνωστής σχετικής 

πραγματείας του C.P.E. Bach (1753), είναι αφιερωμένη στην ανάπτυξη της αυτοσχεδιαστικής πρακτικής της φαντασίας 

(Collins and Seletsky, στο Nettl et al. §II3viii). Για περισσότερα σχετικά με την φαντασία, βλ. λήμμα “Fantasia” στο 

Grove.  
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πραγματοποιεί ένα σύνολο αυτοσχεδιαστικών παραλλαγών πάνω σε ένα γνωστό μουσικό θέμα 

δικής του σύνθεσης.
1694

  

 

Η Πρακτική της Παραλλαγής σε Μη-Ελληνικές Μουσικές Παραδόσεις 

Η τάση της παραλλαγής στη μουσική, όπως άλλωστε και γενικά στην τέχνη, διαπιστώνεται από 

πολύ παλιά.
1695

 Στην ευρωπαϊκή μουσική, η πρακτική της παραλλαγής χρησιμοποιήθηκε αρχικά 

στις μελωδίες του γρηγοριανού μέλους και αργότερα στην πολυφωνία της Αναγέννησης, με τη 

μορφή αναπτυσσόμενων αντιστικτικών μελωδικών γραμμών πάνω σε μια προκαθορισμένη –συχνά 

γνωστή λαϊκή– μελωδία, το Cantus firmus. Μεγάλη ασφαλώς σημασία κατείχε η ίδια πρακτική, 

αντίστοιχα, και στην οργανική μουσική των διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών. Από τον 16
ο
 αιώνα 

ήδη αποτελεί μια ευρέως καθιερωμένη ερμηνευτική πρακτική και βασικό στοιχείο των 

αυτοσχεδιαστικών δεξιοτήτων του επαγγελματία οργανοπαίκτη της εποχής.
1696

 Την ίδια περίοδο, 

επίσης, αρχίζουν να εντοπίζονται και οι πρώτες περιγραφές αυτής σε σχετικές πραγματείες (Παρ. 

1067).
1697

  
 

 
Παρ. 1067. Ορισμένες από τις πρώτες περιγραφές της πρακτικής της παραλλαγής (passagi) –φωνητικής και 

ενόργανης– δυο νοτών που σχηματίζουν μεταξύ τους ανιόν διάστημα 2
ου

 βαθμού. Σχετικά αποσπάσματα από τις 

πραγματείες διαφόρων σημαντικών θεωρητικών του είδους, του 16
ου

 αιώνα: a) Ganassi (1535), b) Ortiz (1553), 

c) Contorto (1593), και d) Bovicelli (1594) (Kreitner, στο Kreitner et al.: §1, ex.1).
1698

  

 

                                                 
1694

 Πρόκειται για το κομμάτι Α3 από το άλμπουμ: Απολαύστε με – Λευτέρης Ζέρβας, Symban 250, MC, ~1985-90. 
1695

 Πρβλ. σημ. 132. 
1696

 Για περισσότερα σχετικά, βλ. Sisman (§4 και §5), Δ. Θέμελης (1994: 41), και Horsley (στο Nettl et al.: II2iii). 
1697

 Η καταγραφή των αυτοσχεδιαστικών παραλλαγών (divisions), και η δημοσίευσή τους σε πραγματείες, άρχισε να 

πραγματοποιείται με σκοπό αυτές να χρησιμοποιηθούν, αφενός, ως διδακτικό υλικό για όσους ήθελαν να 

καλλιεργήσουν τις αυτοσχεδιαστικές τους δεξιότητες, αφετέρου, ως έτοιμες συνθέσεις για όσους, αν και ήταν επιδέξιοι 

ερμηνευτές, στερούνταν τη συγκεκριμένη αυτοσχεδιαστική δεξιότητα (Traficante). Σύμφωνα βέβαια με τον Boyden 

(1990: 289), η εν λόγω καταγραφή των παραλλαγών δεν αποτελούσε μια ιδιαίτερα συνηθισμένη τακτική της εποχής.  
1698

 Για περισσότερα σχετικά με τις εν λόγω πραγματείες, πρβλ. σημ. 139. 
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Στη μετέπειτα περίοδο του Μπαρόκ, η πρακτική της παραλλαγής (passages), η οποία –σύμφωνα με 

τον Boyden (1990: 289)– αποτέλεσε φυσικό αποτέλεσμα της γενικότερης αυτοσχεδιαστικής τάσης 

που επικρατούσε τότε στη δυτική μουσική,
1699

 αποτέλεσε πρωτεύουσας σημασίας ερμηνευτική 

πρακτική στο αναφερόμενο μουσικό είδος. Ο C.P.E. Bach, το 1760, σχετικά αναφέρει: «Η 

παραλλαγή στην επανάληψη [του θέματος] είναι απολύτως απαραίτητη στη σημερινή εποχή. Είναι 

αναμενόμενη από κάθε ερμηνευτή…».
1700

 Όπως επίσης παρατηρεί ο Boyden (ό.π.: 127) –όσον 

αφορά ειδικότερα στην πρώιμη περίοδο του Μπαρόκ–, «η προσθήκη παραλλαγών [passaggi] 

αυτοσχεδιαστικά στο γραμμένο μουσικό κείμενο ήταν τόσο διαδεδομένη, έτσι ώστε οι συνθέτες 

συχνά αναγκάζονταν να υποδεικνύουν ότι το μουσικό κείμενο έπρεπε να ερμηνευτεί όπως ήταν 

ακριβώς γραμμένο». Συχνά, μάλιστα, για το σκοπό αυτό, οι ίδιοι ανάγραφαν στα έργα τους τη 

σχετική οδηγία: «Όπως είναι, χωρίς παραλλαγές» (“Come sta senza passaggi”). Όσον αφορά στην 

εκτεταμένη χρήση των παραλλαγών στην αναφερόμενη περίοδο, ο Francesco Rogniono (1620, Part 

II: 2) στην πραγματεία του
1701

 –ενδεικτικό απόσπασμα της οποίας ακολουθεί στη συνέχεια (Παρ. 

1068)– σχετικά αναφέρει: «Κανείς βλέπει στις μέρες μας αρκετούς που παίζουν τρομπέτα, βιολί, ή 

άλλο όργανο, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να παίζουν παραλλαγές [passaggi]… 

ρημάζοντας έτσι το τραγούδισμα» (στο Boyden ό.π.). 

 

 
Παρ. 1068. Εννέα παραλλαγές δυο νοτών που σχηματίζουν μεταξύ τους ανιόν διάστημα 5

ου
 βαθμού. Από την 

πραγματεία του F. Rognoni (1620: 1, 25) ό. σημ. 1701, (Carter, στο Kreitner et al.: §4, ex.9). 

 

 

Όσον αφορά, επίσης, στην πρακτική της παραλλαγής στην ειδικότερη περίπτωση της βιολιστικής 

ερμηνείας, μια από τις πρώτες σχετικές αναφορές εντοπίζεται στην πραγματεία του R. Rogniono 

(1592)
1702

 – το μεγαλύτερο μέρος άλλωστε της οποίας είναι αφιερωμένο γενικότερα στις 

παραλλαγές (passaggi). Παρομοίως, λίγο μεταγενέστερα, στη σχετική πραγματεία του ο Agazzari 

(1607) αναφέρει:
1703

 «Το βιολί απαιτεί όμορφες παραλλαγές [passaggi], ευδιάκριτες και εκτενείς, 

                                                 
1699

 Σχετικά, πρβλ. σημ. 159 και, σποραδικά, στην 1.2.2.1.ΙΙ.  
1700

 Αναφέρεται στον πρόλογο του: C.P.E. Bach (1760), Sechs Sonaten für Clavier mit Veränderten Reprisen (στο 

Collins and Seletsky, στο Nettl et al. §II3v).  
1701

 Rogniono, Francesco. (1620). Selva de Varii Passaggi. Milan. 
1702

 Ό. σημ. 1698. Πρόκειται για τον πατέρα του προαναφερόμενου F. Rogniono (πρβλ. σημ. 1701). 
1703

 Ό. σημ. 147. 
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με παιχνιδιάρικα μοτίβα και ελάχιστους απόηχους και μιμήσεις σε πολλά σημεία…» (Boyden ό.π.: 

89). Ο F. Rogniono (1620), επίσης, κάνει λόγο για «ιδιωματικές» παραλλαγές (“passaggi 

formulas”) οι οποίες αφορούν ειδικότερα στο βιολί (Boyden ό.π.: 127-8). Σύμφωνα ωστόσο με τον 

Boyden (ό.π.), οι πρώτες αξιόλογες περιγραφές της εν λόγω αυτοσχεδιαστικής πρακτικής στη 

βιολιστική ερμηνεία εντοπίζονται καταρχάς στην επιφανή πραγματεία του Mersenne το 1636 (Παρ. 

1069), καθώς και λίγο κατοπινότερα στις πραγματείες των Christopher Simpson: (1659), The 

Division Viol, και John Playford: (1685), The Division Violin.
1704

 Ο πρώτος μάλιστα από τους δυο 

προαναφερόμενους μελετητές του βιολιού, σχετικά με την εν λόγω «πρωτίστως αυτοσχεδιαστική» 

πρακτική –όπως ο ίδιος τη χαρακτηρίζει–, αναφέρει ότι: «η ικανότητα να την εφαρμόζει κανείς 

είναι ένα δώρο της Φύσης».
1705

  
 

 
Παρ. 1069. Μια από τις πρώτες ενδεχομένως αποτυπώσεις παραλλαγής σε κείμενο της βιολιστικής φιλολογίας. Ο 

Mersenne (1636) επιδεικνύει το βιολιστικό μέρος από ένα κομμάτι του Henry Le Jeune, αφενός στην αυθεντική 

του μορφή (αδιαποίκιλτο, στο κάτω πεντάγραμμο) και αφετέρου διαποικιλμένο (στο πάνω πεντάγραμμο) (στο 

Boyden 1990: 127, ex.10). 

 

Στην ευρωπαϊκή μουσική, βέβαια, η παραλλαγή, εκτός από μια ευρέως διαδεδομένη ερμηνευτική 

αυτοσχεδιαστική πρακτική –κυρίως της Μπαρόκ αλλά και άλλων προγενέστερων περιόδων–,
1706

 

αποτελεί επίσης –από το Μπαρόκ αλλά μέχρι και τις μέρες μας– μια ιδιαίτερα δημοφιλή τεχνική 

σύνθεσης (Traficante). Ο βασικός συλλογισμός δε της συνθετικής της αυτής εκδοχής είναι 

αντίστοιχος με αυτόν της προαναφερόμενης ερμηνευτικής της, δηλαδή «να παρουσιαστεί μια 

μουσική ιδέα μέσα από έναν αριθμό τροποποιήσεων και παραλλαγών» (Walton 1990: 89). 

 Ορισμένες από τις πρώτες διαδεδομένες μορφές συνθεμένων παραλλαγών είναι αυτές του 

17
ου

 αιώνα,
1707

 με εξέχουσες περιπτώσεις την Passacaglia και τη Chaconne (Sisman §3 και 7), ενώ 

τον επόμενο αιώνα η εν λόγω πρακτική εξελίσσεται σε πιο σύνθετες φόρμες, με εξέχουσα 

περίπτωση τη φόρμα Θέμα και Παραλλαγές – όπως είναι π.χ. οι 30 Παραλλαγές Goldberg του J.S. 

Bach (1741). Το γενικό σχέδιο της φόρμας θέμα και παραλλαγές είναι η παρουσίαση του θέματος 

με απλό και ευδιάκριτο τρόπο ακολουθούμενο από έναν αριθμό παραλλαγών σε καθεμία εκ των 

οποίων συμβαίνει μια καινούργια και διακριτή επεξεργασία του θέματος (Walton 1990: 122-123).  

Μετά το Μπαρόκ, η συνθετική πρακτική της παραλλαγής στην ευρωπαϊκή μουσική 

εφαρμόζεται με πιο ελεύθερο και διευρυμένο σκεπτικό από ό,τι ίσχυε μέχρι τότε. Αποκτά αρκετά 

πιο σύνθετη και μεγαλύτερη φόρμα και γίνεται επομένως, πλέον, ένα είδος πολύπλοκης και 

επιδέξιας σύνθεσης, όπως είναι π.χ., η δημοφιλής τον 19
ο
 και 20

ό
 αιώνα φόρμα της ελεύθερης 

παραλλαγής ή φαντασίας (free ή fantasy variation), καθώς και η πιο πρόσφατη, αντίστοιχα, της 

σειριακής παραλλαγής. Ως εκ τούτου, τα πιο πρόσφατα αυτά είδη παραλλαγών δεν θα μας 

απασχολήσουν περαιτέρω στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, αφού –εν αντιθέσει με τις 

                                                 
1704

 Για μεταγενέστερα, πρβλ. Παρ. 10 και σημ. 161. 
1705

 Για περισσότερα σχετικά με τη βιολιστική ερμηνεία της πρακτικής της παραλλαγής στην εν λόγω περίοδο, βλ. 

Traficante, και Collins and Carter (στο Nettl et al.: §II3ii). 
1706

 Μετά το Μπαρόκ, η πρακτική της παραλλαγής στην ευρωπαϊκή μουσική αρχίζει να χάνει σταδιακά τον 

αυτοσχεδιαστικό της χαρακτήρα. Πρβλ. σημ. 1699. 
1707

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη δημοσιευμένη σειρά ενόργανων παραλλαγών (diferencias) –ως μορφή σύνθεσης– 

εντοπίζεται στα ισπανικά έργα για vihuela του Luis de Narváez: (1538), Delphín de Música (Sisman §5). 
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ερμηνευτικής και συνθετικής φύσεως παραλλαγές του Μπαρόκ– η λογική τους διαφέρει σε μεγάλο 

βαθμό από αυτή των αντίστοιχων παραλλαγών που λαμβάνουν χώρα στην ΕΠΜ.
1708

 

Αδιαμφισβήτητα, εκτός από την ευρεία χρήση της στην ευρωπαϊκή μουσική, η πρακτική της 

παραλλαγής έχει κατά καιρούς με ποικίλους τρόπους εφαρμοστεί και σε διάφορα άλλα μουσικά 

είδη, ιδιαίτερα σε αυτά με έντονη αυτοσχεδιαστική παράδοση, όπως για παράδειγμα στην Τζαζ και 

στην παραδοσιακή μουσική διαφόρων λαών. Παρ’ όλα αυτά, βέβαια, μικρή σε έκταση θεωρητική 

διερεύνηση της εν λόγω πρακτικής έχει πραγματοποιηθεί όσον αφορά στα εν λόγω μουσικά 

είδη,
1709

 συγκριτικά τουλάχιστον με αυτή που εντοπίζεται να έχει γίνει αντίστοιχα στην ευρωπαϊκή 

μουσική και δη στο Μπαρόκ. Τα πονήματα στα οποία εξετάζεται το ζήτημα της εν λόγω πρακτικής 

σε εξω-ευρωπαϊκά μουσικά είδη συνήθως περιλαμβάνουν μονάχα ορισμένες καταγραφές 

παραλλαγμένων κοινών μελωδιών του εκάστοτε είδους, καθώς και κάποια μορφή συγκριτικής 

μελέτης αυτών,
1710

 χωρίς ωστόσο να ακολουθεί κάποια εμπεριστατωμένη σχετική θεωρητική 

διαπραγμάτευση. Ενδεικτικά, παρακάτω, παρατίθεται ένα απόσπασμα καταγραμμένης 

στοιχειώδους παραλλαγής από τη διδακτορική διατριβή του Feintuch (1975: 178-179), το οποίο 

αφορά στην αμερικανική λαϊκή βιολιστική παράδοση (Παρ. 1070).
1711

 Πρόκειται για μια ισόχρονη 

ρυθμική υποδιαίρεση της μελωδίας με αναλογία νοτών 1:2, την οποία –εύλογα άλλωστε από ό,τι 

φαίνεται– ο ερμηνευτής της την κατονομάζει «διπλασιασμό νοτών» (“double noting”).  

 

 
Παρ. 1070. Συγκριτική μελέτη μιας απλής μελωδίας (πάνω πεντάγραμμο), και μιας σχετικά απλής παραλλαγής 

αυτής (“double noting”), από την αμερικανική βιολιστική παράδοση (κάτω πεντάγραμμο). Βιολιστής: Pop 

Ziegler. Καταγραφή: Feintuch (1975: 178-179). 

 

 

Η Πρακτική της Παραλλαγής στην ΕΠΒ Ερμηνεία 

Στο ειδικότερο πεδίο της ΕΠΜ, και δη της βιολιστικής ερμηνείας των περισσότερων τεχνοτροπιών 

αυτής, η παραλλαγή έχει ανέκαθεν αποτελέσει –τουλάχιστον όσον αφορά στα τελευταία περίπου 

100 χρόνια, για τα οποία μπορεί κανείς να σχηματίσει μια σχετική άποψη μέσω της εξέτασης 

συναφών ηχογραφημάτων– μια ευρέως διαδεδομένη και εξέχουσας σημασίας ερμηνευτική 

πρακτική. Αποτελεί δε φυσική συνέπεια της γενικότερης έντονης αυτοσχεδιαστικής τάσης που 

επικρατεί στο αναφερόμενο μουσικό είδος, και, ως εκ τούτου, συνιστά αναπόσπαστο και ιδιαίτερα 

σημαντικό στοιχείο των αυτοσχεδιαστικών δεξιοτήτων των σχετικών ερμηνευτών. Λίγες είναι οι 

φορές εκείνες στις οποίες οι τελευταίοι, συνήθως με κύριο σκοπό να αυξήσουν το ενδιαφέρον της 

                                                 
1708

 Για περισσότερα όσον αφορά στις διάφορες μορφές παραλλαγής που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς στη δυτική 

έντεχνη μουσική, από τον 16
ο
 αιώνα μέχρι και σήμερα, εν γένει, ενδ. βλ.: Walton (1990: 89-133), Αμαραντίδης (1990: 

202-204), Δ. Θέμελης (1994: 41-42), καθώς και για ακόμη περισσότερα: Sisman (§1-11), και Nelson, Robert U., 

(1948), The Technique of Variation; A Study of the Instrumental Variation from Antonio de Cabezón to Max Reger, 

University of California Publications in Music 3, Berkeley: University of California Press. 
1709

 Σχετικά, ενδ. βλ. σημ. 204, και σποραδικά στην 1.2.2.2.Ι. 
1710

 Σχετικά, βλ. Παρ. 18 και Παρ. 20. Επίσης, για περισσότερα σχετικά με τη συγκριτική μελέτη εδώ, ό. σημ. 125.  
1711

 Σχετικά, πρβλ. σ. 66. 
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ερμηνείας τους καθώς και να αναδείξουν το εκάστοτε κομμάτι που εκτελούν, δεν τροποποιούν, 

στην επανάληψή της, την κύρια μελωδία του.  

Όπως στα περισσότερα μουσικά είδη με σημαντική αυτοσχεδιαστική παράδοση, έτσι και 

στην ΕΠΜ οι παραλλαγές είναι δυνατόν να εκτείνονται από απλές αλλαγές και τροποποιήσεις μέχρι 

αρκετά διευρυμένους και περίπλοκους μετασχηματισμούς. Μπορεί να εκτείνονται, με άλλα λόγια, 

αντίστοιχα, από την ελάχιστη αλλοίωση του μουσικού θέματος –ως προς τη μελωδία, το ρυθμό ή 

και την αρμονία του–
1712

 μέχρι την ευρεία ή και ολοκληρωτική αλλαγή της δομής αυτού. Για την 

ορθή και επιτυχή μάλιστα χρήση της εν λόγω πρακτικής, όπως στη δυτική μουσική απαιτείται καλή 

γνώση πρωτίστως της αρμονίας (C.P.E. Bach, στο Schenker 1976: 18), έτσι αντίστοιχα στην 

περίπτωση της ΕΠΜ χρειάζεται καλή γνώση των διαφόρων σχετικών τροπικών μελωδικών δομών. 

Η παραλλαγή του κύριου μελωδικού μέρους ενός κομματιού αποτελεί μια ιδιαίτερα ζωτικής 

σημασίας διαδικασία στην ερμηνεία της ΕΠΜ. Γίνεται άλλωστε αντιληπτή σχεδόν σε κάθε της 

είδος. Αδιαμφισβήτητα, η πολυπλοκότητα αυτής μπορεί να μην είναι πιο σύνθετη από την απλή 

μελωδική παράφραση της καθιερωμένης μορφής ενός θέματος ή μέρους ενός κομματιού, σε μια 

κατά τα άλλα πιστή επανάληψή του. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή –όπως είναι π.χ. οι σχετικές 

παραλλαγές των Παρ. 6 και Παρ. 43–, το κύριο θέμα μένει σε μεγάλο βαθμό αναγνωρίσιμο, καθώς 

επίσης συνήθως διατηρείται η αρμονική του διάρθρωση, με αποτέλεσμα η παρακολούθηση και 

κατανόηση των παραλλαγών να καθίσταται σχετικά απλή. Από την άλλη μεριά, ωστόσο, τούτες 

είναι δυνατόν να εμπεριέχουν επινοήσεις υψηλότερης επανεπεξεργασίας της μελωδίας –όπως π.χ. 

στο Παρ. 5 ή και ακόμη πιο σύνθετες–, με αποτέλεσμα να παραμένει αναγνωρίσιμο, αντίστοιχα, 

φερειπείν, μονάχα το περίγραμμα ή ορισμένα πολύ ξεχωριστά σημεία της μορφής της τελευταίας. 

Συχνά, δηλαδή, οι αρχές του αυτοσχεδιασμού εισηγούνται σε τέτοιο βαθμό τη σταδιακή 

απομάκρυνση από τη σαφήνεια του αρχικού θέματος, έτσι ώστε τούτο ορισμένες φορές σχεδόν 

«χάνεται». Στην περίπτωση αυτή, επίσης, το αρμονικό υπόβαθρο –όποτε βέβαια αυτό ενυπάρχει– 

συνήθως παραμένει σε γενικές γραμμές αναλλοίωτο.  

Στο πλαίσιο λοιπόν της παρούσας εργασίας, αφού, αφενός, εξετάστηκαν ορισμένοι από τους 

τρόπους κατηγοριοποίησης των παραλλαγών οι οποίοι έχουν ήδη εφαρμοστεί κατά καιρούς σε άλλα 

μουσικά είδη
1713

 και, αφετέρου, λήφθηκαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της εν λόγω πρακτικής στο 

ειδικότερο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ, θεωρήθηκε κατάλληλο η τελευταία να διακριθεί σε δυο 

βασικές κατηγορίες, όπως αυτές που μόλις περιγράφηκαν προηγουμένως, ανάλογα δηλαδή με το 

βαθμό παράφρασης της αρχικής κύριας μελωδίας. Στις: 

α) Απλές Παραλλαγές, οι οποίες κατά κανόνα είναι ευδιάκριτες, δηλαδή η κύρια μελωδία 

παραμένει σε γενικές γραμμές αρκετά αναγνωρίσιμη,
1714

 και στις 

β) Σύνθετες (ή Ελεύθερες) Παραλλαγές, οι οποίες αποτελούν μια πιο ελεύθερη εφαρμογή 

των αρχών της παραλλαγής, μια περισσότερο δημιουργική και λιγότερο μιμητική 

επεξεργασία της κύριας μελωδίας, με αποτέλεσμα η τελευταία να διαφοροποιείται 

σημαντικά από την αρχική της μορφή.
1715

 

Οι δυο προαναφερόμενες κατηγορίες παραλλαγών αναπτύσσονται αναλυτικότερα στη 

συνέχεια, μέσα από σχετικά παραδείγματα από το πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ. Μεγαλύτερη 

βαρύτητα, εδώ, δίνεται κυρίως στην πρώτη παραπάνω κατηγορία, παρά στη δεύτερη, μιας και 

τούτη είναι αρκετά πιο δύσκολο να συστηματοποιηθεί σε σχέση με την πρώτη. Αξίζει ακόμη να 

σημειωθεί ότι η διάκριση των παραλλαγών στις δυο αυτές κατηγορίες λαμβάνει χώρα εδώ, κατά 

                                                 
1712

 Βλ. Walton (1990: 89) και Δ. Θέμελη (1994: 42). 
1713 

Σχετικά, ενδ. βλ.: α) για την έντεχνη δυτική μουσική –και δη στο Μπαρόκ–: Horsley (στο Nettl et al.: §II2ii), 

Walton (1990: 133) και Simpson (στο Traficante), και β) για την Τζαζ: Kernfeld (στο Nettl et al.: §ΙΙΙ4). Όσον αφορά 

στον τρόπο κατηγοριοποίησης των παραλλαγών που ακολουθείται εδώ, τούτος σχετίζεται περισσότερο με τον διττό 

τρόπο κατηγοριοποίησης της φόρμας Θέμα και Παραλλαγές που αναφέρεται από τον Walton (ό.π.), και λιγότερο με 

αυτόν των υπόλοιπων προαναφερόμενων μελετητών οι οποίοι διακρίνουν τις παραλλαγές σε τρεις κατηγορίες. 
1714

 Π.χ. οι 12 παραλλαγές του πρώτου μέρους του χορού «Απτάλικο» (Παρ. 21). 
1715

 Π.χ. ορισμένες από τις παραλλαγές του αρχικού μέρους της σονάτας Corelli (Παρ. 10). 
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κύριο λόγο, σύμφωνα με την προσωπική μου εξοικείωση και κρίση, όσον αφορά στο εξεταζόμενο 

μουσικό είδος, και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να έχει απόλυτα αντικειμενικό χαρακτήρα. Ο 

βαθμός ευκολίας, ή δυσκολίας, αναγνώρισης μιας μελωδικής παραλλαγής, εν γένει άλλωστε, 

εξαρτάται ιδιαίτερα από το βαθμό στον οποίο είναι εξοικειωμένος ο κάθε μελετητής με το εκάστοτε 

μουσικό είδος το οποίο εξετάζει. 

 

 

 

 

 

3.2.3.1. Οι Απλές Παραλλαγές 

Οι απλές παραλλαγές αποτελούν, στην ουσία, το επόμενο σε συνθετότητα είδος μελίσματος μετά τη 

μεγάλη αποτζιατούρα (3.2.2). Πρόκειται κατά κύριο λόγο για παραλλαγές της μελωδίας, όπου οι 

κύριες νότες αυτής υποδιαιρούνται, συνήθως ισόχρονα και με κάποια τάξη, σε άλλες μικρότερης 

αξίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η βασική υπόσταση της τελευταίας να παραμένει σε γενικές 

γραμμές αναγνωρίσιμη. Οι «νέες» αυτές νότες είναι συνήθως διατονικές, καθώς επίσης γειτονικές 

των κύριων νοτών που αντικαθιστούν. Σε αρκετές περιπτώσεις, ενδεχομένως, θα μπορούσε κανείς 

να τις περιγράψει ως συνδυασμό διαφόρων ειδών μεγάλων αποτζιατούρων. 

 Ιδιαίτερα συχνή είναι η περίπτωση, οι απλές παραλλαγές να λαμβάνουν χώρα διαδοχικά, με 

συστηματικό τρόπο, συγκροτώντας έτσι –λιγότερο ή περισσότερο εκτεταμένα– στερεότυπα 

μελωδικά σχήματα, όπως αναγνωρίσιμα μοτίβα ή και «αλυσίδες» αυτών.
1716

 Οι εν λόγω μοτιβικές 

παραλλαγές αποτελούν μια μελισματική πρακτική η οποία λαμβάνει χώρα, κατά κανόνα, σε όλες 

τις τεχνοτροπίες που υπάρχει έντονο το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού. Ο τρόπος ανάπτυξης των 

μοτίβων αυτών, βέβαια, μπορεί να διαφέρει αρκετά ανά ξεχωριστή τεχνοτροπία.
1717

 

Ακολουθούν παραδείγματα παραλλαγών της εν λόγω κατηγορίας, από το πεδίο ερμηνείας 

του ΕΠΒ, διαχωρισμένα σε οκτώ διαφορετικές σχετικές υποκατηγορίες (Παραλλαγές I-VIII). 

 

 

3.2.3.1.I. Παραλλαγές I 

Στο εν λόγω είδος παραλλαγής, το οποίο συναντάται αρκετά συχνά στο εξεταζόμενο μουσικό πεδίο, 

η ρυθμική αξία της εκάστοτε παραλλασσόμενης κύριας νότας της μελωδίας υποδιαιρείται με 

αναλογία 1:3. Για παράδειγμα, ένα τέταρτο υποδιαιρείται σε ένα τρίηχο ογδόων. Το τονικό ύψος 

των νοτών αυτού, επίσης, συνήθως εναλλάσσεται (Παρ. 1071 - Παρ. 1075). 

 

 
Παρ. 1071. Πρότυπο σχήμα παραλλαγών I. 

 

                                                 
1716

 «Αλυσίδες»: επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Σχετικά, βλ. εδώ ενδ. σ. 519, και Walton (1990: 2). 
1717

 Στην τζαζ ορολογία, τα εν λόγω αυτοσχεδιαστικά μοτίβα παραλλαγής συναντώνται και ως: ideas, figures, gestures, 

formulae, motifs, licks, sequences (Kernfeld, στο Nettl et al.: §ΙΙΙ4ii). Στο Μπαρόκ, επίσης, συγκεκριμένα μοτίβα της 

παραπάνω κατηγορίας συναντώνται ενίοτε με ξεχωριστή ονομασία το καθένα. Για παράδειγμα, ο W.C. Printz (1689), 

στην πραγματεία του: Compendium Musicae Signatoriae et Modulatoriae Vocalis, chap.5, §19, περιγράφει τρία τέτοια 

είδη μοτίβων, τα figure corte, messanze και salti. Για περισσότερα σχετικά, βλ. Collins and Seletsky (στο Nettl et al.: 

§II3iv, ex.11). 

απλή κίνηση 

ανιούσα 

απλή κίνηση 

κατιούσα 

παραλλαγές I 
 

παραλλαγές I 
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Παρ. 1072. α) #677, β) #678, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 150.  
Η ίδια περίπου κύρια μελωδία σε επανάληψη, από τον ίδιο ερμηνευτή, σε δυο διαφορετικά σημεία του ίδιου 

κομματιού: α) σε απλή εκδοχή και, β) σε παραλλαγή I (κατιούσα διάταξη).  

Βιολιστής: Παράσχος Γκιζγκής. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ας είν’ η ώρα η 

καλή - Μάρς» (Μαρμαρά Προποντίδας). Από το άλμπουμ: Λαϊκός Χειμώνας 7 - Ας Είν’ η Ώρα η Καλή, Lyra 

4735, LP, 1993, αρ. κομματιού: Α-01, σημεία: α) 0.02΄-0.08΄, β) 4.03΄-4.09΄. 
 

 

 
Παρ. 1073. #679, βθτ: Φα, ~ 145.  
Η ίδια κύρια μελωδία σε διαδοχική επανάληψη από τον ίδιο ερμηνευτή: α) σε απλή εκδοχή και, β) σε παραλλαγή 

I (ανιούσα διάταξη).  

Βιολιστής: Βασίλης Καραντάνης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μπαλαριστός» (Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: 16 Αθάνατα Βιολιά, Nitro Music 2710922, CD, 2004, αρ. 

κομματιού: 05, σημείο: 0.20΄-0.26΄. 

 

 

 
Παρ. 1074. α) #701, β) #702, βθτ: Σολ, ~ 90. 

Η ίδια περίπου κύρια μελωδία σε επανάληψη, από τον ίδιο ερμηνευτή, σε δυο διαφορετικά σημεία του ίδιου 

κομματιού: α) σε απλή εκδοχή και, β) σε παραλλαγή I (ανιούσα διάταξη).  

Βιολιστής: Χρήστος Πουρνάρας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Βολιώτικος συρτός» (Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Παραδοσιακή Μουσική και Τραγούδια, EPA Βόλου, CD, 

2004, αρ. κομματιού: 03, σημεία: α) 0.49΄-0.56΄, β) 1.22΄-1.28΄. 

 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

β) παραλλαγή I 

α) απλή κίνηση μελωδίας 

β) παραλλαγή Ι 

α) απλή κίνηση μελωδίας  

β) απλή παραλλαγή I 
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Παρ. 1075. #695, βθτ: Ρε, ~ 140. 

Παραλλαγή Ι. Εξεζητημένη περίπτωση μελωδικής παραλλαγής τετράηχων, όπου ωστόσο οι ρυθμικές αξίες αυτής 

τονίζονται διαδοχικά ανά τρεις, δίνοντας έτσι την ψευδαίσθηση υποδιαίρεσης με αναλογία 1:3, δηλαδή 

ερμηνείας τρίηχου. 

Βιολιστής: Νίκος Χατζόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Καραγκούνα» (Θεσσαλίας). Από το άλμπουμ: Δεξιοτέχνες 4, Βιολί - Νίκος Χατζόπουλος, Melody Bonus 2530, 

CD, 1996, αρ. κομματιού: 18, σημείο: 1.20΄-1.26΄.  
 

 

 

3.2.3.1.II. Παραλλαγές II 

Πρόκειται για συγγενές –από σχηματική άποψη– είδος παραλλαγής με το αμέσως προηγούμενο, 

μονάχα που, εδώ, η ρυθμική αξία της εκάστοτε παραλλασσόμενης κύριας νότας υποδιαιρείται με 

αναλογία 1:2, και επιπλέον 1:4. Για παράδειγμα, ένα τέταρτο υποδιαιρείται σε δυο δέκατα-έκτα και 

ένα όγδοο (Παρ. 1076 - Παρ. 1079). 

 

 
Παρ. 1076. Πρότυπο σχήμα παραλλαγών II. 

 

 

 
Παρ. 1077. #676, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 150. 

Παραλλαγή II (ανιούσα διάταξη). 

Βιολιστής: Αθανάσιος Μακεδόνας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Αθήνα και 

Πειραία μου» (ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Το Ρεμπέτικο Τραγούδι 1, CBS Records 82290, CD, 1977, αρ. 

κομματιού: 07, σημείο: 0.49΄-0.60΄.  
 

    τονισμός διαδοχικών τρίηχων σε τετράηχα 

β) παραλλαγή I 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

απλή κίνηση 

ανιούσα 

απλή κίνηση 

κατιούσα 

παραλλαγές II 
 

παραλλαγές II 
 

β) παραλλαγή II 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη / τσίμπαλο) 
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Παρ. 1078. α)

1718
 #261, β)

1719
 #46, βθτ: Σολ, ~ 210. 

Η ίδια περίπου κύρια μελωδία σε επανάληψη, από τον ίδιο ερμηνευτή, σε δυο διαφορετικά σημεία του ίδιου 

κομματιού: α) σε απλή εκδοχή και, β) σε παραλλαγή II (ανιούσα διάταξη).  

Βιολιστής: Χαράλαμπος Τσιμπούκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Ο ξένος μες 

στη ξενιτιά» (καλαματιανός χορός Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Τραγούδια και Σκοποί από Διάφορες 

Περιοχές της Ελλάδας Νο.2 - Δόμνα Σαμίου, Fidelity 532851, CD, 1996, αρ. κομματιού: 01, σημεία: α) 0.09΄-0.15΄, 

β) 3.05΄-3.12΄ (1
η
 έκδ. 1968, στο δίσκο extended play Fidelity 8051). 

 

 

 
Παρ. 1079. #671, βθτ: Σολ, ~ 135. 

Παραλλαγή II (κατιούσα διάταξη). 

Βιολιστής: Περικλής Τσαντής. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μαρς του 

γάμου 3» (εκδοχή Λήμνου). Από το άλμπουμ: Μουσικά Σταυροδρόμια στο Αιγαίο II - Λήμνος 19
ος

-20
ός

 Αιώνας, 

Έλλην, 2007, αρ. κομματιού: 15, σημείο: 0.54΄-1.01΄. 

 

 

 

3.2.3.1.III. Παραλλαγές III 

Στο παρόν είδος παραλλαγής, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστική ερμηνευτική πρακτική του 

οργάνου, η ρυθμική αξία της εκάστοτε παραλλασσόμενης κύριας νότας της μελωδίας υποδιαιρείται 

με αναλογία 1:2 ή και 1:4. Οι «νέες» νότες της παραλλαγής εισάγονται εναλλάξ –μία παρά μία– σε 

σχέση με τις ήδη υπάρχουσες, καθώς επίσης διατηρούν σταθερό το τονικό τους ύψος, αφού κατά 

κανόνα ερμηνεύονται σε ανοιχτή χορδή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται, σε ένα βαθμό, 

η ηχητική εντύπωση ενός σταθερά διακοπτόμενου ισοκράτη (Παρ. 1080 - Παρ. 1087).  

 

 
Παρ. 1080. Πρότυπο σχήμα παραλλαγών III. 

 

                                                 
1718

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 564. 
1719

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 788, Παρ. 964. 

α) απλή κίνηση μελωδίας  

β) παραλλαγή II 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

β) παραλλαγή II 

απλή κίνηση 

ανιούσα 

απλή κίνηση 

κατιούσα 

παραλλαγές III 
 

παραλλαγές III 
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Παρ. 1081. #670, βθτ: Ρε, ~ 80.  
Παραλλαγή III (κατιούσα διάταξη). 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Ταταυλιανό συρτό» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή Κυριάκο 

Γκουβέντα, ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 1.38΄-1.45΄. 

 

 

 
Παρ. 1082. #685, βθτ: Σι, ~ 280. 

Η ίδια περίπου κύρια μελωδία σε διαδοχική επανάληψη από τον ίδιο ερμηνευτή: α) σε απλή εκδοχή και, β) σε 

παραλλαγή III (κατιούσα διάταξη).  

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Αϊδίνικος 

χορός» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή Κυριάκο Γκουβέντα, 

ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 20, σημείο: 1.15΄-1.23΄. 

 

 

 
Παρ. 1083. #693, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 100. 
Παραλλαγή III (ανιούσα διάταξη). 

Βιολιστής: Λευτέρης Σχορετσιανίτης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Κάπου 

βελάζουν πρόβατα» (σαρακατσάνικο). Από το άλμπουμ: Εχ Μωρέ - Τασούλα Μαλιαχόβα, Ηχογέννηση 484, MC, 

1990-3 (;), αρ. κομματιού: 06, σημείο: 5.01΄-5.10΄.  
 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

β) παραλλαγή III 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

β) παραλλαγή III 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη / νέι) 

β) παραλλαγή III 
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Παρ. 1084. #691, βθτ: Μι, ~ 130.  
Παραλλαγή III (ανιούσα διάταξη). 

Βιολιστής: Στέφανος Βαρτάνης (Βαρτανιάν). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Τσιφτετέλι» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Τα Παράλια - Μαρίζα Κωχ, Verso 2001, CD, 2002, αρ. 

κομματιού: 04, σημείο: 1.43΄-1.50΄ (1
η
 έκδ. 1987). 

 

 
Παρ. 1085. α)

1720
 #688, β) #690, βθτ: Ρε, ~ 90. 

Η ίδια περίπου κύρια μελωδία σε επανάληψη, από τον ίδιο ερμηνευτή, σε δυο διαφορετικά σημεία του ίδιου 

κομματιού: α) σε απλή εκδοχή και, β) σε παραλλαγή III (ανιούσα διάταξη). 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού της σειράς οργανικών σκοπών: 

«Χασάπικο - Σύρμπα» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή Κυριάκο 

Γκουβέντα, ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 08, σημεία: α) 0.00΄-0.06΄, β) 1.40΄-1.46΄. 

 

 
Παρ. 1086. #692, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 ημιτόνιο ψηλότερα), ~ 90. 

Παραλλαγή III (ανιούσα διάταξη). 

Βιολιστής: Δημήτρης Κόκκινος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Συρτοτσιφτετέλι». Από το άλμπουμ: Το Κλαρίνο του Μωριά - Κώστας Ζαφειρόπουλος, Μakedonia 30032, LP, 

1980, αρ. κομματιού: ;, σημείο: 2.19΄-2.24΄.  

 

 

                                                 
1720

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 1092 (α). 

α) απλή κίνηση μελωδίας 

β) παραλλαγή III 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

β) παραλλαγές III 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

β) παραλλαγή III 
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3.2.3.1.IV. Παραλλαγές IV 

Στο εν λόγω είδος παραλλαγής, η ρυθμική αξία της εκάστοτε παραλλασσόμενης κύριας νότας της 

μελωδίας υποδιαιρείται με αναλογία 1:2. Οι νότες της παραλλαγής ερμηνεύονται σε διάταξη 

«σπαστών» διαστημάτων 3
ου

 ή και 2
ου

 βαθμού, ανιούσας ή κατιούσας φοράς (Παρ. 1087 - Παρ. 

1090).
1721

 

 

 
Παρ. 1087. Πρότυπο σχήμα παραλλαγών IV. 

 

 

 
Παρ. 1088. Παραλλαγή IV (ανιούσα διάταξη «σπαστών» διαστημάτων 3

ου
 βαθμού). Απόσπασμα από τη σχετική 

βιβλιογραφία του δυτικού Μπαρόκ (L. Mozart 1985: 213-214, §21). 

 

 

 
Παρ. 1089. #675, βθτ: Λα, ~ 260.  

Παραλλαγή IV (ανιούσα διάταξη «σπαστών» διαστημάτων 3
ου

 βαθμού). 

Βιολιστής: Δημήτρης Λιολόπουλος (Τσούσης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Σε 

περιβολάκι το καημένο» (Πελοποννήσου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια των Ελλήνων Νο.2 1923-1932, Legend 

5058, CD, 2000, αρ. κομματιού: 15, σημείο: 2.48΄-2.55΄ (1
η
 έκδ. μάλλον 1927, στο δίσκο 78΄ στροφών Columbia 

Αμερικής CO-56049F). 

 

                                                 
1721

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 1109 (γ). 

α) απλή κίνηση μελωδίας  

β) παραλλαγή IV 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

β) παραλλαγή IV 

απλή κίνηση 

ανιούσα 

απλή κίνηση 

κατιούσα 

παραλλαγές IV 
 

παραλλαγές IV 
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Παρ. 1090. α)

1722
 #97, β) #98, βθτ: Ρε, ~ 85. 

Η ίδια περίπου κύρια μελωδία σε επανάληψη, από τον ίδιο ερμηνευτή, σε δυο διαφορετικά σημεία του ίδιου 

κομματιού: α) σε απλή εκδοχή και, β) σε παραλλαγή IV (κατιούσα διάταξη «σπαστών» διαστημάτων 2
ου

 βαθμού).  

Βιολιστής: Αναστάσιος Κουλούρης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Βαρύ 

ζεϊμπέκικο» (Λέσβου). Από το άλμπουμ: Μουσικά Σταυροδρόμια στο Αιγαίο - Λέσβος 19
ος

-20
ός

 Αιώνας, Εξάντας, 

5CDs, 2000, αρ. κομματιού: IV-05, σημεία: α) 1.50΄-2.00΄, β) 0.30΄-0.40΄. 

 

 

 

 

3.2.3.1.V. Παραλλαγές V 

Στο εν λόγω είδος παραλλαγής, η ρυθμική αξία της εκάστοτε παραλλασσόμενης κύριας νότας της 

μελωδίας υποδιαιρείται με αναλογία 1:2. Εδώ, οι «νέες» νότες της παραλλαγής αποτελούν, στην 

ουσία, μεγάλες αποτζιατούρες καθυστέρησης χωρίς προετοιμασία (Παρ. 1091, Παρ. 1092).
1723

 

 

 
Παρ. 1091. Πρότυπο σχήμα παραλλαγών V. 
 

 

 
Παρ. 1092. α)

1724
 #688, β) #689, βθτ: Ρε, ~ 90. 

Η ίδια περίπου κύρια μελωδία σε επανάληψη, από τον ίδιο ερμηνευτή, σε δυο διαφορετικά σημεία του ίδιου 

κομματιού: α) σε απλή εκδοχή και, β) σε παραλλαγή V (σειρά από ανιούσες μεγάλες αποτζιατούρες καθυστέρησης 

χωρίς προετοιμασία). 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού της σειράς οργανικών σκοπών: 

«Χασάπικο - Σύρμπα» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή Κυριάκο 

Γκουβέντα, ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 08, σημεία: α) 0.00΄-0.06΄, β) 0.12΄-0.18΄.  
 

                                                 
1722

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 579. 
1723

 Σχετικά με την εν λόγω κατηγορία αποτζιατούρας, βλ. 3.2.2.1.II (σ. 679). 
1724

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 1085 (α). 

β) παραλλαγή IV 

α) απλή κίνηση μελωδίας 

α) απλή κίνηση μελωδίας 

β) παραλλαγή V 

απλή κίνηση 

ανιούσα 

απλή κίνηση 

κατιούσα 

παραλλαγές V 
 

παραλλαγές V 
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3.2.3.1.VI. Παραλλαγές VI 

Διάφορα ακόμη είδη παραλλαγών, ποικίλλων άλλων σχηματισμών, συναντώνται στο πεδίο 

ερμηνείας του ΕΠΒ βιολιού. Τα πιο συνήθη από αυτά, βέβαια, είναι από ρυθμική σκοπιά συναφή 

με τα προαναφερόμενα. Η ρυθμική αξία της εκάστοτε παραλλασσόμενης κύριας νότας, δηλαδή, 

υποδιαιρείται με αναλογία 1:2, 1:3 ή 1:4. Ενδεικτικά, αναφέρονται ορισμένες χαρακτηριστικές 

σχετικές περιπτώσεις (Παρ. 1093 - Παρ. 1101).
1725

 
 

 
Παρ. 1093. Πρότυπο σχήμα παραλλαγών VI. 
 

 

 
Παρ. 1094. #684, βθτ: Ρε, ~ 120. 

Παραλλαγή VI (ανιούσα διάταξη). 

Βιολιστής: Δημήτρης Λαδόπουλος (Μανισαλής). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Απτάλ Χαβασί» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Το μαγικό βιολί του Δημήτρη Μανισαλή, RCA 

LPMG33, LP, 1968, αρ. κομματιού: ;, σημείο: 0.29΄-0.33΄.  
 

 

 
Παρ. 1095. #667, βθτ: Ρε, ~ 135. 
Παραλλαγή VI (κατιούσα διάταξη). 

Βιολιστής: Αντώνης Βαής. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: «Εγέρασα και πέρασα» 

(Πρώτης Σερρών). Από το άλμπουμ: Λαϊκός Χειμώνας 7 - Ας Είν’ η Ώρα η Καλή, Lyra 4735, LP, 1993, αρ. 

κομματιού: Β-01, σημείο: 2.15΄-2.19΄. 

 

                                                 
1725

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 1109 (β). 

 β) παραλλαγή VI 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

β) παραλλαγή VI 

απλή κίνηση 

ανιούσα 

απλή κίνηση 

κατιούσα 

παραλλαγές VI 
 

παραλλαγές VI 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

706 

 

 
Παρ. 1096.

1726
 #126, βθτ: Ρε, ~ 80. 

Παραλλαγή VI (κατιούσα διάταξη). 

Βιολιστής: Χαρίλαος Ρόδανος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Αζιζιές ή 

Τένεδος» (εκδοχή Λέσβου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Μυτιλήνης και Μικράς Ασίας - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 19, 

CD, 2003, αρ. κομματιού: 02, σημείο: 2.07΄-2.13΄ (1
η
 έκδ. 1989). 

 

 

 
Παρ. 1097. #674, βθτ: Μι, ~ 150.  
Η ίδια περίπου κύρια μελωδία σε διαδοχική επανάληψη, από τον ίδιο ερμηνευτή: α) σε απλή εκδοχή και, β) σε 

παραλλαγή VI (κατιούσα διάταξη), και λίγο III. 

Βιολιστής: Παύλος Παρτεβιάν. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Γκάιντα» 

(εκδοχή Λέσβου). Από το άλμπουμ: Λέσβος Αιολίς - Τραγούδια και Χοροί της Λέσβου, ΠΕΚ 9-10, 2CDs, 1997, αρ. 

κομματιού: 07, σημείο: 0.40΄-0.53΄.  

 

 

 
Παρ. 1098. α) #672, β) #673, βθτ: Σολ, ~ 75. 

Η ίδια κύρια μελωδία σε επανάληψη, από τον ίδιο ερμηνευτή, σε δυο διαφορετικά σημεία του ίδιου κομματιού: 

α) σε απλή εκδοχή και, β) σε παραλλαγή VI (κατιούσα διάταξη).  

Βιολιστής: Γιώργος Μακρυγιάννης (Νισύριος). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Συρτός Σηλυβριανός» (Αν. Θράκης).  

2011 Γιώργος Μακρυγιάννης ή Νισύριος - Ιστορικές ηχογραφήσεις 1917-1919, Πολιτιστικός Εξωραϊστικός 

Σύλλογος Νισύρου, CD, 11, σημεία: α) 0.27΄-0.33΄, β) 0.39΄-0.45΄ (1
η
 έκδ. 1918, στο δίσκο 78΄ στροφών Victor 

Αμερικής VI-72702). 

 

                                                 
1726

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 648. 

α) απλή κίνηση μελωδίας 

β) παραλλαγή VI  

α) απλή κίνηση μελωδίας  

β) παραλλαγή VI  

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

β) παραλλαγή VI 
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Παρ. 1099. α) #686, β) #687, βθτ: Ρε, ~ 90. 

Η ίδια περίπου κύρια μελωδία σε επανάληψη, από τον ίδιο ερμηνευτή, σε δυο διαφορετικά σημεία του ίδιου 

κομματιού: α) σε απλή εκδοχή και, β) σε παραλλαγή VI (ανιούσα και κατιούσα διάταξη).  

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού της σειράς οργανικών σκοπών: 

«Χασάπικο - Σύρμπα» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή Κυριάκο 

Γκουβέντα, ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 08, σημεία: α) 0.56΄-1.02΄, β) 2.13΄-2.19΄.  

 

 

 
Παρ. 1100. #680, βθτ: Ντο, ~ 150. 

Η ίδια κύρια μελωδία σε διαδοχική επανάληψη, από τον ίδιο ερμηνευτή: α) σε απλή εκδοχή και, β) σε παραλλαγή 

VI. 

Βιολιστής: Γρηγόρης Γρηγοράκης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ροδίτικη 

σούστα» (Ρόδου). Από το άλμπουμ: Τα Νησιά μας και τα Τραγούδια τους - Άννα Καραμπεσίνη, Έφη Σαρρή, 

Margo 8005, LP, 1971, αρ. κομματιού: Α-11, σημείο: 0.32΄-0.39΄ (1
η
 έκδ. σε δίσκο 45΄ στροφών). 

 

 

 
Παρ. 1101. #694, βθτ: Σολ, ~ 130. 

Η ίδια περίπου κύρια μελωδία σε διαδοχική επανάληψη, από τον ίδιο ερμηνευτή: α) σε απλή εκδοχή, και β) σε 

παραλλαγή VI. 

Βιολιστής: Χρήστος Φωτίου. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Χασαποσέρβικο». Από το άλμπουμ: Αθαμανές - Χρήστος Φωτίου, Φοίνιξ 941, CD, 1999, αρ. κομματιών: 10, 

σημείο: 1.06΄-1.13΄.  
 

 

β) παραλλαγή VI 

α) απλή κίνηση μελωδίας  

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

β) παραλλαγή VI 

β) παραλλαγή VI 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 
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3.2.3.1.VII. Παραλλαγές VII 

Το εν λόγω είδος παραλλαγής πραγματοποιείται μέσω της ρυθμικής μεταβολής των κύριων νοτών, 

δηλαδή την καθυστερημένη ή πρόωρη εισαγωγή τους. Το ηχητικό αποτέλεσμα είναι εφάμιλλο με 

αυτό της προσθήκης μιας μεγάλης αποτζιατούρας, αντίστοιχα, καθυστέρησης με προετοιμασία ή 

προήγησης (Παρ. 1102 - Παρ. 1105).
1727

  

 

 
Παρ. 1102. Πρότυπο σχήμα παραλλαγών VII. 
 

Το εν λόγω είδος παραλλαγής συναντάται ιδιαίτερα συχνά με καθυστέρηση, σε διάφορα μουσικά 

είδη (Παρ. 1103),
1728

 και δη στο ρυθμικό σχήμα των τεσσάρων διαδοχικών δέκατων-έκτων, 

δηλαδή:
 
→ .  

 
Παρ. 1103. Παραλλαγή VII. Αποσπάσματα από τη σχετική βιβλιογραφία του δυτικού Μπαρόκ: α) Tartini (1961: 

101, ex.64), β) Stowell (2000: 341, ex.403a).  
 

Παρομοίως, στο πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ, με καθυστέρηση (Παρ. 1104) και, αντίστροφα, με 

προήγηση (Παρ. 1105). 

 
Παρ. 1104.

1729 #13, βθτ: Μι, ~ 95. 

Παραλλαγή VII. Ρυθμική μεταβολή αντίστοιχη με αυτή της προσθήκης ανιούσας μεγάλης αποτζιατούρας 

καθυστέρησης με προετοιμασία. 
Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Νιαβέντ 

λόνγκα» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή Κυριάκο Γκουβέντα, 

ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 2.01΄-2.07΄. 

 

                                                 
1727

 Σχετικά, βλ. αντίστοιχα, 3.2.2.1.I (σ. 676) και 3.2.2.3 (σ. 685). 
1728

 Σχετικά, πρβλ. Παρ. 18, και Neumann (1983: 7). 
1729

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 318, Παρ. 392, Παρ. 1065, Παρ. 1121. 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

β) παραλλαγή VII 

απλή κίνηση 

ανιούσα 

απλή κίνηση 

κατιούσα 
παραλλαγές VII 
 

παραλλαγές VII 
 

απλή κίνηση     παραλλαγή VII 

β) α) 

απλή κίνηση  

 

 

  

παραλλαγή VII 
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Παρ. 1105.

1730
 #64, βθτ: Ντο, ~ 80. 

Παραλλαγή VII. Ρυθμική μεταβολή αντίστοιχη με αυτή της προσθήκης σειράς μεγάλων αποτζιατούρων 

προήγησης.  

Βιολιστής: Νίκος Οικονομίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Πολίτικος» 

(συρτός χορός Κωνσταντινούπολης, εκδοχή Αμοργού). Από το άλμπουμ: Πέρασμα στην Αμοργό - Νίκος 

Οικονομίδης, Keros 101, CD, 2001, αρ. κομματιού: 13, σημείο: 1.57΄-2.04΄. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.1.VIII. Παραλλαγές VIII: Συνδυασμός Διαφόρων Ειδών Παραλλαγών I-VII 

Είναι εύλογο ότι σε μια μελωδική φράση τα περισσότερα από τα προαναφερόμενα είδη απλών 

παραλλαγών I-VII είναι δυνατόν να ερμηνεύονται διαδοχικά και να συνδυάζονται κατάλληλα 

μεταξύ τους, συγκροτώντας πιο σύνθετες σχετικές δομές. Ακολουθούν ορισμένες ενδεικτικές 

περιπτώσεις από το πεδίο τόσο του ΕΠΒ (Παρ. 1106 - Παρ. 1108) όσο και ευρύτερα της ΕΠΜ 

(Παρ. 1110, Παρ. 1111). Να σημειωθεί ότι, στην περίπτωση στην οποία μια τέτοιου είδους 

συνδυαστική παραλλαγή έχει ως αποτέλεσμα η κύρια μελωδία να διαφοροποιείται σε σημαντικό 

βαθμό σε σχέση με την αρχική της μορφή, εδώ, η παραλλαγή αυτή θεωρείται ως σύνθετη, και 

εξετάζεται στην ενότητα που ακολουθεί στη συνέχεια (3.2.3.2).  

 

 
Παρ. 1106. α) #681, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 οκτάβα χαμηλότερα), ~ 150, β) #682, βθτ: Ρε, ~ 120.  
Η ίδια περίπου κύρια μελωδία, από δυο διαφορετικούς ερμηνευτές του ΕΠΒ: α) σε απλή εκδοχή και, β) σε 

παραλλαγή VIII (συνδυασμός παραλλαγών IV & VI). 

α) Βιολιστής: Νίκος Καλαϊντζής (Μπινταγιάλας). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού 

σκοπού: «Μεσοτοπίτικος καρσιλαμάς» (Λέσβου). Από το άλμπουμ: Βιολί - The Greek Folk Instruments Vol.5, FM 

Records 682, CD, 1995, αρ. κομματιού: 04, σημείο: 0.22΄-0.26΄. 

β) Βιολιστής: Αναστάσιος Κουλούρης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Μεσοτοπίτικος καρσιλαμάς» (Λέσβου). Από το άλμπουμ: Μουσικά Σταυροδρόμια στο Αιγαίο - Λέσβος 19
ος

-20
ός

 

Αιώνας, Εξάντας, 5CDs, 2000, αρ. κομματιού: IV-04, σημείο: 0.50΄-0.55΄. 
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 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 483. 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

β) παραλλαγή VII 

α) απλή κίνηση μελωδίας 

β) παραλλαγή VIII 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

710 

 
Παρ. 1107. #683, βθτ: Λα, ~ 150. 

Παραλλαγή VIΙΙ (συνδυασμός παραλλαγών IV & VI). 

Βιολιστής: Νίκος Χατζημιχάλης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Γκάιδα» 

(ζεϊμπέκικο, ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: Πριν από το Μάρκο, περ. Λαϊκό τραγούδι, τχ. 11, CD, 2005, αρ. 

κομματιού: 02, σημείο: 1.08΄-1.15΄ (1
η
 έκδ. 1929, στο δίσκο 78΄ στροφών Okeh Αμερικής OK-82523). 

 

 

 
Παρ. 1108. β) #698, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο ψηλότερα),

1731
 ~ 200. γ) #699, βθτ: Ρε, ~ 260. 

Η ίδια περίπου κύρια μελωδία: α) σε απλή εκδοχή (απομελισμένη), και στη συνέχεια από δυο διαφορετικούς 

ερμηνευτές του ΕΠΒ: β) σε παραλλαγή II και γ) σε παραλλαγή VIII (δηλ. παραλλαγή II της προηγούμενης 

παραλλαγής [β]).  

β) Βιολιστής: Γιάννης Πασπαλάς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Σίγκιρ-

Σίγκιρ ή Χανούμ-Νινέ» (αργός γυναικείος χορός Κιουτάχειας Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Λαϊκός Χειμώνας 

5 - Έμορφη Καλή μου Αγάπη, Lyra 4733, LP, 1993, αρ. κομματιού: Β-04, σημείο: 0.35΄-0.40΄.  

γ) Βιολιστής: Νίκος Οικονομίδης. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Καρεκλάδικος ή Αϊσέ» (Μυτιλήνης). Από το άλμπουμ: Ανατολικά του Αιγαίου - Νίκος Οικονομίδης, Keros 106, 

CD, 2003, αρ. κομματιού: 12, σημείο: 0.00΄-0.04΄. 
 

                                                 
1731

 Το σχετικό απόσπασμα γράφηκε μεταφερμένο ως προς τη βάση θεμελίωσης τρόπου (βθτ) του, προκειμένου να 

διευκολύνεται η εν λόγω συγκριτική μελέτη. 

α) απλή κίνηση μελωδίας (κλαρίνο, τσίμπαλο) 

β) παραλλαγή VIII 

β) παραλλαγή II 

γ) παραλλαγή VIII  

α) απλή κίνηση μελωδίας 
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Παρ. 1109. #696, βθτ: Σι, ~ 280.  
Παραλλαγή VIΙΙ (συνδυασμός παραλλαγών VI & IV). Η ίδια περίπου κύρια μελωδία: α) σε απλή εκδοχή, και στη 

συνέχεια σε διαδοχική επανάληψη, από τον ίδιο ερμηνευτή, β) σε παραλλαγή VI και γ) σε παραλλαγή IV 

(κατιούσα διάταξη «σπαστών» διαστημάτων 2
ου

 βαθμού).  

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Αϊδίνικος 

χορός» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή Κυριάκο Γκουβέντα, 

ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 20, σημείο: 0.16΄-0.24΄.  
 

 
Παρ. 1110. Η ίδια κύρια μελωδία, εκφερόμενη παράλληλα από δυο διαφορετικούς ερμηνευτές του ευρύτερου 

χώρου της ΕΠΜ: α) σε απλή εκδοχή από τραγουδιστή (πάνω πεντάγραμμο) και, β) σε παραλλαγή VIII από 

ερμηνευτή του κλαρίνου (κάτω πεντάγραμμο). 

Ερμηνευτής κλαρίνου: Α. Σταμέλος, τραγουδιστής: Νάκος. Καταγραμμένο απόσπασμα του τραγουδιού: «Η 

Ζωήτσα μου». Aπό το δίσκο 78΄ στροφών, RCA Victor 38-3086-B. Καταγραφή: Chianis (1966: 106, ex.8A). 

 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

β) παραλλαγή  VI 

γ) παραλλαγή  IV 
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Παρ. 1111. Η ίδια κύρια μελωδία, εκφερόμενη παράλληλα από δυο διαφορετικούς ερμηνευτές του ευρύτερου 

χώρου της ΕΠΜ: α) σε απλή εκδοχή από τραγουδιστή (πάνω πεντάγραμμο) και, β) σε παραλλαγή VIII από 

ερμηνευτή του κλαρίνου (κάτω πεντάγραμμο). 

Ερμηνευτής κλαρίνου: Α. Σταμέλος, τραγουδιστής: Γ. Καρακός. Καταγραμμένο απόσπασμα του τραγουδιού: 

«Στα Σάλωνα» (Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας). Καταγραφή: Μαζαράκη (1984: 117, 1
ο
 σύστημα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.2. Οι Σύνθετες (ή Ελεύθερες) Παραλλαγές 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η σύνθετη παραλλαγή έχει αρκετά πιο ελεύθερη και διευρυμένη σύλληψη 

και δομή, συγκριτικά με την προηγούμενη σχετική κατηγορία –την απλή παραλλαγή–, αφού σε 

αυτήν υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία στην έκφραση ως προς τη μεταχείριση του αρχικού θέματος. 

Συχνό αποτέλεσμα της πρακτικής των ελεύθερων παραλλαγών είναι, άλλωστε, ορισμένα μελωδικά 

μέρη να ερμηνεύονται τόσο έντονα παραλλαγμένα ώστε στην ουσία να αποτελούν σχεδόν 

καινούργιες επινοήσεις. Η βασική μελωδία, δηλαδή, συχνά χάνει σε μεγάλο βαθμό τη σχέση της με 

την αρχική της δομή, και λειτουργεί περισσότερο σαν «σπέρμα» ιδεών, σαν σημείο εκκίνησης για 

την οικοδόμηση νέου σχετικού υλικού. Οι παραλλαγές του εν λόγω είδους, βέβαια, συνήθως είναι 

τόσο περισσότερο επιτυχείς, όσο καλύτερα ο σχετικός ερμηνευτής γνωρίζει την αυθεντική εκδοχή 

του μέρους που παραλλάσει, αφού μονάχα έτσι το τελευταίο μπορεί να παραμείνει σε έναν μικρό 

τουλάχιστον βαθμό αναγνωρίσιμο. Συχνά, επίσης, οι παραλλαγές αυτές δεν ακούγονται σαν 

ξεχωριστές ενότητες αλλά συγχωνεύονται με έναν αδιαίρετο και συνεχή τρόπο στην ευρύτερη 

μελωδική δομή. Κατά την ερμηνεία τους, δηλαδή, συνήθως δίνεται μεγαλύτερη σημασία στη 

δομική ενότητα μεταξύ των σχετικών μελισμένων φράσεων, παρά στην εκάστοτε επιμέρους 

παραλλαγή αυτή καθεαυτή. Στα παραδείγματα που ακολουθούν, τα οποία προέρχονται από το 

πεδίο, τόσο του ΕΠΒ (Παρ. 1112 - Παρ. 1116), όσο και του ευρύτερου της ΕΠΜ (Παρ. 1116 - Παρ. 

1118), μπορεί να γίνει σε ένα βαθμό αντιληπτή η –άλλοτε μικρότερη και άλλοτε μεγαλύτερη– 

μελωδική «απομάκρυνση» της εκάστοτε παραλλαγής από το αντίστοιχο αυτής αρχικό θέμα.  

 Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σύνθετες παραλλαγές της παρούσας κατηγορίας, ειδικότερα 

εκείνες που, αφενός, παρουσιάζουν αρκετά υψηλό βαθμό συνθετότητας και, αφετέρου, έχουν 

ρυθμική έκταση σχετικά μικρή, δεν αποτελούν κάτι άλλο από περιπτώσεις της τρίτης μεγάλης 

κατηγορίας μελισματικής πρακτικής, αυτής του Διανθίσματος, η οποία εξετάζεται στην ενότητα 

που ακολουθεί στη συνέχεια (3.2.4).  
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Παρ. 1112. α) #668, β) #669, βθτ: Λα, ~ 115. 

Η ίδια περίπου κύρια μελωδία σε επανάληψη, από τον ίδιο ερμηνευτή, σε δυο διαφορετικά σημεία του ίδιου 

κομματιού: α) σε απλή εκδοχή, και β) σε σύνθετη παραλλαγή. 

Βιολιστής: Freddy Elias. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: “Chiftetelly of love” 

(τσιφτετέλι). Από το άλμπουμ: Συναντήσεις στη Νέα Υόρκη 1960-1965, Hellenic Records 1013, CD, 1996, αρ. 

κομματιού: 15, σημεία: α) 0.42΄-0.46΄, β) 1.46΄-1.51΄ (1
η
 έκδ. 1960). 

 

 
Παρ. 1113. #697, βθτ: Σολ, ~ 105. 
Η ίδια περίπου κύρια μελωδία: α) σε απλή εκδοχή (απομελισμένη), και β & γ) σε διαδοχική επανάληψη, από τον 

ίδιο ερμηνευτή, σε δυο διαφορετικές εκδοχές σύνθετης παραλλαγής της. 

Βιολιστής: Γιώργος Κόρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Κόνιαλης» 

(Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Η Ιστορία του Κόρου, General Music 5465, CD, 2009, αρ. κομματιού: 02, 

σημείο: 2.42΄-2.51΄ (1
η
 έκδ. 1982).  

 

 
Παρ. 1114. α) #703, β) #704, βθτ: Μι, ~ 185.

1732
  

Η ίδια κύρια μελωδία σε επανάληψη, από τον ίδιο ερμηνευτή, σε δυο διαφορετικά σημεία του ίδιου κομματιού: 

α) σε σχετικά απλή εκδοχή, και β) σε σύνθετη παραλλαγή. 

Βιολιστής: Γιώργος Κόρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Από μικρός 

ορφάνεψα» (Στερεάς Ελλάδας). Από το άλμπουμ: Η Ιστορία του Κόρου, General Music 5465, CD, 2009, αρ. 

κομματιού: 04, σημεία: α) 0.48΄-0.58΄, β) 3.19΄-3.29΄ (1
η
 έκδ. 1982).  

 

                                                 
1732

 Το απόσπασμα (α), εδώ, αναγράφεται μια οκτάβα χαμηλότερα από αυτήν στην οποία ακούγεται στη σχετική 

ηχογράφηση, για λόγους διευκόλυνσης της συγκριτικής του μελέτης με το αντίστοιχό του απόσπασμα (β).  

α) απλή κίνηση μελωδίας 

β) σύνθετη παραλλαγή 

α) απλή κίνηση μελωδίας 

β) σύνθετη παραλλαγή 

β) σύνθετη παραλλαγή 1 

γ) σύνθετη παραλλαγή 2 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 
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Παρ. 1115. α) #705, β) #706, βθτ: Λα, ~ 85. 

Η ίδια κύρια μελωδία: α) σε απλή εκδοχή ερμηνευμένη με σαντούρι (απομελισμένη), και β) σε σύνθετη 

παραλλαγή της από ερμηνευτή του ΕΠΒ.  

Βιολιστής: Νίκος Χατζόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ο 

μηχανικός» (Καλύμνου). Από το άλμπουμ: Το Βιολί του Αιγαίου - Νίκος Χατζόπουλος, Eros Music 040-01, CD, 

1996, αρ. κομματιού: 06, σημεία: α) 0.24΄-0.58΄, β) 1.22΄-1.55΄. 

 

 

 
Παρ. 1116. Η ίδια κύρια μελωδία, σε δυο διαφορετικές εκδοχές σύνθετης παραλλαγής της, εκφερόμενες 

παράλληλα, από δυο διαφορετικούς ερμηνευτές του ευρύτερου χώρου της ΕΠΜ. 

Ερμηνευτές: α) Θεόδωρος Τσιούτας (κλαρίνο), β) Λάζαρος Τσιούτας (βιολί). Απόσπασμα από το τραγούδι: 

«Γέρος και κόρη», από ηχογράφηση του ΚΕΕΛ του 1954. Καταγραφή: Σπυριδάκης και Περιστέρης (1999: 313, 

4
ο
 σύστημα), ~ 92. 

 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη / σαντούρι) 

β) σύνθετη παραλλαγή (βιολί) 

α) σύνθετη παραλλαγή κλαρίνου 

β) σύνθετη παραλλαγή βιολιού 
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Παρ. 1117. Η ίδια κύρια μελωδία, εκφερόμενη παράλληλα από δυο διαφορετικούς ερμηνευτές του ευρύτερου 

χώρου της ΕΠΜ: α) σε σχετικά απλή εκδοχή από τραγουδιστή (πάνω πεντάγραμμο) και, β) σε σύνθετη 

παραλλαγή από ερμηνευτή του κλαρίνου (κάτω πεντάγραμμο). 

Ερμηνευτής κλαρίνου: Καρακός, τραγουδιστής: Μίμης Λάιος. Καταγραμμένο απόσπασμα του τραγουδιού: «Η 

κοντούλα» (Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας). Καταγραφή: Μαζαράκη (1984: 101, 1
ο
 & 2

ο
 σύστημα). 

 

 
Παρ. 1118. Η ίδια κύρια μελωδία, εκφερόμενη παράλληλα από δυο διαφορετικούς ερμηνευτές του ευρύτερου 

χώρου της ΕΠΜ: α) σε σχετικά απλή εκδοχή από τραγουδιστή (πάνω πεντάγραμμο) και, β) σε σύνθετη 

παραλλαγή από ερμηνευτή του κλαρίνου (κάτω πεντάγραμμο). 

Ερμηνευτής κλαρίνου: Χ. Μαργέλης, τραγουδιστής: Γ. Παπασιδέρης. Καταγραμμένο απόσπασμα του 

τραγουδιού: «Παναγιωτούλα» (Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας). Από το δίσκο 78΄ στροφών, Odeon Ελλάδος, GA-

1978, 1936. Καταγραφή: Chianis (1966: 107, ex.9), ~ 200.  
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3.2.4. Το Διάνθισμα 

 «Τα διανθίσματα [passages] είναι ιδιαίτερα ευχάριστα  

όταν παρατείνονται και έχουν μεγάλη διάρκεια.»  

(Mersenne 1637)
1733

 

 

Το διάνθισμα συνιστά, ενδεχομένως, την πιότερο περίτεχνη περίπτωση μελίσματος, καθώς και 

υποκατηγορία διαποίκιλσης εν γένει. Αποτελεί, σε γενικές γραμμές, μια σειρά νοτών μικρής 

ρυθμικής αξίας η οποία ερμηνεύεται, ως προς το χρόνο, είτε αντικαθιστώντας ορισμένες κύριες 

νότες είτε «ενδιάμεσα» από αυτές, με σκοπό τη διαφοροποίηση της μελωδικής τους σύνδεσης. Ως 

μελισματική πρακτική έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με την παραλλαγή (3.2.3), είναι ωστόσο 

συνήθως πιο σύνθετη και αυθαίρετη από αυτή, από ρυθμική κυρίως άποψη. Πρόκειται για μια 

διαβατική φράση, ως επί το πλείστον, η οποία χρησιμοποιείται με σκοπό να δοθεί χρώμα και 

ποικιλία σε απλούς μελωδικούς σχηματισμούς, καθώς και να προσδοθεί, εν τέλει, καινούργιο 

περιεχόμενο, νέο ενδιαφέρον και ξεχωριστό ηχόχρωμα σε κάθε μελωδική παραλλαγή στην οποία 

αυτή παρεμβάλλεται. Η ερμηνεία του διανθίσματος γίνεται, κατά κύριο λόγο, με τρόπο 

αυτοσχεδιαστικό κατά βούληση του εκάστοτε ερμηνευτή, και με βασική επιδίωξη του τελευταίου 

να αναδείξει μέσω αυτής την τέχνη του και τη φαντασία του. Ως εκ τούτου, άλλωστε, το διάνθισμα 

παρουσιάζει μεγάλη ελευθερία ως προς την εκτέλεσή του, και η πολυπλοκότητά του μπορεί να 

ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό. «Όσο πιο πετυχημένα και πιο δύσκολα είναι τα μελίσματα που θα 

παίξει, τόσο πιο τεχνίτης στο όργανο θα φανεί. Όσο πιο καλά τα συναρμολογήσει, τόσο πιο καλός 

και πιο ευαίσθητος καλλιτέχνης θα δείξει ότι είναι», αναφέρει σχετικά η Μαζαράκη (1984: 104). 

 Σποραδικές μαρτυρίες σχετικά με τη χρήση της πρακτικής του διανθίσματος εντοπίζονται 

ήδη από τον 13
ο
 αιώνα –ως επί το πλείστον στη δυτική μουσική–, ενώ η διερεύνηση αυτού σε 

επίπεδο πραγματείας αρχίζει να διαπιστώνεται από το Μπαρόκ και εντεύθεν (Da Costa).
1734

 

Ορισμένοι από τους πιο διαδεδομένους όρους που συναντώνται σε σχετικά εγχειρίδια και των 

οποίων η σημασία συνδέεται άμεσα –ή και ταυτίζεται– με διάφορες περιπτώσεις της εν λόγω 

πρακτικής, είναι οι εξής: ελλ.: άνθισμα, φιοριτούρα, κατέντζα, λαμπρά περικοπή, ιταλ.: fioritura, 

cadenza, coloratura, tirata, conducimento, volata, αγγλ.: flourish, run, flowering, florid figuration, 

(cadenza-like) passage, cadenza-like ornament, γαλλ.: roulade, tirade, coulade, cadence, bariolage 

(στα έγχορδα), passage, γερμ.: Pfeil, λατ.: flos harmonicus (Moravia 13
ος

 αι.).
1735

 Στο γραπτό 

μουσικό κείμενο, επίσης, συμβολίζεται συνήθως με μικρές ζευγνυόμενες νότες,
1736

 και δεν υπάρχει 

κάποια ιδιαίτερα καθιερωμένη σχετική συντομογραφία. 

                                                 
1733

 Αναφέρεται από τους Collins and Garden (στο Nettl et al.: §II3iii). 
1734

 Ενδ. βλ. σχετικές πραγματείες των Mersenne (1637), Etienne Loulié (1696): Abrégé des Principes de Musique, 

Paris, 87, Pignolet de Monteclair (1736): Principes de Musique, Paris, κ.ά. Αναφέρονται στο Neumann (1983: ό.π.). 
1735

 Σχετικά, βλ. πηγές στη σημ. 1734. Ο διεθνής μουσικός όρος passage έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς από 

αρκετούς σχετικούς μελετητές με σκοπό να εννοηθεί τόσο η πρακτική του διανθίσματος όσο –όπως διαπιστώνεται 

άλλωστε στην 3.2.3– και αυτή της παραλλαγής. Γεγονός εύλογο, άλλωστε, εάν λάβει κανείς υπόψη του ότι οι δυο εν 

λόγω πρακτικές –ιδιαίτερα όταν εξετάζονται σε μακροσκοπικό επίπεδο ως γενικότερες μελισματικές τεχνικές– 

παρουσιάζουν μεταξύ τους αρκετές ομοιότητες. Ως εκ τούτου, άλλωστε, ενδεχομένως, οι Badura-Skoda et al. (§1) όταν 

θέλουν να αναφερθούν συγκεκριμένα στην έννοια του διανθίσματος, και να αποφύγουν παράλληλα την παρεπόμενη 

προαναφερόμενη ορολογική σύγχυση, χρησιμοποιούν –αντί του σκέτου όρου passage– τον πιο εύστοχο σύνθετο 

σχετικό όρο cadenza-like passage.  

Στο παρόν πόνημα, ο όρος passage ερμηνεύτηκε άλλοτε ως παραλλαγή και άλλοτε ως διάνθισμα, αφού βέβαια 

πρώτα αξιολογήθηκε με την απαραίτητη προσοχή η ακριβής του σημασία, σύμφωνα με το ευρύτερο θεματικό 

περιβάλλον στο οποίο αυτός εντοπίστηκε να χρησιμοποιείται. Όσον αφορά στη γενικότερη σύγχυση που παρατηρείται, 

ενίοτε, μεταξύ των ειδικότερων σημασιών των διαφόρων όρων που σχετίζονται με τη διαποίκιλση, πρβλ. σημ. 52. 
1736

 Για περισσότερους γενικούς ορισμούς όσον αφορά στην πρακτική του διανθίσματος, βλ.: Αμαραντίδης (1990: 202-

204), Αντωνόπουλος (1999: 231-232), Διαμαντής (2009: 95), Καμπανάς (1992, τ. Β΄: 400), Πυργιώτης (2000: 58), 

Neumann (1983: 58, 68, 528), Stowell (2000: 391), Da Costa, L. Mozart (1985: 211-214, §20-22), Jander (λήμμα 

“Fioritura” στο Grove), κ.α., καθώς επίσης για περαιτέρω σχετικές ονομασίες αυτού, ενδ. βλ. Παράρτημα 1.3, Kreitner 

et al. (§11), και Neumann (ό.π.: 577-604). 
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Ανάλογα με το βαθμό πολυπλοκότητάς του, τώρα, το διάνθισμα είναι δυνατόν να διακριθεί 

–αντίστοιχα με την παραλλαγή (3.2.3)– σε δυο βασικές κατηγορίες:.
1737

 

α) Απλό Διάνθισμα, του οποίου οι νότες συνιστούν μια, είτε ανιούσα είτε κατιούσα, 

διατονική ή χρωματική κλίμακα, ή αναλυμένη συγχορδία (αρπισμό), συνήθως όχι πολύ μεγάλης 

έκτασης, καθιστώντας έτσι το μελωδικό σχήμα αυτού σχετικά εύκολα ηχητικά αντιληπτό. 

β) Σύνθετο Διάνθισμα, το οποίο, σε γενικές γραμμές, συνιστά συνδυασμό ανιουσών και 

κατιουσών κλιμάκων, ή και αρπισμών, και το οποίο μπορεί να κυμαίνεται σε συνθετότητα από μια 

μικρή σειρά πολλαπλόηχων –είτε μετρημένων είτε ρυθμικά πιο ελεύθερων– έως μια περίπλοκη 

μικρή κατέντζα. 

 Οι δυο προαναφερόμενες κατηγορίες διανθίσματος αναπτύσσονται αναλυτικότερα στη 

συνέχεια, μέσα από σχετικά παραδείγματα από το πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ, καθώς επίσης 

ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα από διάφορες άλλες μουσικές παραδόσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.1. Το Απλό Διάνθισμα  

Ως απλό διάνθισμα, πιο συγκεκριμένα, είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί κάθε μελισματική φράση η 

οποία αποτελείται από μια ταχέως εκτελούμενη ανιούσα ή κατιούσα σειρά, κατά κανόνα 

περισσότερων των τεσσάρων, διαδοχικών νοτών.
1738

 Πρόκειται, στην ουσία, για μια αρκετά 

σύντομη μονοκατευθυντική διαβατική φράση, με διάταξη ανιούσας ή κατιούσας, είτε κλίμακας, 

είτε αναλυμένης συγχορδίας. Αντίστοιχα, δηλαδή, για μια επιμηκυμένη πολλαπλή συζευκτική 

αποτζιατούρα, είτε βηματικού –διατονικού, χρωματικού ή συνδυασμού αυτών των δυο–, είτε 

αλματικού διαστήματος. Η εν λόγω διαδοχή νοτών ερμηνεύεται συνήθως έμμετρα και 

προσαρμοσμένη στον γενικότερο ρυθμό του κομματιού, παίρνοντας πιο συχνά τη ρυθμική της αξία 

από την κύρια νότα που προηγείται της ίδιας. Κύρια σκοπιμότητα της προσθήκης ενός απλού 

διανθίσματος είναι ο εμπλουτισμός της σύνδεσης μεταξύ δυο γειτονικών –συνήθως διαδοχικών– 

κύριων νοτών της βασικής μελωδίας, και κατά συνέπεια η παράφραση του σχετικού μελωδικού 

μέρους σε έναν ήπιο βαθμό. Όπως φαίνεται και στα σχετικά παραδείγματα που ακολουθούν, το 

κύριο θέμα της μελωδίας συνήθως παραμένει εξίσου αναγνωρίσιμο, τόσο με όσο και χωρίς την 

προσθήκη του απλού διανθίσματος. 

 

 

3.2.4.1.I. Το Απλό Διάνθισμα σε Διάταξη Κλίμακας 

Μια αρκετά συχνή περίπτωση απλού διανθίσματος είναι, οι νότες αυτού να σχηματίζουν διαδοχικά 

μόνο αύξοντα ή μόνο φθίνοντα διατονικά βηματικά διαστήματα, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις 

εκατέρωθέν του κύριες νότες μεταξύ των οποίων αυτό παρεμβάλλεται. Η εν λόγω υποπερίπτωση 
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 Για περαιτέρω τρόπους κατηγοριοποίησης του διανθίσματος, ενδ. βλ. Καμπανάς (ό.π.), Αντωνόπουλος (ό.π.), 

Διαμαντής (ό.π.). 
1738

 Οι αντίστοιχες περιπτώσεις με τέσσερις ή και τρεις νότες, στο παρόν πόνημα, χαρακτηρίζονται και εξετάζονται ως 

ποικίλματα πολλαπλής συζευκτικής αποτζιατούρας (3.1.4.1). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

718 

διανθίσματος εντοπίζεται ήδη από την περίοδο του Μπαρόκ, σε σχετικά εγχειρίδια του δυτικού 

χώρου –στα οποία μεταξύ άλλων μαρτυρείται η αυτοσχεδιαστική πρακτική αυτού–, ως επί το 

πλείστον με την ονομασία tirata (ιταλ., γαλλ.), καθώς επίσης και ως, ιταλ.: conducimento, γαλλ.: 

tirade, coulade, cascata (κατιούσα), και γερμ.: Pfeil.
1739

 Την αναφερόμενη περίοδο, επίσης, για την 

αποτύπωσή του στο πεντάγραμμο, εκτός από την πλήρη σημειογράφησή του, περιστασιακά 

χρησιμοποιούνταν τα σύμβολα « » ή και « » –με τόσες κουκίδες όσο και το πλήθος των 

νοτών του–, ως μιας «επιμηκυμένης» περίπτωσης, άλλωστε, της συζευκτικής αποτζιατούρας (slide, 

« »).
1740

  

 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα από το πεδίο ερμηνείας του Μπαρόκ (Παρ. 1119, Παρ. 

1120), καθώς και, αντίστοιχα, από αυτό του ΕΠΒ (Παρ. 1121 - Παρ. 1123). 

 

 
Παρ. 1119. Απλά διανθίσματα πέντε και επτά νοτών, αντίστοιχα, σε διάταξη ανιούσας και κατιούσας διατονικής 

κλίμακας. Αναφέρονται υπό την ειδικότερη σχετική ονομασία tirata, της Μπαρόκ περιόδου. Από την πραγματεία 

του Ιταλού Galeazzi (1791-6 [στο Stowell 2000: 391]). 

 

 

 
Παρ. 1120. Απλό διάνθισμα έξι νοτών –οι οποίες δεν έχουν όλες την ίδια ρυθμική αξία μεταξύ τους–, σε διάταξη 

ανιούσας διατονικής κλίμακας. Από την πραγματεία του L. Mozart (1985: 213, §21). 

 

 

 
Παρ. 1121.

1741
 #13, βθτ: Μι, ~ 95. 

Απλό διάνθισμα –τεσσάρων και– πέντε νοτών, σε διάταξη ανιούσας διατονικής κλίμακας. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Νιαβέντ 

λόνγκα» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή Κυριάκο Γκουβέντα, 

ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 2.01΄-2.07΄. 

 

                                                 
1739

 Ενδ. βλ. τις μουσικές πραγματείες των Praetorius (1619) (Collins and Carter, στο Nettl et al.: §II3i), Loulié (ό. σημ. 

1734), και Galeazzi (1791-6) (ενδ. βλ. Παρ. 1132). Σχετικά με τις εν λόγω ονομασίες, πρβλ. Neumann (1983: 68, 528), 

L. Mozart (1985: 211-214, §20-22), Donington (1989: 268-269), λήμμα "tirade" στο The Oxford Companion to Music, 

και λήμμα “ornamentation” στο The New Harvard Dictionary of Music (Fuller). 
1740

 Για περισσότερα για το συσχετισμό μεταξύ tirata και slide, βλ. Donington (1982: 121-123), και για συζευκτική 

αποτζιατούρα, πρβλ. εδώ, 3.1.3.1 και 3.1.4.1. 
1741

 Χρησιμοποιείται και στα Παρ. 318, Παρ. 392, Παρ. 1065, Παρ. 1121. 

β) με απλό διάνθισμα 

 

α) απλή κίνηση μελωδίας 
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Παρ. 1122. #714, βθτ: Ντο, ~ 90. 
Απλό διάνθισμα πέντε νοτών, σε διάταξη ανιούσας διατονικής κλίμακας.  

Βιολιστής: Μιχάλης Φελουζής. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Γαμήλιο 

εμβατήριο» (εκδοχή Κάσου). Από το άλμπουμ: Μουσική της Κάσου 1928 - 1929, Hellenic Records 0813-4, 2CDs, 

2005, αρ. κομματιού: 25, σημείο: 0.00΄-0.13΄. 

 

 

 
Παρ. 1123. #727, βθτ: Ρε, ~ 250. 

Απλό διάνθισμα έξι νοτών, σε διάταξη ανιούσας διατονικής κλίμακας. 

Βιολιστής: Νίκος Χατζόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Καλαματιανό αυγής» (Ν. Αιγαίου). Από το άλμπουμ: Το Βιολί του Αιγαίου - Νίκος Χατζόπουλος, Eros Music 

040-01, CD, 1996, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 0.33΄-0.40΄. 

 

 

Ενίοτε, βέβαια, οι νότες του απλού διανθίσματος σχηματίζουν συνεχή –μόνο αύξοντα (Παρ. 1124 - 

Παρ. 1127) ή μόνο φθίνοντα (Παρ. 1128, Παρ. 1129)– διατονικά διαστήματα, μονάχα με την κύρια 

νότα η οποία έπεται αυτού, και όχι και με τις δυο εκατέρωθέν του. 

 

 
Παρ. 1124. #716, βθτ: Ρε, ~ 75. 
Απλό διάνθισμα επτά νοτών, σε διάταξη ανιούσας διατονικής κλίμακας. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τενέδιο ή 

Αζιζιές» (Τενέδου). Από το άλμπουμ: Έλληνες Ακρίτες vol.2 - Λήμνος, Σαμοθράκη, Ίμβρος, Τένεδος, FM Records 

802, CD, 1997, αρ. κομματιού: 18, σημείο: 0.48΄-1.01΄. 

 

 

 
Παρ. 1125. Απλό διάνθισμα εννέα νοτών, σε διάταξη ανιούσας διατονικής κλίμακας. 

Βιολιστής (κάτω φωνή): Χρ. (;) Μπάος, τραγουδιστής (πάνω φωνή): Δημήτρης Μπάος. Απόσπασμα από το 

τραγούδι: «Του Ντεληγιάννη» (Μέτσοβο Ηπείρου), από ηχογράφηση του ΚΕΕΛ του 1951. Καταγραφή: 

Σπυριδάκης και Περιστέρης (1999: 78, 4
ο
 σύστημα).  
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Παρ. 1126. Απλό διάνθισμα εννέα νοτών, σε διάταξη ανιούσας διατονικής κλίμακας.  

Βιολιστής: Ευάγγελος Τίλλης. Καταγραμμένο απόσπασμα του οργανικού σκοπού: «Φράσια» (Ηπείρου). 

Καταγραφή: Κατσούρας (2001: Παράρτημα χ.σ., «Φράσια», μέτρο 58-59). 

 

 

 
Παρ. 1127. #722, βθτ: Ρε, ~ 70.  

Απλό διάνθισμα δώδεκα νοτών, σε διάταξη ανιούσας διατονικής κλίμακας.  

Βιολιστής: Νίκος Χατζόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Καραγκούνα». Από το άλμπουμ: Δεξιοτέχνες 4, Βιολί - Νίκος Χατζόπουλος, Melody Bonus 2530, CD, 1996, αρ. 

κομματιού: 18, σημείο: 1.13΄-1.16΄. 

 

 

 
Παρ. 1128. #24, βθτ: Ρε, ~ 195. 
Απλά διανθίσματα έξι και οκτώ νοτών, σε διάταξη κατιούσας διατονικής κλίμακας. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μαρς 

γάμου» (Μικράς Ασίας). Από ανέκδοτη ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας (από τον γράφοντα) στον Άγιο 

Λαυρέντιο Πηλίου, 08-2006, σημείο: 1.22΄-1.33΄.  

 

 

 
Παρ. 1129. #719, βθτ: Λα, ~ 250. 
Απλό διάνθισμα δώδεκα νοτών, σε διάταξη κατιούσας διατονικής κλίμακας.  

Βιολιστής: Ζήσης Κασιάρας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Μπιράτι» 

(Θεσσαλίας, Τασιά). Από το άλμπουμ: Χρώματα Παράδοσης - Ζήσης Κασιάρας, Πέτρος Σβώλος, Musicland 122, 

CD, 2006, αρ. κομματιού: 02, σημείο: 2.59΄-3.06΄. 

 
 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

β) με απλό διάνθισμα 
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Αρκετά λιγότερο συχνά, επίσης, συναντάται και η αντίστροφη από την προηγούμενη περίπτωση. Οι 

νότες του απλού διανθίσματος, δηλαδή, να σχηματίζουν συνεχή –μόνο αύξοντα ή μόνο φθίνοντα– 

διατονικά διαστήματα, μονάχα με την κύρια νότα η οποία προηγείται αυτού, αντί με εκείνη που 

έπεται (Παρ. 1130, Παρ. 1131).  
 

 
Παρ. 1130. #717, βθτ: Ρε, ~ 250. 

Απλό διάνθισμα επτά νοτών, σε διάταξη κατιούσας διατονικής κλίμακας. 

Βιολιστής: Νίκος Χατζόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Καλαματιανό αυγής» (Ν. Αιγαίου). Από το άλμπουμ: Το Βιολί του Αιγαίου - Νίκος Χατζόπουλος, Eros Music 

040-01, CD, 1996, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 2.41΄-2.48΄. 

 

 

 
Παρ. 1131. #700, βθτ: Ρε, ~ 115.  
Απλά διανθίσματα έξι και πέντε νοτών, σε διάταξη κατιούσας διατονικής κλίμακας.  

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού της σειράς των σκοπών: 

«Λαχανάδικα» & «Απτάλικο» (ρεμπέτικο & Μικράς Ασίας). Από ανέκδοτη ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας 

(από τον γράφοντα) στη μουσική σκηνή «Πριγκηπέσσα», Θεσσαλονίκη 29-4-2009, αρ. κομματιού: 14, σημείο: 

6.04΄-6.18΄. 
 

 

Συχνά, ακόμα, τα απλά διανθίσματα με διάταξη διατονικής κλίμακας συναντώνται να ερμηνεύονται 

ως ξεκίνημα στην έναρξη μιας φράσης με σκοπό τον τονισμό της. Δεν ερμηνεύονται δηλαδή 

προκειμένου να συνδέσουν δυο διαδοχικές κύριες νότες, παρά για να τονίσουν εκείνη που έπεται 

αυτών. Η περίπτωση αυτή διανθίσματος, ειδικότερα στην μπαρόκ τεχνοτροπία, χαρακτηρίζεται ως 

volata (ιταλ.). Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα από το προαναφερόμενο πεδίο ερμηνείας, καθώς 

και, αντίστοιχα, από αυτό του ΕΠΒ (Παρ. 1132 - Παρ. 1135).
1742

 

 

 
Παρ. 1132. Απλά διανθίσματα επτά νοτών, σε διάταξη ανιούσας διατονικής κλίμακας. Αναφέρονται υπό την 

ειδικότερη σχετική ονομασία volata, της Μπαρόκ περιόδου. Από την πραγματεία του Galeazzi (1791-6) (στο 

Stowell 2000: 391). 

 

                                                 
1742

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 1163 (1
ο
 μέτρο, 1

ος
 & 2

ος
 χρόνος). 
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Παρ. 1133.

1743
 #450, βθτ: Σι, ~ 80. 

Απλό διάνθισμα πέντε νοτών, σε διάταξη ανιούσας διατονικής κλίμακας. 

Βιολιστής: Νίκος Χατζόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Ο Κατιφές» 

(Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Το Βιολί του Αιγαίου - Νίκος Χατζόπουλος, Eros Music 040-01, CD, 1996, αρ. 

κομματιού: 04, σημείο: 1.22΄-1.30΄.  
 

 

 
Παρ. 1134. #723, βθτ: Ρε, ~ 250.  

Απλό διάνθισμα εννέα νοτών, σε διάταξη ανιούσας διατονικής κλίμακας. 

Βιολιστής: Νίκος Χατζόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Καλαματιανό αυγής» (Ν. Αιγαίου). Από το άλμπουμ: Το Βιολί του Αιγαίου - Νίκος Χατζόπουλος, Eros Music 

040-01, CD, 1996, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 1.09΄-1.16΄.  

 

 

 
Παρ. 1135. #65, βθτ: Λα, ~ 70. 

Απλά διανθίσματα επτά νοτών, σε διάταξη ανιούσας διατονικής κλίμακας. 

Βιολιστής: Γιώργος Κόρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τσιφτετέλι Νο 

20». Από το άλμπουμ: Η Ιστορία του Κόρου, General Music 5465, CD, 2009, αρ. κομματιού: 14, σημείο: 0.28΄-

0.44΄ (1
η
 έκδ. 1982).  

 

 

Ακολουθούν, επίσης, μερικά παραδείγματα ανιόντος και κατιόντος απλού διανθίσματος με διάταξη 

χρωματικής –αντί διατονικής– κλίμακας (Παρ. 1136 - Παρ. 1139). Είναι γεγονός ότι, ειδικότερα 

στο βιολί, η εν λόγω περίπτωση διανθίσματος –ιδιαίτερα μάλιστα στην περίπτωση που αυτή 

ερμηνεύεται αρκετά γρήγορα– ακούγεται περισσότερο ως ένα συνεχές γλίστρημα αύξοντος ή 

φθίνοντος τονικού ύψους, παρά ως ένα διακριτό μελωδικό πέρασμα. Τα τονικά ύψη που 

σαρώνονται, δηλαδή, δεν μπορούν να γίνουν συνήθως αντιληπτά με ιδιαίτερη ακρίβεια. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στο ότι, για την εκφορά ενός απλού διανθίσματος χρωματικού βήματος, συνήθως 

χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό ο ολισθητικός τρόπος κίνησης των δακτύλων του αριστερού 

χεριού.
1744

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω ερμηνευτική πρακτική επισημαίνεται από διάφορους 

θεωρητικούς του είδους ως ξεχωριστή πρακτική διαποίκιλσης, με την ονομασία γλισάντο (ιταλ.: 

                                                 
1743

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 407. 
1744

 Για περισσότερα σχετικά με την εν λόγω βιολιστική τεχνική, βλ. 2.1.2.2.II. 
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glissando ή scorrendo).
1745

 Συμβολίζεται δε με μια είτε κυματιστή (~~~~~~~) είτε ευθεία (––––) 

γραμμή, η οποία συνδέει την κύρια νότα εκκίνησης με την κύρια νότα κατάληξης του διανθίσματος, 

καθώς και με τη συντομογραφία “gliss.”.  

 

 
Παρ. 1136. Απλό διάνθισμα οκτώ νοτών, σε διάταξη ανιούσας χρωματικής κλίμακας. Από την πραγματεία της 

Μπαρόκ περιόδου, του L. Mozart (1985: 213, §21). 

 

 

 
Παρ. 1137. Απλό διάνθισμα σε διάταξη κατιούσας χρωματικής κλίμακας, από το πεδίο της βιολιστικής Τζαζ. 

Αναφέρεται υπό την ειδικότερη σχετική ονομασία fall.  

Βιολιστής: Eddie South. Καταγραμμένο απόσπασμα από αυτοσχεδιασμό πάνω στη φόρμα του τραγουδιού: 

“Sweet Georgia Brown”. Καταγραφή: Lockwood and Darizcuren (1998: 231, μέτρα 16-19). 

 

 

 
Παρ. 1138. #715, βθτ: Ντο, ~ 140.  
Απλό διάνθισμα σε διάταξη κατιούσας χρωματικής κλίμακας. 

Βιολιστής: Νίκος Χατζόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Σούστα 

(αυτοσχεδιασμοί)» (Δωδεκανήσων). Από το άλμπουμ: Αρκιοί, Λειψοί κι Αγαθονήσι, FM Records 467, CD, 1998, 

αρ. κομματιού: 15, σημείο: 0.54΄-1.02΄.  
 

 

 
Παρ. 1139. #718, βθτ: Σολ, ~ 95.  
Απλό διάνθισμα σε διάταξη κατιούσας χρωματικής κλίμακας. 

Βιολιστής: Νίκος Χατζόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Τσάμικος» 

(«Ήλιος», Κεντρικής Ελλάδας). Από το άλμπουμ: 16 Αθάνατα Βιολιά, Nitro Music 2710922, CD, 2004, αρ. 

κομματιού: 01, σημείο: 0.00΄-0.14΄.  

 

 

 

                                                 
1745

 Σχετικά, ενδ. βλ. Καμπανάς (1992, τ. Β΄: 397), Αντωνόπουλος (1999: 228-230), Διαμαντής (2009: 95). 

α) απλή κίνηση μελωδίας 

 

β) με απλό διάνθισμα 
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3.2.4.1.II. Το Απλό Διάνθισμα σε Διάταξη Αναλυμένης Συγχορδίας (Αρπισμού) 

Η δεύτερη συνήθης περίπτωση απλού διανθίσματος είναι, οι νότες αυτού να σχηματίζουν συνεχή 

αλματικά διαστήματα μεταξύ τους, συνιστώντας διαδοχικές βαθμίδες μιας μονοκατευθυντικής, είτε 

ανιούσας είτε κατιούσας, αναλυμένης συγχορδίας. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για έναν αρπισμό, ο 

οποίος ερμηνεύεται –ανάλογα με την ταχύτητα εκφοράς του– άλλοτε λιγότερο και άλλοτε 

περισσότερο «απλωμένος» στο χρόνο. Ειδικότερα όσον αφορά στην αρκετά ταχεία εκφορά του εν 

λόγω αρπισμού ως «σπασμένης» συγχορδίας (γαλλ.: accord brisé, arpège), διάφοροι θεωρητικού 

του είδους –ιδιαίτερα από τα τέλη του 17
ου

 αιώνα και μετά–, τη θεωρούν ως μια χαρακτηριστική 

πρακτική διαποίκιλσης, αφού μέσω αυτής, άλλωστε, κατά κύριο λόγο επιδιώκεται η ενίσχυση της 

εκφραστικότητας ορισμένων κύριων νοτών. Για τη σημειογράφησή της μάλιστα, διάφορες 

συντομογραφίες έχουν ενίοτε χρησιμοποιηθεί, όπως αυτή της κάθετης κυματιστής γραμμής: «  », οι 

«  » και «  » –στην παλαιότερη γραφή– για την ανιούσα και την κατιούσα, αντίστοιχα, κ.ά.
1746

  

 Ακολουθούν διάφορα παραδείγματα απλού διανθίσματος σε διάταξη ανιόντος (Παρ. 1140 - 

Παρ. 1143) και κατιόντος (Παρ. 1144 - Παρ. 1147) αρπισμού, από το πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ, 

καθώς και άλλων βιολιστικών παραδόσεων.  

 

 
Παρ. 1140. Απλό διάνθισμα πέντε νοτών, σε διάταξη ανιόντος αρπισμού, από το πεδίο της βιολιστικής Τζαζ.

1747
 

Βιολιστής: Svend Asmussen. Καταγραμμένο απόσπασμα από αυτοσχεδιασμό πάνω στη φόρμα του κομματιού 

“Lonely Woman” (από το δίσκο 78΄ στροφών Atlantic 1392, Stockholm 1962). Καταγραφή: Gläss (1992: 105, 

μέτρα 21-22). 

 

 

 
Παρ. 1141. Η ίδια κύρια μελωδία, εκφερόμενη παράλληλα από δυο διαφορετικούς ερμηνευτές του ευρύτερου 

χώρου της ΕΠΜ: α) σε απλή εκδοχή από τραγουδιστή (πάνω πεντάγραμμο) και, β) σε παραλλαγή με απλό 

διάνθισμα έξι νοτών, σε διάταξη ανιόντος αρπισμού, από ερμηνευτή του κλαρίνου (κάτω πεντάγραμμο). 

Ερμηνευτής κλαρίνου: Σταμέλος ή Κυριακάτης, τραγουδιστής: Δημ. Σουρλαντζής. Απόσπασμα από το 

τραγούδι: «Ο χειμαριώτικος» (Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας). Καταγραφή: Μαζαράκη (1984: 98, 1
ο
 σύστημα) 

 

 

                                                 
1746

 Για περισσότερα σχετικά, βλ. Schulenberg (στο Kreitner et al.: §8vg), Neumann (1983: 492-510), Stowell (2000: 

355), Καμπανάς (1992: 394-396, Β΄), Αντωνόπουλος (1999: 223-225). 
1747

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 541 (3
ο
 μέτρο, 1

ος
 χρόνος). 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη / φωνή) 

β) με απλό διάνθισμα (αρπισμός) 
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Παρ. 1142. #712, βθτ: Λα, ~ 250.  

Απλά διανθίσματα έξι και πέντε νοτών, σε διάταξη ανιόντος αρπισμού. 

Βιολιστής: Γιώργος Κόρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Η σφαίρα» 

(καλαματιανός χορός). Από το άλμπουμ: Η Ιστορία του Κόρου, General Music 5465, CD, 2009, αρ. κομματιού: 

08, σημείο: 1.08΄-1.15΄ (1
η
 έκδ. 1982).  

 

 
Παρ. 1143. #713, βθτ: Σολ, ~ 105.  

Απλό διάνθισμα δεκατριών νοτών –φθίνουσας ρυθμικής αξίας–, σε διάταξη ανιόντος αρπισμού έκτασης 

τεσσάρων οκτάβων. 

Βιολιστής: Arach Yacoubian. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: “Miserlou” 

(«Μισιρλού», ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: The Glorious Greeks - Yacoubian & Company, Crescendo GNP89, 

LP, 1972, αρ. κομματιού: A-03, σημείο: 0.34΄-0.44΄. 
 

 
Παρ. 1144. Απλό διάνθισμα επτά νοτών, σε διάταξη κατιόντος αρπισμού, από το πεδίο της βιολιστικής Τζαζ. 

Βιολιστής: Stéphane Grappelli. Καταγραμμένο απόσπασμα από αυτοσχεδιασμό πάνω στη φόρμα του κομματιού 

“Bill Street Blues” (από δίσκο 78΄ στροφών του 1937). Καταγραφή: Dietrich (1996: 86, 3
ο
 σύστημα). 

 

 
Παρ. 1145. #710, βθτ: Ρε, ~ 250.  

Απλό διάνθισμα έξι νοτών, σε διάταξη κατιόντος αρπισμού. 

Βιολιστής: Νίκος Χατζόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Καλαματιανό αυγής» (Ν. Αιγαίου). Από το άλμπουμ: Το Βιολί του Αιγαίου - Νίκος Χατζόπουλος, Eros Music 

040-01, CD, 1996, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 4.03΄-4.10΄. 

 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

β) με απλό  διάνθισμα (αρπισμός) 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

β) με απλό διάνθισμα (αρπισμός) 
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Παρ. 1146. #711, βθτ: Λα, ~ 250.  

Απλό διάνθισμα πέντε νοτών, σε διάταξη κατιόντος αρπισμού. 

Βιολιστής: Γιώργος Κόρος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Η σφαίρα» 

(καλαματιανός χορός). Από το άλμπουμ: Η Ιστορία του Κόρου, General Music 5465, CD, 2009, αρ. κομματιού: 

08, σημείο: 0.43΄-0.50΄ (1
η
 έκδ. 1982).  

 

 
Παρ. 1147. #709, βθτ: Ρε, ~ 90.  

Απλό διάνθισμα επτά νοτών, σε διάταξη κατιόντος αρπισμού. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού της σειράς οργανικών σκοπών: 

«Χασάπικο - Σύρμπα» (Μικράς Ασίας). Από το άλμπουμ: Χοροί της Ελληνικής Ανατολής με το Βιολιστή Κυριάκο 

Γκουβέντα, ΑΕΜ 027, CD, 2005, αρ. κομματιού: 08, σημείο: 0.32΄-0.37΄. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2. Το Σύνθετο Διάνθισμα  

Ως σύνθετο διάνθισμα μπορεί να χαρακτηριστεί μια αρκετά πολύπλευρη γκάμα μελισματικών 

φράσεων. Πρόκειται, σε γενικές γραμμές, για μια ταχέως εκτελούμενη διαδοχή ενός αξιόλογου 

πλήθους νοτών, η οποία σχηματίζει είτε κλίμακα –διαβατική ή και πιο σύνθετη– είτε αρπισμό είτε 

συνδυασμό αυτών των δυο, συνιστώντας έτσι –στην τελευταία περίπτωση– μια μικρή περίπλοκη 

κατέντζα.
1748

 Η διαδρομή της μελωδικής του γραμμής, σε αντίθεση με αυτή του απλού 

διανθίσματος, είναι πολυκατευθυντική, δηλαδή ανιούσα και κατιούσα ανάμεικτα συνδυασμένη. 

Αντίστοιχα με το απλό διάνθισμα, το σύνθετο χρησιμοποιείται με κύριο σκοπό να εμπλουτιστεί η 

σύνδεση μεταξύ δυο γειτονικών κύριων νοτών της βασικής μελωδίας, οι οποίες, ωστόσο, συνήθως 

δεν είναι διαδοχικές αλλά έχουν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους. Ένα σύνθετο διάνθισμα, 

                                                 
1748

 Είναι γεγονός ότι ο όρος κατέντζα, στον δυτικό κόσμο σήμερα, παραπέμπει κατά κύριο λόγο σε μια δεξιοτεχνική 

σύνθεση η οποία αποτελεί ένα σημαντικό δομικό μέρος κοντσέρτου. Μέχρι και τα τέλη του 17
ου

 αιώνα, ωστόσο, ο εν 

λόγω όρος –cadenza ή και ornamented cadence ή και cadenza fiorita– χρησιμοποιούνταν κυρίως για να υποδηλωθεί η 

πρακτική του εξαιρετικά σύνθετου διανθίσματος (“excessive fioriture”), η οποία ερμηνευόταν συνήθως στην κατάληξη 

ενός μουσικού κομματιού, με αυτοσχεδιαστικό τρόπο κατά βούληση του εκτελεστή (Badura-Skoda et al.: §1,3). Ως εκ 

τούτου, άλλωστε, ενδεχομένως, διάφοροι σχετικοί μελετητές θεωρούν τα διανθίσματα και τις παραλλαγές (passagges 

και divisions) ως προπομπούς της σημερινής κατέντζας, καθώς επίσης ενίοτε ονομάζουν τα διανθίσματα της εποχής του 

Μπαρόκ cadenza-like ornaments ή και cadenza-like passages. Για περισσότερα όσον αφορά στην κατέντζα, ενδ. βλ. 

Tosi (1723: 128–129, αναφέρεται από τους Collins and Seletsky [στο Nettl et al.: §II3vii]), Collins and Carter (στο 

Nettl et al.: §II3i), Walls (στο Kreitner et al.: §5iv), και Badura-Skoda et al.: §1, και, εδώ, σημ. 1285. 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη / σαντούρι) 

β) με απλό διάνθισμα (αρπισμός) 
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επίσης, περισσότερο αντικαθιστά ορισμένες από τις καθιερωμένες κύριες νότες μιας βασικής 

μελωδίας, παρά –μονάχα– παρεμβάλλεται απλώς ανάμεσά τους, όπως δηλαδή συμβαίνει συνήθως 

με το απλό διάνθισμα. Συνιστά, με άλλα λόγια, ένα είδος παραλλαγής της μελωδίας αυτής.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη, η ρυθμική απόδοση του σύνθετου διανθίσματος 

συμβαίνει να γίνεται με ελεύθερο τρόπο, π.χ. με κορώνα. «Στις κρατημένες νότες [λέει η Βαγγελιώ 

Τζαναβάρα] ‘τραβάς κι οργανίζεις τη φωνή σου έχεις αχαματιά’, δηλαδή κρατάς και κάνεις 

μελωδικά στολίδια με τη φωνή σου όσο κρατάει η αναπνοή σου», αναφέρει σχετικά η Μαζαράκη 

(1984: 126), περιγράφοντας με γλαφυρό τρόπο την προσθήκη ενός εκτεταμένου, ενδεχομένως, 

φωνητικού σύνθετου διανθίσματος στην ΕΠΜ, πάνω σε ορισμένες «κρατημένες» –δηλαδή κύριες– 

νότες.  

Είναι εύλογο, σύμφωνα με τα παραπάνω, ότι στην περίπτωση του σύνθετου διανθίσματος, οι 

αρχές της διάνθισης εφαρμόζονται με αρκετά μεγαλύτερη ελευθερία από ό,τι σε αυτή του απλού, 

αντίστοιχα. Με την προσθήκη δηλαδή ενός σύνθετου διανθίσματος, είναι δυνατόν να προκαλείται 

τέτοιου βαθμού παράφραση του κύριου μελωδικού μέρους ενός κομματιού, έτσι ώστε –αντίστοιχα 

με τις σύνθετες παραλλαγές (3.2.3.2)–, αυτό να χάνει την αρχική του σαφήνεια, και να παραμένει 

π.χ. αναγνωρίσιμο μονάχα το περίγραμμα ή ορισμένα πολύ ξεχωριστά σημεία της μορφής του. 

«…ο πραχτικός, στην επιθυμία του για αλλαγή και ποικιλία από τη μια, για δεξιοτεχνική επίδειξη 

από την άλλη κάνει το τραγούδι πραγματικά αγνώριστο», αναφέρει σχετικά η Μαζαράκη (ό.π.: 77), 

με σκοπό να περιγράψει το μέγεθος της παράφρασης που είναι δυνατόν να πραγματοποιήσει σε ένα 

κομμάτι ένας ερμηνευτής ΕΠΜ, ειδικότερα, εισάγοντας σε αυτό μελίσματα εν γένει. 

 Ακολουθούν διάφορα παραδείγματα σύνθετου διανθίσματος από το πεδίο ερμηνείας, 

καταρχάς διαφόρων άλλων μουσικών παραδόσεων (Παρ. 1148 - Παρ. 1152), και στη συνέχεια του 

ΕΠΒ (Παρ. 1153 - Παρ. 1163).
1749

 Τα εν λόγω αποσπάσματα παρατίθενται –στην καθεμιά από τις 

δυο προαναφερόμενες κατηγορίες– σε αύξουσα, ως προς τη δομική τους πολυπλοκότητα, σειρά. 

 

 
Παρ. 1148. Σύνθετο διάνθισμα, στην τουρκική λαϊκή μουσική παράδοση (Bartók 1976: 132, παρ.42, 20

ό
 

σύστημα). 

 

 
Παρ. 1149. Σύνθετα διανθίσματα, στο πεδίο της βιολιστικής Τζαζ. Βιολιστής: Svend Asmussen. Καταγραμμένο 

απόσπασμα από αυτοσχεδιασμό πάνω στη φόρμα του κομματιού “Lonely Woman” (από το δίσκο 78΄ στροφών 

Atlantic 1392, Stockholm 1962). Καταγραφή: Gläss (1992: 105, μέτρα 17-20). 

 

                                                 
1749

 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 1131 (2
ο
 μέτρο, 3

ος
 χρόνος). 
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Παρ. 1150. Σύνθετο διάνθισμα, υπό την ειδικότερη ονομασία volata, στο πεδίο της μπαρόκ μουσικής. Από την 

πραγματεία του Ιταλού Galeazzi (1791-6 [στο Stowell 2000: 391]). 

 

 

 
Παρ. 1151. Σύνθετο διάνθισμα αρκετά μεγάλης πολυπλοκότητας, στην τουρκική λαϊκή μουσική παράδοση 

(Bartók 1976: 102, παρ.20, 3
ο
 σύστημα). 

 

 

 
Παρ. 1152. Σύνθετο διάνθισμα αρκετά μεγάλης πολυπλοκότητας, σε μορφή δηλαδή σύντομης μετρημένης 

κατέντζας (cadenza-like passage), από την κλασική περίοδο της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής (Chopin, 1835, 

Nocturne in Db, op.27, 2b).
1750

 

 

 

                                                 
1750

 <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Chopin_nocturne_op27_2b.png>. 
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Ακολουθούν αντίστοιχα παραδείγματα από το πεδίο του ΕΠΒ (Παρ. 1153 - Παρ. 1163): 
 

 
Παρ. 1153. #726, βθτ: Λα (ακούγεται 1 ημιτόνιο χαμηλότερα), ~ 90. 
Η ίδια κύρια μελωδία σε διαδοχική επανάληψη από τον ίδιο ερμηνευτή: α) σε απλή εκδοχή και, β) με προσθήκη 

σύνθετου διανθίσματος εννέα νοτών.  

Βιολιστής: Δημήτρης Χαλκιάς. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Σέρφος» 

(Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Μουσική της Ηπείρου vol.2, 1926-1937, FM Records 959, CD, 1999, αρ. κομματιού: 

13, σημείο: 0.21΄-0.32΄ (1
η
 έκδ. 1929, στο δίσκο 78΄ στροφών Odeon Γερμανίας GA-1459). 

 

 

 
Παρ. 1154. #150, βθτ: Λα, ~ 75. 

Σύνθετο διάνθισμα δέκα νοτών. 

Βιολιστές: Ιωάννης Μπεζερής (1
η 

φωνή) & Χρήστος Μέξας (2
η 

φωνή).
1751

 Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους 

βιολιού του οργανικού σκοπού: «Σπαρτιλιώτικος χορός Κέρκυρας». Από το άλμπουμ: Δόμνα Σαμίου - Τραγούδια 

και Σκοποί απ’ όλη την Ελλάδα, Fidelity 526920, CD, 1995, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 1.29΄-1.41΄. 

 

 

 
Παρ. 1155. #707, βθτ: Λα, ~ 115. 

Σύνθετο διάνθισμα δέκα νοτών. 

Βιολιστής: Freddy Elias. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: “Chiftetelly of love” 

(τσιφτετέλι). Από το άλμπουμ: Συναντήσεις στη Νέα Υόρκη 1960-1965, Hellenic Records 1013, CD, 1996, αρ. 

κομματιού: 15, σημεία: 0.34΄-0.41΄. 

 

 

                                                 
1751

 Ό. σημ. 915. Αντίστοιχα, το πιθανότερο είναι η συγκεκριμένη φωνή της μελωδίας –η οποία καταγράφεται εδώ– να 

ερμηνεύεται από τον Ιωάννη Μπεζερή. 

α) απλή κίνηση μελωδίας  

β) σύνθετο διάνθισμα 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

β) σύνθετο διάνθισμα  
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Παρ. 1156. Σύνθετο διάνθισμα δεκατριών νοτών. 

Βιολιστής: Ευάγγελος Τίλλης. Καταγραμμένο απόσπασμα του οργανικού σκοπού: «Σαμαντάκας» (Ηπείρου). 

Καταγραφή: Κατσούρας (2001: Παράρτημα χ.σ., «Σαμαντάκας», μέτρο 31-32). 

 

 

 
Παρ. 1157. #306, βθτ: Ρε (ακούγεται 1 τόνο χαμηλότερα), ~ 90. 
Σύνθετο διάνθισμα δεκαέξι νοτών. 

Βιολιστής: Κώστας Παπαδάκης (Ναύτης). Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του τραγουδιού: 

«Καραγκιουλές» (Κρήτης). Από το άλμπουμ: Οι Πρωτομάστορες 1920-1955 - Σ. Καλογερίδης, Ν. Χάρχαλης, Γ. 

Μαύρος, Κ. Ναύτης, ΚΜΕ ΣΑ540, 10CDs, 1996, αρ. κομματιού: X-11. σημείο: 1.36΄-1.43΄ (1
η
 έκδ. 1930-55, σε 

δίσκο 78΄ στροφών).  

 

 

 
Παρ. 1158. α) #720, β) #721, βθτ: Ρε, ~ 90.  

Η ίδια κύρια μελωδία σε επανάληψη, από τον ίδιο ερμηνευτή, σε δυο διαφορετικά σημεία του ίδιου κομματιού: 

α) σε απλή εκδοχή και, β) με προσθήκη σύνθετου διανθίσματος δεκαέξι νοτών.  

Βιολιστής: Ζήσης Κασιάρας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: «Γενοβέφα» 

(Ηπείρου). Από το άλμπουμ: Χρώματα Παράδοσης - Ζήσης Κασιάρας, Πέτρος Σβώλος, Musicland 122, CD, 2006, 

αρ. κομματιού: 01, σημεία: α) 5.00΄-5.04΄, β) 5.10΄-5.16΄. 

 

 

 
Παρ. 1159. #724, βθτ: Σολ, ~ 105.  
Σύνθετο διάνθισμα δεκατεσσάρων νοτών.  

Βιολιστής: Arach Yacoubian. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: “Miserlou” 

(«Μισιρλού», ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: The Glorious Greeks - Yacoubian & Company, Crescendo GNP89, 

LP, 1972, αρ. κομματιού: A-03, σημείο: 1.47΄-1.57΄. 
 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

β) σύνθετο διάνθισμα 

α) απλή κίνηση μελωδίας 

β) σύνθετο διάνθισμα 
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Παρ. 1160. #25, βθτ: Σι, ~ 85. 
Σύνθετο διάνθισμα δεκαεννέα νοτών. 

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού από τη σειρά τραγουδιών και 

οργανικών σκοπών: «Όλες οι μελαχροινές, Μαντζουράνα μου, Μπουρνοβαλιό συρτό» (Κεντρικής Ελλάδας και 

Μικράς Ασίας). Από ανέκδοτη ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας (από τον γράφοντα) στη μουσική σκηνή 

«Βάρδια», Θεσσαλονίκη 1-11-07, αρ. κομματιού: 09, σημείο: 4.54΄-5.03΄. 

 

 
Παρ. 1161. #708, βθτ: Σολ, ~ 105.  

Σύνθετο διάνθισμα τριάντα-δυο νοτών. 

Βιολιστής: Arach Yacoubian. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: “Miserlou” 

(«Μισιρλού», ρεμπέτικο). Από το άλμπουμ: The Glorious Greeks - Yacoubian & Company, Crescendo GNP89, 

LP, 1972, αρ. κομματιού: A-03, σημείο: 0.16΄-0.25΄. 

 

 
Παρ. 1162. #725, βθτ: Ρε, ~ 250.  
Η ίδια κύρια μελωδία σε διαδοχική επανάληψη, από τον ίδιο ερμηνευτή, με προσθήκη: β) σύνθετου διανθίσματος 

δεκαεπτά νοτών, και γ) σύνθετου διανθίσματος είκοσι-τεσσάρων νοτών.  

Βιολιστής: Νίκος Χατζόπουλος. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Καλαματιανό αυγής» (Ν. Αιγαίου). Από το άλμπουμ: Το Βιολί του Αιγαίου - Νίκος Χατζόπουλος, Eros Music 

040-01, CD, 1996, αρ. κομματιού: 05, σημείο: 3.01΄-3.16΄. 

 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

β) σύνθετο διάνθισμα 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

β) με σύνθετο διάνθισμα 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

β) σύνθετο διάνθισμα 1 

γ) σύνθετο διάνθισμα 2 
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Παρ. 1163. #525, βθτ: Ρε, ~ 115.  
Η ίδια περίπου κύρια μελωδία σε διαδοχική επανάληψη, από τον ίδιο ερμηνευτή, με προσθήκη: β) απλού 

διανθίσματος δεκατεσσάρων νοτών διάταξης ανιούσας διατονικής κλίμακας, και γ) σύνθετου διανθίσματος 

είκοσι-οκτώ νοτών.  

Βιολιστής: Κυριάκος Γκουβέντας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού της σειράς των σκοπών: 

«Λαχανάδικα» & «Απτάλικο» (ρεμπέτικο & Μικράς Ασίας). Από ανέκδοτη ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας 

(από τον γράφοντα) στη μουσική σκηνή «Πριγκηπέσσα», Θεσσαλονίκη 29-4-2009, αρ. κομματιού: 14, σημείο: 

6.42΄-6.55΄. 

 

 

Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της παρούσας μελισματικής πρακτικής, αυτής του 

Διανθίσματος, λαμβάνει τέλος και σε γενικότερο επίπεδο η διερεύνηση της πρακτικής της 

διαποίκιλσης στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής. Στο τρέχον κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί και τον 

πυρήνα της τελευταίας, αναπτύχθηκαν συνολικά 13 διαφορετικές βασικές κατηγορίες διαποίκιλσης, 

δέκα ποικιλμάτων και τριών μελισμάτων,
1752

 μέσα από τη διεξοδική εξέταση ενός μεγάλου 

πλήθους πρωτότυπων σχετικών καταγραφών –ως επί το πλείστον– της ΕΠΒ ερμηνείας. 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ανάλυση και ερμηνεία των σχετικών ευρημάτων, και 

αναπτύχθηκαν επιμέρους συμπεράσματα για καθεμιά κατηγορία από αυτές. Στο 4
ο
, και τελευταίο, 

κεφάλαιο που ακολουθεί, λαμβάνει χώρα η εξαγωγή των γενικών συμπερασμάτων και η 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του πονήματος σε συνολικότερο επίπεδο. 

 

                                                 
1752

 Βλ. αντίστοιχα, Διάγραμμα 7 (σ. 146) & Διάγραμμα 11 (σ. 669). 

β) απλό διάνθισμα 

α) απλή κίνηση μελωδίας (απομελισμένη) 

γ) σύνθετο διάνθισμα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

 

4.1. Γενικά Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία επιδιώκεται να οριοθετηθεί ένα σύστημα κατηγοριοποίησης της 

ιδιωματικής πρακτικής της διαποίκιλσης, και ειδικότερα του τρόπου ερμηνείας της στο πεδίο του 

ΕΠΒ.
1753

 Για το σκοπό αυτό, εδώ, τα στοιχεία διαποίκιλσης διακρίνονται καταρχήν σε δυο βασικές 

κατηγορίες, τα Ποικίλματα (3.1) και τα Μελίσματα (3.2).
1754

 Τα στοιχεία των δυο αυτών 

κατηγοριών καταγράφονται και μελετώνται υπό το πρίσμα μιας δομικής ανάλυσης, ανεξάρτητα της 

τοπικής τους προέλευσης. Απομονώνονται δηλαδή από το πρωτογενές υλικό και ταξινομούνται με 

κριτήρια τα οποία καθορίζονται κυρίως από τη μορφολογία της μουσικής τους δομής και τις 

απαιτούμενες τεχνικές ερμηνείας τους στο μουσικό όργανο. 

 

Η εξέταση, κατά πρώτον, των Ποικιλμάτων, στα οποία δίνεται άλλωστε και η κύρια βαρύτητα στο 

παρόν πόνημα, λαμβάνει χώρα στην ενότητα 3.1. Όπως έχει αναφερθεί, τούτα με τη σειρά τους 

διακρίνονται, εδώ, σε 10 συνολικά βασικές κατηγορίες (Πίν. 24), οι οποίες, στη συνέχεια, 

διακρίνονται σε ένα –διαφορετικό η καθεμιά– πλήθος περαιτέρω Περιπτώσεων, με βάση τα 

Πρόσθετα Κριτήρια Κατηγοριοποίησης που εκτίθενται στην 3.1.1. Και για τις 10 αυτές κατηγορίες 

ποίκιλσης αναπτύχθηκαν συνολικά 187 διαφορετικές τέτοιες Περιπτώσεις. Για καθεμιά τους 

παρατίθενται σχετικά παραδείγματα –970 στο σύνολό τους–, αφενός από το πεδίο ερμηνείας του 

ΕΠΒ, ως επί το πλείστον, και αφετέρου, ενδεικτικά, από διάφορες άλλες μουσικές παραδόσεις.
1755

 

Τα επιμέρους συμπεράσματα που αφορούν στην καθεμιά από τις εν λόγω 10 βασικές κατηγορίες 

ποίκιλσης αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος της εκάστοτε αντίστοιχης ενότητας (Πίν. 24). Στη 

συνέχεια ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση αυτών. 

 

                                                 
1753

 Σε θεωρητικό επίπεδο, η έννοια της διαποίκιλσης στη μουσική γενικότερα, αναπτύσσεται διεξοδικά στην ενότητα 

1.1.2.1. 
1754

 Πρβλ. σημ. 234, και 2.1.3. 
1755

 Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, δεν εντοπίστηκαν παραδείγματα για τις 31 από τις εν λόγω 187 Περιπτώσεις. 

Αυτό, βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι οι 31 αυτές υπόλοιπες περιπτώσεις δεν απαντώνται γενικότερα. 

Ωστόσο, αυτό ενδεχομένως συμβαίνει με μικρότερη συχνότητα από ό,τι για τις άλλες 156 που συναντήθηκαν. Εδώ, 

άλλωστε, δεν αποτέλεσε ζητούμενο το να παρατεθεί εξαντλητικά για καθεμιά τέτοια περίπτωση ένα τουλάχιστον 

παράδειγμα. 
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Ποικίλματα 

Σχετική  

Ενότητα  

Γενικών 

Παρατηρήσεων 

Συνοπτικός 

Πίνακας 

Βασικών 

Περιπτώσεων 

Πλήθος 

Βασικών 

Περιπτώσεων 

Πλήθος 

Παραδειγ-

μάτων 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 3.1.2.2.II.γ  

(σ. 229) 

Πίν. 12 

(σ. 179) 

24 137 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας 3.1.2.3.II.γ  

(σ. 291) 

Πίν. 13 

(σ. 244) 

24 137 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας 3.1.2.4.II.γ  

(σ. 348) 

Πίν. 14 

(σ. 305) 

24 99 

Διπλή συζευκτική αποτζιατούρα 3.1.3.1.II.γ  

(σ. 391) 

Πίν. 16 

(σ. 363) 

8 74 

Διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα 3.1.3.2.II.γ  

(σ. 414) 

Πίν. 17 

(σ. 399) 

8 32 

Μορντάν 3.1.3.3.II.γ  

(σ. 451) 

Πίν. 18 

(σ. 424) 

8 91 

Πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα 3.1.4.1.II.γ  

(σ. 478) 

Πίν. 19 

(σ. 463) 

8 32 

Γκρουπέτο 3.1.4.2.II.γ  

(σ. 515) 

Πίν. 20 

(σ. 489) 

9 102 

Τρίλια 3.1.4.3.II.γ  

(σ. 592) 

Πίν. 21 

(σ. 539) 

28 131 

Σύνθετο ποίκιλμα 3.1.5.2.VIII  

(σ. 667) 

Πίν. 23 

(σ. 601) 

46 137 

Σύνολο 3.1 (σ. 146) Διάγραμμα 7 187 971 
Πίν. 24. Κατηγοριοποίηση Ποικιλμάτων. Ευρετήριο σχετικών πινάκων και ενοτήτων γενικών παρατηρήσεων.  

 

Σε γενικές γραμμές, και οι 10 αυτές βασικές περιπτώσεις ποίκιλσης, σε άλλο βαθμό βέβαια η 

καθεμιά, συναντώνται σε όλες τις διαφορετικές τεχνοτροπίες της ΕΠΒ ερμηνείας. Ο λειτουργικός 

ρόλος του εκάστοτε ποικίλματος της κάθε ποικιλτικής κατηγορίας, βέβαια, κατά κανόνα 

διαφοροποιείται, ανάλογα με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του τελευταίου. Εξαρτάται δε από 

διάφορους παράγοντες. Οι σημαντικότεροι από αυτούς, όπως άλλωστε προκύπτει από τα πρόσθετα 

κριτήρια κατηγοριοποίησης ποικιλμάτων που εκτίθενται αναλυτικά στην 3.1.1,
1756

 είναι: α) το 

πλήθος νοτών του ποικίλματος, β) η θέση του στο χρόνο σε σχέση με τον παλμό της κύριας νότας 

με την οποία συζευγνύεται –δηλαδή ο μετάηχος, πρόηχος ή διάηχος σχηματισμός του–, γ) ο ανιών ή 

κατιών σχηματισμός του, δ) η σύγχρονη ή ασύγχρονη ρυθμική του τοποθέτηση σε σχέση με το 

«χρόνο» της κύριας νότας την οποία ποικίλλει, ε) το είδος του διαστήματος, το οποίο αφενός 

σχηματίζουν οι νότες αυτού μεταξύ τους, και το οποίο αφετέρου σχηματίζει το ίδιο με τις 

εκατέρωθέν του κύριες νότες, στ) η αρθρωτή ή ολισθητική βιολιστική εκφορά του, ζ) η ταχύτητα 

εκφοράς του και η σχέση της ρυθμικής αξίας των νοτών του μεταξύ τους, η) ο ρόλος της εκάστοτε 

κύριας νότας την οποία αυτό ποικίλλει, εάν αυτή π.χ. ερμηνεύεται στην εκκίνηση, στο τέλος, ή 

μέσα στη ροή μιας φράσης αυτής, κ.ά.  

 Οι περισσότεροι από τους προαναφερόμενους παράγοντες, βέβαια, έχουν για το εκάστοτε 

ποίκιλμα διαφορετικό βαθμό σημαντικότητας ως προς την περαιτέρω κατηγοριοποίησή του. 

Ανάλογα επομένως με τους παράγοντες αυτούς και την εκάστοτε σπουδαιότητά τους, ο 

λειτουργικός ρόλος ενός ποικίλματος μπορεί να ποικίλλει σε αξιοσημείωτο βαθμό. Άλλοτε, για 

παράδειγμα, μπορεί να είναι περισσότερο μελωδικός και άλλοτε περισσότερο ρυθμικός. Άλλοτε 

μπορεί να είναι έντονα εμφατικός, προσδίδοντας λαμπρότητα και ζωηράδα στην ποικιλλόμενη 

                                                 
1756

 Βλ. σ. 147. 
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κύρια νότα, ενώ άλλοτε μπορεί να είναι απλά διακοσμητικός, προσδίδοντας εκλεπτυσμό και 

κομψότητα στην τελευταία, μπορεί το ίδιο ποίκιλμα δηλαδή να ακούγεται με διακριτικό τρόπο σαν 

μια μικρή «ηχώ» αυτής, χωρίς να προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Άλλοτε, επίσης, μπορεί να είναι 

διαχωριστικός ως προς τη σύνδεση των δυο εκατέρωθέν του κύριων νοτών, καθιστώντας την 

περισσότερο διακριτή, ενδεχομένως περίτεχνη, ή ακόμη και τραχιά. Και άλλοτε, αντιθέτως, μπορεί 

να είναι περισσότερο εξομαλυντικός και ήπιος, το ίδιο ποίκιλμα δηλαδή να λειτουργεί ως 

συνδετικός κρίκος για τη μετάβαση από την προηγούμενη στην επόμενή του κύρια νότα. Άλλοτε, 

ακόμη, μπορεί να αποσκοπεί κυρίως στο να προσδώσει στυλ και ιδιωματικό χαρακτήρα, ενώ 

άλλοτε απλά να διευκολύνει από τεχνική σκοπιά την ερμηνεία. 

 Αδιαμφισβήτητα, ο διαχωρισμός των ποικιλμάτων ανάλογα με το πλήθος των νοτών που τα 

απαρτίζουν αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο κατηγοριοποίησής τους στο πλαίσιο της παρούσας 

εργασίας.
1757

 Η δεύτερη πιο σημαντική διάκριση όλων των κατηγοριών ποίκιλσης –με εξαίρεση το 

διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας–,
1758

 που λαμβάνει χώρα εδώ, είναι αυτή με βάση τον ανιόντα και 

κατιόντα σχηματισμό τους.
1759

 Όπως προκύπτει και από όλες τις γενικές παρατηρήσεις του 

προηγούμενου κεφαλαίου (Πίν. 24), ο λειτουργικός ρόλος των δυο αυτών βασικών σχηματισμών 

είναι σε γενικές γραμμές παρόμοιος, ανά κατηγορία ποικίλματος. Ως εκ τούτου, άλλωστε, συχνά 

αυτοί ενδέχεται να αντικαθιστούν ο ένας τον άλλον, χωρίς να διαφοροποιείται σε σημαντικό βαθμό 

το συνολικό ηχητικό αποτέλεσμα.
1760

 Στην πράξη, παρ’ όλα αυτά, στις περισσότερες κατηγορίες 

ποικιλμάτων, οι δυο εν λόγω βασικοί σχηματισμοί δεν φαίνεται να χρησιμοποιούνται στον ίδιο 

βαθμό μεταξύ τους. Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίν. 25), βαθμολογείται συγκριτικά η χρήση του 

ανιόντος και του κατιόντος σχηματισμού των ποικιλμάτων με πέντε διαφορετικά επίπεδα (πολύ 

μεγάλη, μεγάλη, μέτρια, μικρή, πολύ μικρή), όπως τούτη αξιολογήθηκε ότι λαμβάνει χώρα στο 

πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ, βάσει των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας. 

 

Ποικίλματα Χρήση ανιόντος και κατιόντος σχηματισμού ποικιλμάτων 

Ανιών Κατιών 

Μετάηχο ποίκιλμα μιας-νότας Πολύ μεγάλη Μέτρια 

Πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας Πολύ μεγάλη Πολύ μεγάλη 

Διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας Μεγάλη Μέτρια 

Διπλή συζευκτική αποτζιατούρα Μεγάλη Μεγάλη 

Διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα Μέτρια Πολύ μικρή 

Μορντάν Πολύ μεγάλη Πολύ μεγάλη 

Πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα Μέτρια Μικρή 

Γκρουπέτο Μεγάλη Πολύ μεγάλη 

Τρίλια Πολύ μεγάλη Μικρή 
Πίν. 25. Αξιολόγηση του βαθμού χρήσης του ανιόντος και κατιόντος σχηματισμού των ποικιλμάτων στην ΕΠΒ 

ερμηνεία. 

 

Η τρίτη πιο σημαντική, εδώ, διάκριση των περισσότερων κατηγοριών ποίκιλσης είναι αυτή που 

λαμβάνει χώρα με βάση το βαθμό των διαστημάτων που σχηματίζονται τόσο μεταξύ των νοτών του 

εκάστοτε ποικίλματος όσο και μεταξύ των τελευταίων και της κύριας νότας την οποία 

ποικίλλουν.
1761

 Η εν λόγω διάκριση είναι κατά κανόνα διττή, με πρώτη εκδοχή αυτήν στην οποία 

τα προαναφερόμενα διαστήματα είναι όλα μονάχα βηματικά, και δεύτερη, αντίστοιχα, αυτήν στην 

οποία ένα τουλάχιστον από όλα είναι αλματικό. Αδιαμφισβήτητα, από τις δυο παραπάνω εκδοχές, 

                                                 
1757

 Σχετικά, βλ 3.1.1.1 (σ. 147) – 1
ο
 κριτήριο κατηγοριοποίησης ποικιλμάτων. 

1758
 Όσον αφορά ειδικότερα στον προσδιορισμό του ανιόντος και κατιόντος σχηματισμού του διάηχου ποικίλματος 

μιας-νότας, πρβλ. 3.1.1.3 (σ. 150), και 3.1.2.4.II (σ. 301).  
1759

 Σχετικά, βλ 3.1.1.3 (σ. 150) – 3
ο
 κριτήριο κατηγοριοποίησης ποικιλμάτων. 

1760
 Ενδ. βλ. 3.1.3.3.II.γ.  

1761
 Σχετικά, βλ 3.1.1.5 (σ. 153) – 5

ο
 κριτήριο κατηγοριοποίησης ποικιλμάτων. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

736 

αυτή που συναντάται –αρκετά μάλιστα– περισσότερο συχνά στα πλείστα των ποικιλμάτων είναι η 

πρώτη.
1762

 Αυτή δηλαδή στην οποία η μελωδική κίνηση των νοτών που απαρτίζουν συνολικά τη 

δομική μονάδα του εκάστοτε ποικίλματος είναι «συζευκτική».
1763

 Ως εκ τούτου, άλλωστε, ως 

λιγότερο σύνηθες δηλαδή στην πράξη, το άκουσμα του ποικίλματος της δεύτερης παραπάνω 

εκδοχής –του αλματικού διαστήματος– είναι συνήθως πιο ξεχωριστό και ιδιότυπο από ό,τι αυτό, 

αντίστοιχα, της πρώτης. 

 Τα δε εν λόγω αλματικά διαστήματα, ως επί το πλείστον, συναντώνται να είναι κυρίως 3
ου

, 

ενίοτε 4
ου

, και σε εξαιρετικές μονάχα περιπτώσεις ακόμη μεγαλύτερου βαθμού. Είναι γεγονός ότι, 

για την εκφορά διαστημάτων μεγαλύτερων από 4
ου

 βαθμού, ειδικότερα στο βιολί, κατά κανόνα 

χρειάζεται να εφαρμοστούν ερμηνευτικές πρακτικές οι οποίες είναι αρκετά απαιτητικές από 

τεχνική άποψη. Τέτοιες πρακτικές είναι: η ταχεία εναλλαγή της κίνησης του τόξου μεταξύ δυο 

διαφορετικών χορδών, η στιγμιαία αλλαγή θέσης της παλάμης του αριστερού χεριού στην ταστιέρα 

του οργάνου, και η πραγματοποίηση μεγαλύτερων από το φυσικό «ανοιγμάτων» των δακτύλων του 

αριστερού χεριού. Πρόκειται δηλαδή για πρακτικές οι οποίες –ιδιαίτερα μάλιστα στις υψηλές 

ταχύτητες στις οποίες είθισται να εκφέρονται τα ποικίλματα– δεν συνηθίζονται, τουλάχιστον από 

τους οργανοπαίκτες του είδους.
1764

 Όσον αφορά τέλος στην ποιότητα όλων των προαναφερόμενων 

διαστημάτων, εξαιτίας κυρίως του κατεξοχήν τροπικού χαρακτήρα του εξεταζόμενου μουσικού 

είδους, τούτα είναι κατά κανόνα διατονικά. 

 

Όσον αφορά, τώρα, στη θέση την οποία έχουν τα ποικίλματα στο χρόνο σε σχέση με τον παλμό της 

κύριας νότας με την οποία συζευγνύονται,
1765

 σε γενικές γραμμές, τούτα εκφέρονται περισσότερο 

συχνά ως πρόηχα, λιγότερο συχνά ως διάηχα και σπανιότερα –εκτός βέβαια της περίπτωσης του 

μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας (3.1.2.2)– ως μετάηχα. Για την περαιτέρω κατανόηση των τριών 

αυτών δυνατών σχηματισμών οποιασδήποτε μάλιστα κατηγορίας ποικίλματος, αρκεί κανείς να 

παρατηρήσει τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά, αντίστοιχα, των τριών απλούστερων 

κατηγοριών ποίκιλσης –αυτών δηλαδή του μετάηχου, του πρόηχου και του διάηχου ποικίλματος 

μιας-νότας–, οι οποίες και εξετάστηκαν εδώ ιδιαίτερα διεξοδικά.
1766

 

 Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, όταν τα ποικίλματα εκφέρονται ειδικότερα ως διάηχα –

συζευγνύονται δηλαδή και με τις δυο εκατέρωθέν τους κύριες νότες–, εμφανίζονται σε γενικές 

γραμμές να έχουν περισσότερο τραγουδιστικό από ό,τι χορευτικό χαρακτήρα, συγκριτικά 

τουλάχιστον με τη μετάηχη ή πρόηχη εκδοχή τους. Είναι γεγονός ότι η ασύζευκτη εκφορά κύριων 

νοτών εν γένει –όπως αυτή των δυο εκατέρωθεν κύριων νοτών στις περιπτώσεις του μετάηχου και 

πρόηχου σχηματισμού των ποικιλμάτων– εξυπηρετεί αρκετά την ερμηνεία των χορευτικών 

μελωδιών, κατά την οποία απαιτούνται ακριβείς και διακριτοί τονισμοί στο ρυθμό. Από την άλλη 

μεριά, η συζευγμένη εκφορά, αντίστοιχα –όπως αυτή στην περίπτωση του διάηχου–, είναι συνήθως 

περισσότερο ομαλή και εκλεπτυσμένη από την ασύζευκτη, και επομένως πιο κατάλληλη για τη 

λυρική απόδοση μιας μελωδίας. 

                                                 
1762

 Όπως έχει συζητηθεί ήδη στην 3.1.1.5 (σ. 153), η χρήση αλματικών διαστημάτων, γενικότερα στην ΕΠΜ, 

συνηθίζεται λιγότερο από ό,τι βηματικών. 
1763

 Ό. σημ. 902. 
1764

 Αξίζει να σημειωθεί ότι, γενικότερα επίσης, και στις περισσότερες άλλες μη-ελληνικές βιολιστικές παραδόσεις, η 

ερμηνεία ποικιλμάτων αλματικού διαστήματος μεγαλύτερου από 4
ου

 βαθμού, ειδικότερα με πραγματοποίηση 

«ανοίγματος» μεγαλύτερου του φυσικού των δακτύλων του αριστερού χεριού, δεν συνηθίζεται, και όταν συμβαίνει, το 

διάστημα αυτό δεν είναι μεγαλύτερο από 6
ου

 βαθμού. Ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το δεξιοτεχνικό 

καπρίτσιο αρ.6 του Ν. Paganini, το οποίο κατά κύριο λόγο πραγματεύεται την πρακτική της τρίλιας, μάλιστα σε μια 

από τις πιο σύνθετες εκδοχές της στη φιλολογία του κλασικού βιολιού. Το μέγιστο «άνοιγμα» του αριστερού χεριού 

που απαιτείται για την ερμηνεία του ποικίλματος –ποτέ σε όλο το κομμάτι–, είναι αυτό που αντιστοιχεί σε πιάσιμο –με 

το 1
ο
 και 4

ο
 δάκτυλο– διαστήματος 6

ου
 βαθμού στην πρώτη θέση της ταστιέρας του οργάνου, το οποίο αποτελεί και 

οριακή κατάσταση διάτασης ενός μέσου ανθρώπινου χεριού. 
1765

 Σχετικά, βλ 3.1.1.2 (σ. 148) – 2
ο
 κριτήριο κατηγοριοποίησης ποικιλμάτων. 

1766
 Σχετικά, βλ 3.1.2.2-5. 
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 Όσον αφορά επίσης στη ρυθμική τοποθέτηση των ποικιλμάτων σε σχέση με το «χρόνο» της 

κύριας νότας την οποία ποικίλλουν,
1767

 αυτή συνήθως διαφέρει ανά κατηγορία ποίκιλσης. Σε 

αρκετά γενικές γραμμές βέβαια, μπορεί να πει κανείς ότι, εκτός από το ποίκιλμα της τρίλιας, του 

μορντάν και ορισμένες περιπτώσεις του γκρουπέτου, η εκφορά των οποίων ως επί το πλείστον 

συναντάται να είναι σύγχρονη, όλων των υπόλοιπων κατηγοριών ποίκιλσης συναντάται να είναι 

ασύγχρονη, και μάλιστα –εκτός του μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας και του αντίστοιχου διάηχου 

με μετάηχο χαρακτήρα που συναντάται να είναι μετάχρονη– κατά κύριο λόγο πρόχρονη. 

Προκειμένου, μάλιστα, στην παρούσα μελέτη, η διαφορά μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης 

ερμηνείας των ποικιλμάτων να καθίσταται όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρη και εύληπτη από 

σημειογραφική άποψη, αναπτύχθηκαν κατάλληλες σχετικές συμβάσεις.
1768

 

 

Όσον αφορά, ακόμη, στη ρυθμική αξία των νοτών του εκάστοτε ποικίλματος,
1769

 τούτη τείνει ως 

επί το πλείστον να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη καθώς και ισότιμη μεταξύ τους. Ενίοτε, βέβαια, 

συναντώνται και περιπτώσεις στις οποίες η ίδια παρουσιάζει σχετική ποικιλότητα.
1770

 Η δε 

κατανομή αυτής συνήθως ποικίλλει ανάλογα με τη ρυθμική αξία της σχετικής ποικιλλόμενης 

κύριας νότας αφενός –δηλαδή τον συνολικό «χρόνο» που έχει στη διάθεσή του το ποίκιλμα να 

εξελιχθεί– και την ταχύτητα του σχετικού κομματιού αφετέρου.  

 Ενίοτε δηλαδή, για παράδειγμα, συναντώνται περιπτώσεις εκφοράς ποικιλμάτων στις οποίες 

το τελευταίο «καταναλώνει» μονάχα ένα μέρος της συνολικής ρυθμικής αξίας που έχει στη διάθεσή 

του, και όχι ολόκληρη. Η πιθανότητα μάλιστα να συμβεί αυτό αυξάνει όσο, αφενός, αυξάνει η εν 

λόγω διαθέσιμη ρυθμική αξία και, αφετέρου, μειώνεται το πλήθος των νοτών του ποικίλματος. 

Χαρακτηριστικό είναι το παραπάνω είδος εκφοράς σε ειδικότερες περιπτώσεις της τρίλιας και του 

γκρουπέτου η ερμηνεία των οποίων ακούγεται σαν να ξεκινά με μια μικρή καθυστέρηση.
1771

 

Σε κομμάτια σχετικά αργού ρυθμού, επίσης, στα οποία συνήθως αφθονούν οι κύριες νότες 

με μεγάλη ρυθμική αξία, τα ποικίλματα συχνά ερμηνεύονται –χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι 

ενίοτε δεν συμβαίνει και το αντίθετο– σε σχετικά «αραιό» σχηματισμό. Οι νότες δηλαδή αυτών 

εκφέρονται με πιο μικρή ταχύτητα –και σημειογραφούνται επομένως κατά κανόνα με νότες 

μεγαλύτερης ρυθμικής αξίας– από ό,τι, αντιστρόφως, συμβαίνει συνήθως σε κομμάτια πιο 

γρήγορου ρυθμού. Η ταχύτητα εκφοράς δηλαδή του εκάστοτε ποικίλματος φαίνεται ότι 

επηρεάζεται σε αξιόλογο βαθμό από το ρυθμό του ευρύτερου μουσικού περιβάλλοντος αυτού. Η 

διαφοροποίηση δε αυτής ενίοτε καθορίζει σε αισθητό βαθμό το εκφραστικό νόημα του κάθε 

ποικίλματος ως προς τη μελωδία, την αρμονία και το ρυθμό. Πιο συγκεκριμένα, όσο μικρότερη 

είναι η ταχύτητα με την οποία εκφέρεται ένα ποίκιλμα, τόσο η επίδραση αυτού είναι, σε γενικές 

γραμμές, μεγαλύτερη μεν ως προς τη μελωδική έκφραση και την αρμονία, μικρότερη δε ως προς το 

ρυθμό, και αντιστρόφως. 

 Είναι εύλογο παρ’ όλα αυτά ότι, στην πράξη, εξαιτίας του ότι η ταχύτητα εκφοράς των 

ποικιλμάτων είναι κατά κανόνα αρκετά μεγάλη, η τυχόν διαφοροποίηση της ρυθμικής αξίας των 

νοτών ποίκιλσης μεταξύ τους είναι συνήθως τόσο μικρή που με σχετική δυσκολία γίνεται 

αντιληπτή, και –κατά συνέπεια– ο βασικός λειτουργικός ρόλος του ποικίλματος δεν αλλάζει σε 

κάποιον αξιοσημείωτο βαθμό. Ως εκ τούτου, εξάλλου, ο ακριβής προσδιορισμός αυτής καθίσταται 

στις περισσότερες περιπτώσεις ιδιαίτερα περίπλοκος και άρα δυσχερής, και εν τέλει όχι ιδιαίτερα 

σημαντικός από πρακτική άποψη. Η περιπλοκότητά του μάλιστα αυξάνει όσο το πλήθος των νοτών 

του εκάστοτε ποικίλματος, αφού αυξάνει αντίστοιχα και το πλήθος των δυνατών συνδυασμών των 

νοτών αυτών μεταξύ τους.  

                                                 
1767

 Σχετικά, βλ 3.1.1.4 (σ. 151) – 4
ο
 κριτήριο κατηγοριοποίησης ποικιλμάτων. 

1768
 Σχετικά, βλ. και συναφείς σημειογραφικές συμβάσεις 2.1.4.2 (σ. 103), και 3.1.2.1.IV (σ. 169). 

1769
 Σχετικά, βλ 3.1.1.7 (σ. 159) – 7

ο
 κριτήριο κατηγοριοποίησης ποικιλμάτων. 

1770
 Ενδ. βλ. Παρ. 450, Παρ. 508, Παρ. 663 (ε), Παρ. 665, Παρ. 666, Παρ. 717 - Παρ. 719, Παρ. 738, Παρ. 767 (γ), 

Παρ. 787 - Παρ. 790, Παρ. 803, Παρ. 804, Παρ. 819, σημ. 1321. 
1771

 Ό. σημ. 1770. 
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Όσον αφορά, επίσης, στους βασικούς τρόπους εκφοράς των ποικιλμάτων ειδικότερα στο βιολί –και 

δη αυτούς που σχετίζονται με την ερμηνευτική τεχνική του αριστερού χεριού–, όπως έχει πολλάκις 

αναφερθεί, αυτοί είναι δυο: ο αρθρωτός και ο ολισθητικός.
1772

 Ο τελευταίος, μάλιστα, μπορεί να 

είναι, είτε πλήρης, είτε μερικός – δηλαδή συνδυασμός των δυο προηγούμενων. 

 Είναι γεγονός ότι, σε γενικές γραμμές, η χρήση του αρθρωτού τρόπου για την εκφορά 

ποικιλμάτων είναι αρκετά πιο συνήθης στο εξεταζόμενο εδώ είδος –όπως άλλωστε και στην 

ευρύτερα καθιερωμένη δυτική βιολιστική τεχνοτροπία–, από αυτήν αντίστοιχα του ολισθητικού. 

Μερικές κατηγορίες ποίκιλσης, βέβαια, όπως το πρόηχο ποίκιλμα μιας-νότας, το αντίστοιχο διάηχο 

–κυρίως αυτό με πρόηχο χαρακτήρα– και η διπλή συζευκτική αποτζιατούρα, εκφέρονται εξίσου 

συχνά τόσο με αρθρωτό όσο και με ολισθητικό τρόπο. Οι υπόλοιπες κατηγορίες, ωστόσο, 

συναντώνται αρκετά συχνότερα να εκφέρονται με αρθρωτό παρά με ολισθητικό. Ο δε ολισθητικός 

τρόπος εκφοράς, επίσης, σε ορισμένες κατηγορίες ποικιλμάτων –όπως στο μετάηχο, στο πρόηχο και 

στο διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας, στο μορντάν και στην τρίλια– συναντάται μονάχα ως πλήρης, σε 

κάποιες άλλες –όπως στη διπλή και στην πολλαπλή συζευκτική αποτζιατούρα– αντίστοιχα μονάχα 

ως μερικός, και στις υπόλοιπες –δηλαδή στη διπλή διαζευκτική αποτζιατούρα, στο γκρουπέτο, και 

στα σύνθετα ποικίλματα– αντίστοιχα πότε ως πλήρης και πότε ως μερικός. 

 Είναι γεγονός επίσης ότι ο βασικός λειτουργικός ρόλος του ποικίλματος παραμένει σε 

γενικές γραμμές ο ίδιος –δηλαδή κατά κανόνα το να τονιστεί η κύρια νότα που ποικίλλεται– είτε 

αυτό εκφέρεται με αρθρωτό είτε με ολισθητικό τρόπο. Από στυλιστική άποψη, ωστόσο, οι δυο εν 

λόγω βασικοί τρόποι βιολιστικής εκφοράς παρουσιάζουν μεταξύ τους ορισμένες διαφορές, άλλοτε 

μικρότερες και άλλοτε μεγαλύτερες. Σε γενικές γραμμές, μπορεί να πει κανείς ότι ο αρθρωτός 

τρόπος εκφοράς έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο διακριτό και δωρικό άκουσμα του ποικίλματος, σε 

σχέση με τον αντίστοιχο ολισθητικό. Ως εκ τούτου, ο τρόπος αυτός εκφοράς συνήθως συμβάλλει 

σε σημαντικό βαθμό στο να καθίσταται η σύνδεση μεταξύ των δυο εκατέρωθεν κύριων νοτών του 

ποικίλματος αρκετά ξεκάθαρη. Ο ολισθητικός τρόπος αντίστοιχα, από την άλλη μεριά, προσδίδει 

μια περισσότερο ρέουσα, παιχνιδιάρικη και ενίοτε «ανατολίτικη» διάθεση στην ερμηνεία. Έχει 

συχνά επίσης ως αποτέλεσμα την πιο αργή ερμηνεία του ποικίλματος. Ως λιγότερο συνήθης δε, 

γενικότερα στην τυπική βιολιστική πρακτική,
1773

 συνιστά σε γενικές γραμμές έναν περισσότερο 

ιδιωματικό τρόπο απόδοσης των ποικιλμάτων, συγκριτικά με τον αντίστοιχο αρθρωτό. Η διαφορά 

μεταξύ των δυο εν λόγω βασικών τρόπων εκφοράς, τόσο ως προς τη στυλιστική τους απόδοση όσο 

και ως προς την ξεχωριστή βιολιστική πρακτική που απαιτείται για την πραγματοποίηση του 

καθενός τους, γίνεται σε ένα βαθμό σχηματικά αντιληπτή στο σχετικό παράδειγμα που ακολουθεί 

(Παρ. 1164).
1774

 

 

                                                 
1772

 Σχετικά, βλ 3.1.1.6 (σ. 155) – 6
ο
 κριτήριο κατηγοριοποίησης ποικιλμάτων. 

1773
 Για τεχνική ολίσθησης στη βιολιστική ερμηνεία, πρβλ. 2.1.2.2.II (σ. 82) και 3.1.1.6 (σ. 155). 

1774
 Παρομοίως, πρβλ. Παρ. 1165. 
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Παρ. 1164. Ενδεικτική απεικόνιση του αρθρωτού (α) και του ολισθητικού (β) τρόπου βιολιστικής εκφοράς μιας 

κοινής κατιούσας βηματικής φράσης. 

 

Είναι αλήθεια ότι, στο βιολί, ο ολισθητικός τρόπος εκφοράς των ποικιλμάτων παρουσιάζει 

συνήθως μεγαλύτερο βαθμό τεχνικής δυσκολίας από ό,τι ο αντίστοιχος αρθρωτός. Για την 

πραγματοποίηση αυτού, κατά κανόνα, απαιτείται στιγμιαία οριζόντια μετακίνηση ολόκληρης της 

παλάμης του αριστερού χεριού, πέραν δηλαδή των δακτύλων –συνήθως ωστόσο εκτός του 

αντίχειρα–, κατά μισή ή μια θέση υψηλότερα ή χαμηλότερα στην ταστιέρα του οργάνου.
1775

 Κατά 

την αρθρωτή εκφορά ενός ποικίλματος, από την άλλη μεριά, δεν λαμβάνει χώρα κάποια τέτοια 

αλλαγή θέσης. Το πολύ-πολύ, ορισμένες φορές, αυτή να πραγματοποιείται με μια επιπλέον μικρή 

κίνηση ολόκληρου του αριστερού χεριού, δηλαδή πήχη και καρπού, αντί μονάχα του 

προβλεπόμενου σχετικού δακτύλου, με αποτέλεσμα να προκαλείται μια μικρή διακύμανση του 

τονικού ύψους –κάτι σαν ένα ελαφρύ βιμπράτο– της εκάστοτε ποικιλλόμενης κύριας νότας. Για την 

ολισθητική βιολιστική εκφορά ενός ποικίλματος, επομένως, μπορεί να πει κανείς ότι κατά κανόνα 

απαιτείται μια λιγότερο «οικονομική» κίνηση καθώς και μια περισσότερο ανεπτυγμένη τεχνική 

ικανότητα και μεγαλύτερος έλεγχος των κινήσεων του αριστερού χεριού, συγκριτικά με την 

αντίστοιχη αρθρωτή. Για την ορθή μάλιστα πραγματοποίηση αυτής –από στυλιστική άποψη–, 

απαιτείται συνήθως αρκετή εξοικείωση και εκτελεστική εμπειρία, από τον εκάστοτε βιολιστή, όσον 

αφορά στο σχετικό ερμηνευτικό είδος.  

 Οι λόγοι βέβαια οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν έναν ερμηνευτή στο να επιλέξει τον έναν 

έναντι του άλλου από τους δυο παραπάνω τρόπους βιολιστικής εκφοράς, εκτός από στυλιστικής 

φύσεως –το να ακουστεί δηλαδή το σχετικό γλίστρημα αυτό καθαυτό–, συχνά είναι και το να 

διευκολυνθεί η ερμηνεία από τεχνική άποψη. Μέσω της ολισθητικής εκφοράς ενός ποικίλματος, οι 

ερμηνευτές του είδους επιτυγχάνουν ενίοτε, είτε να «κουρδίζουν» ορισμένες κύριες νότες με 

μεγαλύτερη ακρίβεια, είτε να αλλάζουν τη θέση της παλάμης του αριστερού χεριού στην ταστιέρα 

του οργάνου με μεγαλύτερη σιγουριά, είτε και –αντίστροφα– να αποφεύγουν κάποια αντίστοιχη 

αλλαγή θέσης.  

 Ο τελευταίος παραπάνω λόγος επιλογής του ολισθητικού –έναντι του αρθρωτού– τρόπου 

βιολιστικής εκφοράς ποικίλματος γίνεται άμεσα αντιληπτός στο παράδειγμα που ακολουθεί (Παρ. 

1165). Πρόκειται για συνεχές απόσπασμα ενός κομματιού, στο οποίο επαναλαμβάνεται διαδοχικά, 

επί τέσσερις φορές, η ίδια δίμετρη φράση. Το σχετικό ποίκιλμα, το οποίο επαναλαμβάνεται στο ίδιο 

σημείο και τις τέσσερις αυτές φορές, εκφέρεται, τις μεν δυο πρώτες, με ολισθητικό τρόπο (πάνω 

                                                 
1775

 Η ακριβής εξέλιξη της κίνησης της παλάμης που πραγματοποιείται κατά την ολισθητική εκφορά ενός ποικίλματος, 

το εάν δηλαδή τούτη μετακινείται, είτε προεκτεινόμενη κατά μισή θέση στην ταστιέρα χωρίς αντίστοιχη μετακίνηση 

του αντίχειρα, είτε σε μια νέα ακέραια θέση μαζί με τον αντίχειρα, συνήθως εξαρτάται από τη θέση που πρέπει αυτή να 

βρίσκεται στη συνέχεια έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η εκφορά των ενδεχόμενων μελωδικών στοιχείων που έπονται 

του εν λόγω ποικίλματος. Ενδ. βλ. ολισθητική κίνηση μετάηχου ποικίλματος μιας-νότας 3.1.2.2.II.γ (σ. 231). 

α) αρθρωτή εκφορά ποικίλματος 

β) ολισθητική εκφορά ποικίλματος 
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πεντάγραμμο), τις δε δυο επόμενες –κατά μια οκτάβα χαμηλότερα–, αντίστοιχα με αρθρωτό (κάτω 

πεντάγραμμο). Είναι προφανές ότι μέσω της ολισθητικής εκφοράς του ποικίλματος –στο πάνω 

πεντάγραμμο– αποφεύγεται η αλλαγή θέσης του αριστερού χεριού η οποία θα ήταν απαραίτητη στο 

ενδεχόμενο αρθρωτής εκφοράς του. 

 

 
Παρ. 1165.

1776
 #574, Λα, ~ 230. 

Κατιόν διάηχο ποίκιλμα μιας-νότας με πρόηχο χαρακτήρα, βηματικού διαστήματος (Περίπτωση 20). Ολισθητική 

και αρθρωτή βιολιστική εκφορά του, αντίστοιχα –πάνω (α) και κάτω (β) πεντάγραμμο–, από δυο συνολικά 

διαφορετικές «δακτυλικές βάσεις». 

Βιολιστής: Ιωάννης Πατριαρχέας. Καταγραμμένο απόσπασμα μέρους βιολιού του οργανικού σκοπού: 

«Αργείτικο» (Πελοποννήσου). Από το άλμπουμ: Τραγούδια Πελοποννήσου και Ρούμελης - Σίμων Καράς, ΣΔΕΜ 4, 

CD, 1994, αρ. κομματιού: 01, σημείο: 2.09΄-2.25΄ (1
η
 έκδ. 1976). 

 

Είναι γεγονός, όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό και από το σύνολο των παραδειγμάτων του 

παρόντος πονήματος, ότι το πλήθος διαφορετικών δακτυλισμών το οποίο έχει αναπτυχθεί στο 

πέρασμα του χρόνου από τους ερμηνευτές του είδους για την εκφορά των ποικιλμάτων, είναι 

αρκετά μεγάλο. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σχετικά, μονάχα οι βασικοί θεωρητικά δυνατοί 

δακτυλισμοί βιολιστικής εκφοράς του εκάστοτε ποικίλματος είναι πέντε. Όσες είναι αντίστοιχα, 

άλλωστε, και οι σχετικές «δακτυλικές βάσεις» από τις οποίες μπορεί αυτό να εκφερθεί. Αυτές 

δηλαδή του 1
ου

, 2
ου

, 3
ου

, 4
ου

 δακτύλου και της ανοιχτής χορδής (0). Είναι αλήθεια, βέβαια, ότι στην 

πράξη συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον οι πιο βολικοί και απλοί, από τεχνική 

άποψη, δακτυλισμοί. Οι δακτυλισμοί εκείνοι, δηλαδή, η εκφορά των οποίων δεν δυσχεραίνει τη 

ρέουσα ερμηνεία του εκάστοτε ποικίλματος, ιδιαίτερα μάλιστα στην περίπτωση που η ταχύτητα της 

τελευταίας είναι σχετικά μεγάλη. 

 Δυο χαρακτηριστικοί δακτυλισμοί οι οποίοι επιφέρουν το αντίθετο με το προαναφερόμενο 

αποτέλεσμα, και ως εκ τούτου συχνά αποφεύγονται, είναι εκείνοι για την εκφορά των οποίων 

απαιτείται, αφενός, η αλλαγή της κίνησης του τόξου μεταξύ δυο διαφορετικών χορδών του βιολιού 

(π.χ. ) –πρακτική η οποία συντελεί συνήθως στη διακοπή σε ένα βαθμό της συνέχειας του 

ήχου–, και, αφετέρου, η αλλαγή θέσης της παλάμης του αριστερού χεριού στην ταστιέρα του 

οργάνου – όσον αφορά ειδικότερα στα ποικίλματα δυο-νοτών, ή και περισσότερων. Αξίζει ακόμα 

να σημειωθεί ότι, για αντίστοιχους με τους παραπάνω λόγους, οι περισσότεροι των ερμηνευτών του 

ΕΠΒ συνηθίζουν –για την εκφορά ποικιλμάτων– να χρησιμοποιούν αρκετά συχνότερα τη 

δακτυλική βάση της ανοιχτής χορδής (0), όποτε βέβαια αυτό είναι εφικτό, παρά αυτή του 4
ου

 

δακτύλου. Για παράδειγμα, όσον αφορά ειδικότερα στην αρθρωτή εκφορά του ανιόντος μορντάν, 

αντίστοιχα, προτιμούν το δακτυλισμό  παρά τον .
1777

 

  

                                                 
1776

 Χρησιμοποιείται και στο Παρ. 409. 
1777

 Σχετικά, βλ. Παρ. 1164. 

α) ολισθητική εκφορά 

β) αρθρωτή εκφορά 
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Ως προς την τεχνική του δεξιού χεριού η οποία χρησιμοποιείται για την ερμηνεία των ποικιλμάτων, 

σημειώνουμε εν συντομία ότι τούτα –μαζί συνήθως με την κύρια νότα την οποία ποικίλλουν– 

εκφέρονται σε μια δοξαριά, χωρίς δηλαδή αλλαγή φοράς της κίνησης του τόξου κατά την εκφορά 

τους. Σποραδικά, βέβαια, συναντώνται και περιπτώσεις στις οποίες οι νότες αυτών ερμηνεύονται –

μερικώς ή πλήρως– ασύζευκτες μεταξύ τους, δηλαδή σε –δυο (π.χ. , ) ή περισσότερες– χωριστές 

δοξαριές. Είναι εύλογο, βέβαια, ότι τέτοιες περιπτώσεις αφορούν ως επί το πλείστον σε ποικίλματα 

με σχετικά μεγάλο πλήθος νοτών, όπως είναι δηλαδή το γκρουπέτο ή και ακόμη περισσότερο η 

τρίλια.
 1778

 

 

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι αρκετές από τις Περιπτώσεις των περισσότερων κατηγοριών 

ποίκιλσης, εκτός από μεμονωμένες, ενίοτε συναντώνται να ερμηνεύονται κατά ομάδες. 

Επαναλαμβάνονται δηλαδή συνεχόμενα, σε αραιότερη ή πυκνότερη διάταξη, με λιγότερο ή 

περισσότερο συστηματικό τρόπο, συγκροτώντας μεταξύ τους, είτε βραχύτερες –π.χ. ζεύγη 

ποίκιλσης–
1779

 είτε και μακρύτερες διαδοχικές σειρές («αλυσίδες») και μοτίβα. Είναι γεγονός 

βέβαια ότι οι μακρύτερες σειρές και τα μοτίβα αυτού του είδους σχηματίζονται συχνότερα μέσω 

της διαδοχής μιας μοναδικής Περίπτωσης του εκάστοτε ποικίλματος κάθε φορά, το τονικό ύψος 

μάλιστα της κύριας νότας του οποίου ως επί το πλείστον διατηρείται σταθερό. Σχετική ανάπτυξη 

των εν λόγω συμπλεγμάτων ποίκιλσης, εδώ, λαμβάνει χώρα για κάθε κατηγορία ποικίλματος 

ξεχωριστά, στο τέλος της ενότητας γενικών παρατηρήσεων της καθεμιάς αντίστοιχα (Πίν. 24).
1780

  

 Ειδικότερα, τώρα, όσον αφορά στα ζεύγη ποίκιλσης της προαναφερόμενης περίπτωσης, 

συμβαίνει συχνά η ταχύτητα εκφοράς τους να είναι αρκετά μεγάλη, με αποτέλεσμα αυτά να τείνουν 

να γίνονται αντιληπτά ως μια αυτοτελής μονάδα. Συγκροτούν, με άλλα λόγια, νέες σύνθετες 

εκδοχές ποικιλμάτων, η δομή των οποίων είναι συνήθως αρκετά συμπαγής. Το ζήτημα της 

αλληλεπίδρασης των διαφόρων κατηγοριών απλών ποικιλμάτων ανά δυο μεταξύ τους, 

αναπτύσσεται διεξοδικά στη σχετική ενότητα των Σύνθετων ποικιλμάτων (3.1.5).
1781

 Ο δε 

λειτουργικός ρόλος των νέων αυτών σύνθετων ποικιλμάτων δεν αποτελεί κάτι διαφορετικό από ένα 

κράμα των λειτουργικών ρόλων των εκάστοτε συστατικών τους απλών ποικιλμάτων. Είναι εύλογο 

ότι τα ποικίλματα της εν λόγω κατηγορίας –καθώς επίσης το γκρουπέτο και η πολλαπλή συζευκτική 

αποτζιατούρα–, ειδικότερα εκείνα το πλήθος νοτών των οποίων είναι αρκετά μεγάλο, είναι δυνατόν 

να παρουσιάσουν αρκετά μεγάλη σχηματική πολυπλοκότητα, ενίοτε μάλιστα τόση ώστε να είναι 

προτιμότερο να θεωρούνται και να εξετάζονται ως μελίσματα.  

 

Στην εξέταση, τώρα, των καθαυτό Μελισμάτων (3.2), όπως πολλάκις έχει ήδη σημειωθεί,
1782

 στο 

παρόν πόνημα δίνεται αρκετά μικρότερη βαρύτητα από ό,τι στην αντίστοιχη των Ποικιλμάτων. 

Τούτα διακρίνονται, εδώ, σε τρεις βασικές κατηγορίες,
1783

 οι οποίες με τη σειρά τους χωρίζονται σε 

–συνολικά– οκτώ περαιτέρω διαφορετικές υποκατηγορίες (Πίν. 26). Για καθεμιά από αυτές 

παρατίθενται παραδείγματα, αφενός, από το πεδίο ερμηνείας του ΕΠΒ, κατά κύριο λόγο, και 

αφετέρου, ενδεικτικά, από διάφορες άλλες –ως επί το πλείστον βιολιστικές– μουσικές παραδόσεις. 

                                                 
1778

 Στο πλαίσιο των καταγραφών που έλαβαν χώρα στην παρούσα εργασία, δεν συναντήθηκαν παρά ελάχιστες 

περιπτώσεις επιβεβαιωμένα –μερικώς (Παρ. 722, Παρ. 738 [2
ο
 μέτρο], και ό. σημ. 1454) και πλήρως (Παρ. 721, Παρ. 

738 [4
ο
 μέτρο])– ασύζευκτης ερμηνείας ποικιλμάτων. Στη σχετική βιβλιογραφία, επίσης, η σημειογράφηση της εν λόγω 

σύζευξης ενίοτε παραλείπεται, αν και συνήθως θεωρείται δεδομένη. Σχετικά, βλ. σημ. 458, και Παρ. 52 - Παρ. 54, Παρ. 

60, Παρ. 200, Παρ. 335, Παρ. 633, Παρ. 659, Παρ. 662, Παρ. 663, Παρ. 691, Παρ. 742, Παρ. 752, Παρ. 754, Παρ. 762 

- Παρ. 768, Παρ. 772, Παρ. 904. Επίσης βλ. σημ. 391. 
1779

 Ενδ. βλ. 3.1.5.2.I (Περιπτώσεις 1 και 4), και 3.1.5.2.IV (Περίπτωση 25).  
1780

 Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, δεν συναντήθηκε να σχηματίζουν σχετικές διαδοχικές σειρές και μοτίβα, 

μονάχα τα ποικίλματα της διπλής (3.1.3.1) και της πολλαπλής συζευκτικής αποτζιατούρας (3.1.4.1). 
1781

 Για συνοπτικά, βλ. Πίν. 22 & Πίν. 23. 
1782

 Σχετικά, βλ. 2.1.3.2, σ. 92 & 1.1.2.1.ΙΙ.β, σ. 14. 
1783

 Βλ. Διάγραμμα 11. 
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Παράλληλα, στην εκάστοτε σχετική ενότητα, πραγματοποιείται ανάλυση και ερμηνεία των εν λόγω 

παραδειγμάτων και αναπτύσσονται επιμέρους σχετικά συμπεράσματα. 

 

Μελίσματα 
Σχετική 

Ενότητα 

Πλήθος 

Βασικών 

Περιπτώσεων 

Πλήθος 

Παραδειγμάτων 

Μεγάλη Αποτζιατούρα 3.2.2 (σ. 673)  4 36 

Παραλλαγή 3.2.3 (σ. 691) 2 52 

Διάνθισμα 3.2.4 (σ. 716) 2 45 

Σύνολο 3.2 (σ. 669) 8 133 
Πίν. 26. Κατηγοριοποίηση Μελισμάτων. Ευρετήριο σχετικών ενοτήτων. 

 

Σε γενικές γραμμές, όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό και από τα σχετικά αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας, και οι τρεις εν λόγω βασικές κατηγορίες μελισμάτων –αντίστοιχα με αυτές των 

ποικιλμάτων– συναντώνται στα περισσότερα διαφορετικά στυλ της ΕΠΒ ερμηνείας. Και οι τρεις 

τους, εξάλλου, δεν συνιστούν κάτι άλλο παρά την αυτοσχεδιαστική τροποποίηση –σε διαφορετικό 

βαθμό συνθετότητας συνήθως η καθεμιά– των κύριων νοτών μιας μελωδίας, μια πρακτική, δηλαδή, 

η οποία είναι ιδιαίτερα συνήθης σε ολόκληρο το φάσμα της ΕΠΜ. Ως εκ τούτου, άλλωστε, η 

διάκριση μεταξύ τους δεν είναι δυνατόν να γίνεται πάντα με ιδιαίτερη αυστηρότητα και απόλυτη 

ακρίβεια. 

 Η μεν Μεγάλη Αποτζιατούρα αποτελεί, στην ουσία, μια ελάχιστου πλήθους νοτών 

παράφραση της κύριας μελωδίας. Η δε Παραλλαγή, με τη σειρά της, αποτελεί συχνά έναν 

συνδυασμό, μια αλυσίδα, διαφόρων ειδών μεγάλων αποτζιατούρων. Ενίοτε, βέβαια, συνιστά την 

επινόηση μιας αρκετά πιο σύνθετης επανεπεξεργασίας της μελωδίας, με αποτέλεσμα να 

απομακρύνεται σημαντικά από τη σαφή αναγνώριση του αρχικού θέματος. Το Διάνθισμα, από την 

άλλη μεριά, συνήθως δεν αποτελεί κάτι άλλο από μια παραλλαγή της τελευταίας κατηγορίας –

δηλαδή αρκετά υψηλού βαθμού συνθετότητας–, η οποία αναπτύσσεται, κατά κανόνα, με μεγάλη 

ταχύτητα σε μια σχετικά μικρή έκταση της μελωδίας. Τόσο ο βαθμός πολυπλοκότητας όσο και ο 

τρόπος ανάπτυξης των τριών παραπάνω μελισματικών πρακτικών μπορεί να ποικίλλει αρκετά, ανά 

ξεχωριστή τεχνοτροπία. 

 

Είναι εύλογο ότι η διάκριση που λαμβάνει χώρα εδώ, καταρχήν, των στοιχείων διαποίκιλσης εν 

γένει σε Ποικίλματα και Μελίσματα,
1784

 και, στη συνέχεια, των δυο αυτών κατηγοριών σε 

περαιτέρω υποκατηγορίες, δεν αποτελεί παρά μια σύμβαση, προκειμένου να καταστεί σε ένα βαθμό 

εφικτή η μελέτη τους, η κατανόησή τους και τελικά η συστηματοποίησή τους σε θεωρητικό 

επίπεδο. Στην πράξη, όλα τα στοιχεία αυτά, ως κατεξοχήν αυτοσχεδιαστικά, εκφέρονται, κατά 

κύριο λόγο, αναμεμειγμένα, σε ποικίλους συνδυασμούς μεταξύ τους. Διακρίνονται, μάλιστα, από 

μια ιδιαίτερα αλληλένδετη και διαδραστική σχέση. Ο τρόπος δε με τον οποίο τα στοιχεία αυτά 

συσχετίζονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους είναι συνήθως αρκετά σύνθετος και διαρκώς 

μεταβαλλόμενος. Η τέχνη της διαποίκιλσης στην ΕΠΜ, άλλωστε, δεν αποτελεί παρά τον τρόπο 

έκφρασης της διάθεσης της στιγμής, της φαντασίας και της γενικότερης αισθητικής των 

ερμηνευτών του είδους. Η Μαζαράκη (1984: 62-63) περιγράφει γλαφυρά τον τρόπο αυτόν: 

«Τα δάχτυλά τους, καθώς παίζουν όλες εκείνες τις τριλίτσες και τα γρήγορα μελίσματα, κουνιούνται 

τόσο γρήγορα και με τέτοιον τρόπο, που όποιος πρωτοδεί πραχτικό να παίζει, σχηματίζει την 

εντύπωση πως κουνάει σύγχρονα όλα του τα δάχτυλα, χωρίς ειρμό και όπως τύχει. Και όμως καμιά 

κίνηση στα δάχτυλά του δεν είναι άσκοπη. Κάθε κίνηση, και το παραμικρότερο τρεμούλιασμα 

ακόμη, έχει το μουσικό του λόγο, έχει τη δικαίωσή του. Θάχει για αποτέλεσμα το μελωδικό 

στόλισμα μιας σύντομης νότας, το γαργάρισμα μιας γρήγορης τρίλιας. Ολ’ αυτά μαζί σου δίνουν 

εκείνη την αιωρούμενη, την αδιάκοπα ρευστή μελωδία, που ζητάει το γούστο του λαού μας.»  

                                                 
1784

 Βλ. 1.1.2.1.ΙΙ (σ. 11) & 2.1.3 (σ. 85) 
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4.2. Απολογισμός - Συμβολή της Διατριβής στην Επιστήμη 

Για τη διάρθρωση των θεματικών ενοτήτων της διατριβής σε γενικές γραμμές ακολουθήθηκε ο 

κλασικός τρόπος που συνηθίζεται σε ερευνητικά πονήματα αυτής της κατηγορίας. Στο 1
ο
 κεφάλαιο 

τοποθετείται γενικότερα το όλο ερευνητικό ζήτημα. Σε ένα πρώτο στάδιο αναπτύσσονται τα 

ερευνητικά ερωτήματα και οι στόχοι της έρευνας, καθώς και οι βασικές θεματικές έννοιες και 

κεντρικοί όροι (π.χ. διαποίκιλση, μελίσματα, ποικίλματα, παραδοσιακή βιολιστική τέχνη, κ.ά.). Σε 

ένα δεύτερο επίπεδο πραγματοποιείται η βιβλιογραφική και ιστορική ανασκόπηση του θέματος, 

προκειμένου να διερευνηθεί το θεωρητικό και μεθοδολογικό πεδίο στο οποίο εντάσσεται η 

παρούσα μελέτη. Στο 2
ο
 κεφάλαιο εκτίθεται η σχετική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. 

Περιγράφεται ο τρόπος οργάνωσης της έρευνας, η μεθοδολογική προσέγγιση, η συλλογή και οι 

διάφορες τεχνικές επεξεργασίας των ερευνητικών στοιχείων. Στο 3
ο
 κεφάλαιο, και πυρήνα του 

παρόντος πονήματος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της όλης ερευνητικής διαδικασίας, ένα 

δηλαδή μεγάλο πλήθος πρωτότυπων καταγραφών ΕΠΒ ερμηνείας με σαφή εκφορά στοιχείων 

διαποίκιλσης, ταξινομημένο στις αντίστοιχες ποικιλτικές κατηγορίες. Παράλληλα πραγματοποιείται 

ανάλυση και ερμηνεία των εν λόγω ευρημάτων, και αναπτύσσονται επιμέρους σχετικά 

συμπεράσματα. Στο 4
ο
 και παρόν κεφάλαιο λαμβάνουν χώρα η εξαγωγή των γενικών 

συμπερασμάτων και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του όλου πονήματος. Σε τελευταίο στάδιο, 

επίσης, περιγράφεται η επιστημονική συμβολή της παρούσας έρευνας στο ευρύτερο γνωστικό 

πεδίο, επισημαίνονται τα ενδεχόμενα οφέλη της και τα σημεία πρωτοτυπίας της, καθώς και 

υποδεικνύονται νέες προτάσεις για μελλοντικές σχετικές έρευνες. 

 Όσον αφορά στα ερευνητικά ερωτήματα και στους στόχους της διατριβής που τέθηκαν 

αρχικά,
1785

 θεωρώ ότι τούτα απαντήθηκαν και επιτεύχθηκαν, αντίστοιχα, σε αρκετά ικανοποιητικό 

βαθμό. Μέσα από τη διεξοδική μελέτη ενός μεγάλου πλήθους ηχογραφήσεων ερμηνείας ΕΠΒ, 

συντάχθηκε ένα σύστημα κατηγοριοποίησης των διαφόρων στοιχείων της πρακτικής της 

διαποίκιλσης, και αναδείχτηκαν ορισμένοι από τους πιο σημαντικούς τρόπους βιολιστικής εκφοράς 

τους. Εξαιτίας της χαώδους φύσης της εν λόγω θεματικής, βέβαια, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 

της όλης εργασίας, προκειμένου ο όγκος των αποτελεσμάτων να είναι ελέγξιμος –έτσι ώστε η εν 

λόγω ερευνητική προσπάθεια να αποβεί πρακτικά εφικτή και εύχρηστη–, ενίοτε κατέστη 

απαραίτητο να τεθούν διάφοροι σχετικοί περιορισμοί. Τούτοι συζητούνται κατά περίπτωση στις 

αντίστοιχες επιμέρους ενότητες.  

 Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η βιολιστική ερμηνεία της πρακτικής της διαποίκιλσης, 

όπως τούτη αποτυπώνεται σε ηχογραφήσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε ολόκληρο το φάσμα του 

ελληνικού χώρου. Εδώ, παρ’ όλα αυτά, δεν πραγματοποιείται κάποιου είδους γεωγραφική 

ταξινόμηση της εν λόγω πρακτικής. Αυτό βέβαια επουδενί δεν σημαίνει ότι ενδεχομένως 

αμφισβητείται ο ξεχωριστός ιδιωματικός χαρακτήρας, κοινώς η «ντοπιολαλιά», της εκάστοτε 

τοπικής βιολιστικής παράδοσης.
1786

 Κάθε άλλο. Απλώς στην παρούσα μεθοδολογική προσέγγιση 

δίνεται προτεραιότητα, συγκεκριμένα, στη μορφολογική ανάλυση των επιμέρους στοιχείων της 

διαποίκιλσης και όχι στην καταγωγή τους. Η ιδιαιτερότητα του εκάστοτε τοπικού βιολιστικού 

ύφους, άλλωστε, οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον αντίστοιχα ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο 

χρησιμοποιούνται ανά περιοχή οι διάφορες ιδιωματικές πρακτικές ερμηνείας, μια από τις 

σημαντικότερες εκ των οποίων είναι αυτή της διαποίκιλσης. Εδώ δηλαδή μελετάται ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες «εξαιτίας» των οποίων προκύπτει η εκάστοτε αυτή ιδιαιτερότητα, και 

όχι το «πού» η τελευταία ενδεχομένως κατατάσσεται από γεωγραφική σκοπιά. 

 Είναι εύλογο ότι οι παράγοντες από τους οποίους καθορίζεται ο τρόπος ερμηνείας μιας τόσο 

αυτοσχεδιαστικής και ευέλικτης πρακτικής, όπως η διαποίκιλση –τουλάχιστον στο εδώ 

                                                 
1785

 Βλ. αντίστοιχα 1.1.1 και 1.1.3. 
1786

 Σχετικά, πρβλ. σ. 1.  
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εξεταζόμενο μουσικό είδος–, είναι πολλοί, πέρα από όσους εξετάστηκαν διεξοδικά στο παρόν 

πόνημα, και ποικίλων κατηγοριών. Κατά πρώτον, είναι οι αμιγώς μουσικοτεχνικοί παράγοντες. 

Τέτοιοι είναι, για παράδειγμα, η ρυθμική αξία την οποία έχει στη διάθεσή του το εκάστοτε στοιχείο 

διαποίκιλσης να εξελιχτεί, η γενικότερη ρυθμική αγωγή, το ευρύτερο μελωδικό περιβάλλον, ο 

ιδιωματικός χαρακτήρας, η τονικότητα, ο μουσικός τρόπος του εκάστοτε μουσικού κομματιού, 

κ.λπ. 

 Κατά δεύτερον, είναι οι παράγοντες εκείνοι που αφορούν άμεσα στον ίδιο τον εκάστοτε 

ερμηνευτή. Τέτοιοι είναι, για παράδειγμα, η δεξιότητα και η αισθητική που έχει αναπτύξει ο κάθε 

οργανοπαίκτης, η διάθεση της στιγμής, το κοινωνικό περιβάλλον που αυτός απευθύνεται, η 

περιρρέουσα ατμόσφαιρα τη στιγμή της ερμηνείας (π.χ. πανηγύρι, στούντιο, συναυλία, κ.λπ.), ο 

χαρακτήρας και το μουσικό του ταπεραμέντο –τα οποία συνδέονται άμεσα με την ηλικία, την 

καταγωγή, την παιδεία του–, κ.ά. Η Μαζαράκη (1984: 70), όσον αφορά στη σχέση του ερμηνευτή –

συγκεκριμένα εδώ αυτού του παραδοσιακού κλαρίνου– με την εκφορά της διαποίκιλσης, αναφέρει: 

«Τα παραπάνω στολίδια …χρειάζονται μεγάλη δεξιοτεχνία στα δάχτυλα του εκτελεστή. …Πρέπει 

να είναι αληθινός βιρτουόζος του λαϊκού κλαρίνου για να τα εκτελέσει σωστά. Άλλωστε, η σωστή 

επινόησή τους, αλλά κυρίως η σωστή εκτέλεσή τους, αυτή φημίζει το λαϊκό κλαριτζή. Όσο πιο 

προικισμένος είναι μουσικά, τόσο πιο ταιριαστά στολίδια θα προσθέσει στο σκοπό του.»  

 Ένας τρίτος σημαντικός σχετικός παράγοντας, επίσης, είναι οι τεχνικές ιδιαιτερότητες και 

περιορισμοί του εκάστοτε οργάνου. Στην περίπτωση του βιολιού, συγκεκριμένα, παρατηρούνται 

διάφορα ερμηνευτικά στοιχεία διαποίκιλσης τα οποία θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι έως και 

εγγενή του οργάνου. Αποτελούν δηλαδή σήμα κατατεθέν του τελευταίου, συμβάλλοντας έτσι με 

καθοριστικό τρόπο στη γενικότερη υπόσταση της εκφραστικής ιδιοτυπίας της ΕΠΒ «γλώσσας». Ο 

τρόπος απόδοσης της διαποίκιλσης στην περίπτωση του βιολιού, επίσης, συνήθως καθορίζεται 

άμεσα από τον αντίστοιχο τρόπο απόδοσης των υπόλοιπων οργάνων, ή και της φωνής, με τα οποία 

ενδεχομένως αυτό συμπράττει σε ένα ευρύτερο μουσικό σύνολο. 

 Είναι αλήθεια ότι οι προαναφερόμενοι παράγοντες –καθώς βέβαια και διάφοροι άλλοι για 

τους οποίους εδώ δεν γίνεται περαιτέρω συζήτηση– συμβάλλουν σε καθοριστικό βαθμό στο 

σχηματισμό των ξεχωριστών ερμηνευτικών στυλιστικών συμβάσεων ανά περιοχή, χρονική 

περίοδο, αισθητική «Σχολή» οργανοπαικτών, κ.λπ. Μια εκτενέστερη ανάπτυξη αυτών, ως εκ 

τούτου, θα είχε ενδεχομένως αρκετό συναφές ενδιαφέρον, όσον αφορά μάλιστα γενικότερα στο 

πεδίο ερμηνείας της ΕΠΜ. Στην παρούσα εργασία, ωστόσο, η εξέταση της διαποίκιλσης κινείται 

κατά κύριο λόγο σε μορφολογικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο περιεχομένου. Δεν εξετάζονται 

δηλαδή οι ενδεχόμενες ψυχολογικές, πολιτιστικές, κοινωνιολογικές, ιστορικές κ.λπ. διαστάσεις της 

εν λόγω πρακτικής, όπως, δηλαδή, το πότε και το γιατί ο εκάστοτε ερμηνευτής την χρησιμοποιεί 

κάθε φορά. Ούτε διερευνώνται σχετικά ζητήματα αισθητικής και ύφους, όπως το πώς και το πού 

είναι δόκιμο να εισάγει κανείς στοιχεία διαποίκιλσης. Αν και η διαποίκιλση συνιστά μια κατεξοχήν 

στυλιστικής σκοπιμότητας πρακτική, τέτοιου είδους ζητήματα, εδώ, θίγονται κατά κανόνα μόνο με 

έμμεσο τρόπο, μέσω της παράθεσης των σχετικών καταγραμμένων αποσπασμάτων. Η εξέταση 

τέτοιων ζητημάτων, άλλωστε, αφορά σε διαφορετικού είδους προσεγγίσεις από την παρούσα. 

 

Στο παρόν πόνημα εφαρμόζεται μια αναλυτική μέθοδος μέσω της οποίας εξετάζονται οι τύποι και 

οι κανόνες που διέπουν το σχηματισμό των διαφόρων δομών διαποίκιλσης και προσδιορίζονται τα 

συνεκτικά δομικά τους στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό, αφενός τεκμηριώνεται αυτή η δομική τους 

συνάφεια και ομοιογένεια, και αφετέρου αναδεικνύεται η ειδολογική ιδιαιτερότητα ενός μεγάλου 

πλήθους στοιχείων διαποίκιλσης που χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή βιολιστική ερμηνεία, τα 

οποία μάλιστα αντιστοιχούν σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Οριοθετείται, με άλλα λόγια, ένα 

αναλυτικό «εγγραμματοποιημένο» σύστημα κατηγοριοποίησης μιας πολύ σημαντικής παραμέτρου 

της ΕΠΒ «γλώσσας» –αυτής της διαποίκιλσης–, η οποία μάλιστα μέχρι σήμερα διαδίδεται κατά 

κανόνα μονάχα με προφορικό τρόπο. Το σύστημα αυτό συνοδεύεται από την ανάπτυξη ενός 

τεκμηριωμένου και πρωτότυπου, αφενός, συστήματος σημειογραφίας και, αφετέρου, σχετικού 
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λεκτικού κώδικα, κατάλληλων για την περιγραφική απόδοση των διαφόρων ειδολογικών 

κατηγοριών της εν λόγω ερμηνευτικής πρακτικής. 

 Η σύνταξη ενός τέτοιου συστήματος είναι χρήσιμη τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό 

επίπεδο. Κατά πρώτον σε πρακτικό, αφού μέσω αυτού παρέχεται στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο 

μελετητή / οργανοπαίκτη η δυνατότητα να αποκτήσει συνείδηση των μορφολογικών 

χαρακτηριστικών των στοιχείων διαποίκιλσης που επιλέγει και ενσωματώνει στο παίξιμό του. Κατά 

δεύτερον σε θεωρητικό, αφενός γιατί επιτρέπει την αποστασιοποιημένη και κριτική στάση απέναντι 

σε ορισμένα φαινόμενα τα οποία συχνά θεωρούνται αυτονόητα, και αφετέρου γιατί συνεισφέρει 

στη θεωρητική πραγμάτευση των φαινομένων αυτών μέσω της εισαγωγής νέων στοιχείων.  

 Το εν λόγω σύστημα, βέβαια, εκτός από το να συμβάλλει ως επιστημονικό προϊόν στο υπό 

διερεύνηση γνωστικό πεδίο, αποτελεί επιπλέον ένα σημαντικό μεθοδολογικό εργαλείο. Πρόκειται 

μάλιστα για ένα διπλό εργαλείο μέσω του οποίου οι εκάστοτε εξεταζόμενες ερμηνευτικές 

πρακτικές προσεγγίζονται τόσο από θεωρητική όσο και από καλλιτεχνική σκοπιά. Με την οπτική 

δηλαδή και του μελετητή και του ερμηνευτή τους. Μέσω της εν λόγω μεθοδολογικής προσέγγισης, 

εκτός του ότι θεμελιώνονται οι βάσεις της προβληματικής της μελέτης, της καταγραφής, της 

ανάλυσης, της ταξινόμησης και της ονοματοδοσίας των διερευνώμενων ιδιωματικών ερμηνευτικών 

πρακτικών, επιπλέον οριοθετείται ένα πρότυπο μελέτης μέσω του οποίου παρέχεται η τεχνογνωσία 

στον σύγχρονο ερευνητή-ερμηνευτή, προκειμένου, αφενός να συστηματοποιεί και να οργανώνει τα 

ερευνητικά του δεδομένα σε θεωρητικότερο πλαίσιο, και αφετέρου να αναπτύσσει σταδιακά ένα 

ευρύτερο αισθητήριο αντίληψης των ποικίλων ιδιαιτεροτήτων της εκάστοτε τεχνοτροπίας που 

εξετάζει. 

 Επιπλέον, το εν λόγω μεθοδολογικό εργαλείο έχει ως βασικό του άξονα τη συγκριτική 

μελέτη κοινών αποσπασμάτων του εκάστοτε μουσικού κομματιού, ερμηνευμένων συνήθως από 

διαφορετικούς εκτελεστές, και συχνά σε διαφορετικές χρονολογικές περιόδους (2.1.1). Πρόκειται 

δηλαδή για μια μέθοδο μελέτης παρόμοια με αυτή που εφαρμόζεται ανέκαθεν από τους μουσικούς 

του είδους, ως επί το πλείστον, βέβαια, μονάχα σε προσωπικό, ακουστικό και νοερό συνήθως, 

επίπεδο, χωρίς τη συστηματική καταγραφή που λαμβάνει χώρα εδώ. Χαρακτηριστική είναι η 

παρακάτω γλαφυρή περιγραφή της μεθόδου αυτής από τον γνωστό ερμηνευτή του παραδοσιακού 

κλαρίνου Πετρο-Λούκα Χαλκιά, καθώς και του τρόπου ανάπτυξης –μέσω αυτής– της πρακτικής 

της διαποίκιλσης που ο ίδιος χρησιμοποιεί, την οποία μάλιστα αποκαλεί «κεντήματα». 

«Εγώ πήρα όλα τα κλαρίνα, από τότε που οι δίσκοι γράφονταν με κερί… δηλαδή πήρα ένα τραγούδι 

για να κάνω έλεγχο στην αλλαγή κάθε κοινωνίας που γένονταν. Πήρα την Ιτιά, φερ’ ειπείν. Την 

έπαιζε ένας Δαμάλλας λεγόμενος… το ’20;… μ’ ένα ‘κέντημα’ δικό του. Φεύγουμε απ’ αυτόν, 

ερχόμαστε στον Καρακώστα· ακούω τις δυο Ιτιές και βλέπω ότι ετούτος κρατάει το κέντημα και 

προσθέτει κι ένα δικό του κεντηματάκι. ‘Ααα!’, λέω, ‘καλό αυτό’. Προχωράω τώρα δεκαετίες 

παρακάτω… την έχει ένας Μαλλιάρας. Κρατάει τα δυο προηγούμενα κεντίδια, έβαλε κι αυτός το 

δικό του. Έρχομαι στον Τάσο Χαλκιά τώρα. Κάνει τα τρία-τέσσερα κεντήματα, βάζει κι αυτός το 

δικό του. Κάνω κι εγώ τώρα την Ιτιά· κρατάω όλα τα προηγούμενα, προσθέτω και τα δικά μου.» 

(Πετρο-Λούκας Χαλκιάς, στο Κ. Θέμελης 1999: 103-104) 

 Ένα πρόσθετο σημαντικό όφελος που προέκυψε μέσω της διεξαγωγής της παρούσας 

έρευνας είναι η σύνταξη των δυο βασικών καταλόγων που παρατίθενται, αντίστοιχα, στα 

Παραρτήματα 6 & 5. Τούτοι αφορούν, ο πρώτος, στα βασικά βιογραφικά στοιχεία περίπου 1.700 

ερμηνευτών του παραδοσιακού βιολιού από όλες τις περιοχές του ελληνικού χώρου, και ο 

δεύτερος, στο σχετικό δημοσιευμένο μουσικό οπτικοακουστικό υλικό των 800 εξ αυτών, με 

έμφαση σε αυτό της δισκογραφίας. Μέσω του πληροφοριακού υλικού των δυο αυτών καταλόγων 

παρέχεται η δυνατότητα να σχηματίσει κανείς μια ενδεικτική εικόνα όσον αφορά στους ερμηνευτές 

του ΕΠΒ, και δη εκείνους που έδρασαν κατά τη διάρκεια του 20
ού

 αιώνα. Ειδικότερα ως προς τον 

δεύτερο προαναφερόμενο κατάλογο, εκτός από την καθαυτό αξία του –ιδιαίτερα μάλιστα τώρα που 

πλέον η δισκογραφία πνέει τα λοίσθια–, μέσω της επεξεργασίας των στοιχείων του, προέκυψαν 

διάφορα χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη δισκογραφική δραστηριότητα και σημαντικότητα 
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των ερμηνευτών του ΕΠΒ (2.2.2). Η δισκογραφία του οργάνου, άλλωστε, αποτελεί έναν από τους 

πιο σημαντικούς παράγοντες που έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση της γενικότερης αισθητικής του 

ΕΠΒ τρόπου ερμηνείας.  

 Μια χρησιμότητα επίσης των ευρημάτων της διατριβής, πέρα από την αξιοποίησή τους ως 

προς την καλλιτεχνική διάσταση του σχετικού αντικειμένου, είναι η ενδεχόμενη συνεισφορά τους 

σε παιδαγωγικό επίπεδο. Τόσο το σύστημα κατηγοριοποίησης της διαποίκιλσης ως προϊόν και ως 

μεθοδολογικό εργαλείο όσο και οι προαναφερόμενοι δυο κατάλογοι μπορούν να αποτελέσουν μια 

σημαντική βάση για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος τέτοιου, ώστε να προαχθεί η 

συστηματική διδασκαλία του οργάνου στο χώρο της ΕΠΜ. Η παρούσα ερευνητική προσέγγιση 

βασίζεται ιδιαίτερα, άλλωστε, σε αντίστοιχες θεωρήσεις που έχουν γίνει εδώ και αιώνες στις 

μουσικές παραδόσεις άλλων λαών, ειδικότερα του δυτικού κόσμου, για τους οποίους διαπιστώνεται 

σημαντική παιδαγωγική εμπειρία στα μουσικά όργανα. 

 Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι η παρούσα διατριβή απευθύνεται πρωτίστως σε βιολιστές 

που κατέχουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο τεχνικής και καλλιτεχνικής ωριμότητας, αλλά 

δευτερευόντως και σε ερμηνευτές άλλων μουσικών οργάνων –ή και τραγουδιστές–, οι οποίοι 

μάλιστα μπορεί να προέρχονται από διάφορους μουσικούς χώρους. Η μεθοδική μελέτη της 

διαποίκιλσης μπορεί να αποβεί χρήσιμη και αποκαλυπτική για έναν κλασικό, επί παραδείγματι, 

βιολιστή, που κατά κανόνα είναι αμύητος στην αυτοσχεδιαστική πρακτική, και να του παράσχει 

νέο υλικό για την περαιτέρω ανάπτυξη των ερμηνευτικών του δεξιοτήτων. Σε έναν παραδοσιακό 

βιολιστή, αντίστοιχα, προσφέρει τη συστηματοποίηση και τη δυτικότροπη τεχνογνωσία μιας κύριας 

ερμηνευτικής πρακτικής του, και ακόμη ένα ιδιαίτερα χρήσιμο επαγγελματικό εργαλείο, καθώς 

διευκολύνει την ίδια την πράξη της διαποίκιλσης μιας μελωδίας – σημειωμένης συνήθως στην 

παρτιτούρα σε απλή «σκελετική» μορφή ( #745).
1787

 Ανοίγει έτσι το πεδίο της ώσμωσης και της 

γόνιμης συνομιλίας μεταξύ της παραδοσιακής και της δυτικής μουσικής. 

 Η εξέταση του αντικειμένου της διατριβής σε ολόκληρο το φάσμα του ελλαδικού χώρου, 

επίσης, μπορεί να συμβάλει στη διεύρυνση της γενικότερης μουσικής αντίληψης του κάθε 

ερμηνευτή και στην καλλιέργεια των ερμηνευτικών στοιχείων της παραδοσιακής μουσικής σε 

πανελλήνια έκταση. Εξάλλου, όσο πιο σφαιρική και πολυδιάστατη είναι η τεχνογνωσία ενός 

μουσικού σε σχέση με το αντικείμενό του, τόσο περισσότερο αναπτύσσεται η ερμηνευτική του 

δεξιότητα, με εύλογο αποτέλεσμα την παράλληλη βελτίωση της καλλιτεχνικής και επαγγελματικής 

του δραστηριότητας. 

 Τέλος, η επιστημονική έρευνα στο πεδίο της ΕΠΒ ερμηνευτικής τέχνης την οποία διεξάγουν 

μελέτες σαν και την παρούσα συντελεί στη διάσωση και διάδοση της τέχνης αυτής και μέσω της 

μακροπρόθεσμης ανάδειξης και καθιέρωσής της σε διεθνές επίπεδο. 

 

 

                                                 
1787

 Ενδεικτικά, στο τελευταίο ηχητικό απόσπασμα ( #745) του συνοδευτικού ψηφιακού δίσκου (CD) του παρόντος 

συγγράμματος, παρουσιάζεται η εν λόγω εφαρμογή της διαποίκιλσης ΕΠΜ τεχνοτροπίας σε μια αδιαποίκιλτη μελωδία 

– μάλιστα δυτικής κλασικής μουσικής. Πρόκειται για απόσπασμα –1
ο
 θέμα του 1

ου
 μέρους– από το γνωστό κοντσέρτο 

για δυο βιολιά του J.S.Bach σε Ρε ελάσσονα, ερμηνευμένο διαποικιλμένο αυτοσχεδιαστικά από τους Γιάννη Ζαρία, 

Μιχάλη Ισκά (1
ο
, 2

ο
 βιολί) και Παντελή Αγκιστριώτη (λαούτο). Ανέκδοτη ηχογράφηση στο πλαίσιο της παρουσίασης 

της παρούσας διδακτορικής διατριβής, στο στούντιο του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Παν/μίου 

Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 26/03/2013, ηχοληψία: Φώτης Σακαλής. 
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4.3. Πρωτοτυπία της Διατριβής 

Είναι γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, το γνωστικό πεδίο που διερευνάται στην παρούσα διατριβή 

παραμένει σχεδόν ανεξερεύνητο από τη σκοπιά της σχετικής επιστημονικής θεώρησης. Σε αυτό το 

πλαίσιο η διατριβή έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην ελληνική μουσική βιβλιογραφία. Η 

πρωτοτυπία της έγκειται στα εξής: 

 

α) Στο ότι αποτελεί διδακτορικό καλλιτεχνικού μουσικού αντικειμένου. Ειδικότερα όσον αφορά 

στα εγχώρια δεδομένα, το πεδίο της επιστημονικής έρευνας στα καλλιτεχνικά μουσικά αντικείμενα 

είναι εντελώς καινούργιο. 

 

β) Στο ίδιο το θέμα της, δεδομένης της ανυπαρξίας σχετικής μελέτης. Για πρώτη φορά στα 

ελληνικά τουλάχιστον δεδομένα πραγματοποιείται επιστημονική θεώρηση μιας προφορικά και 

βιωματικά καλλιεργημένης ερμηνευτικής πρακτικής μιας λαϊκής ενόργανης παράδοσης, της 

διαποίκιλσης στην ΕΠΒ ερμηνεία. 

 

γ) Στη σύσταση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε. Πρόκειται για μια διττή μεθοδολογία 

μέσω της οποίας οι ερμηνευτικές πρακτικές που εξετάζονται, προσεγγίζονται ταυτόχρονα από τον 

ίδιο μελετητή τόσο με την οπτική του θεωρητικού ερευνητή («εκ των έξω») όσο και με εκείνη του 

ερμηνευτή τους («εκ των έσω»).  

 

δ) Στην ποσότητα, στην ποικιλομορφία και στον τρόπο επεξεργασίας του υλικού που διερευνήθηκε, 

τόσο του οπτικοακουστικού όσο και του βιβλιογραφικού. Ειδικότερα όσον αφορά στο 

βιβλιογραφικό υλικό, συγκεντρώθηκαν δεδομένα από πολλές και ετερογενείς πηγές της διεθνούς 

βιβλιογραφίας. Ως εκ τούτου, συχνά στη ροή της εργασίας παρατίθενται προς σύγκριση συναφή 

μουσικά παραδείγματα από διάφορες ξένες μουσικές παραδόσεις (Μπαρόκ, Τζαζ, παραδοσιακή 

μουσική άλλων χωρών). Τα δε αντίστοιχα παραδείγματα της ελληνικής βιολιστικής παράδοσης, τα 

οποία ως επί το πλείστον προέκυψαν μέσα από την καταγραφή του σχετικού οπτικοακουστικού 

υλικού, αφορούν σε ολόκληρο το φάσμα του ελλαδικού χώρου. 

 

ε) Στον τρόπο καταγραφής, μορφολογικής ανάλυσης και παρουσίασης των μουσικών ευρημάτων. 

Ειδικότερα μάλιστα όσον αφορά στο σύστημα σημειογραφίας που χρησιμοποιήθηκε, τούτο 

συστάθηκε, συγκεκριμένα, προκειμένου να καλυφθούν οι ξεχωριστές ανάγκες «περιγραφικής» 

σημειογράφησης της διαποίκιλσης, όπως αυτή εφαρμόζεται στην παρούσα ενόργανη μουσική 

παράδοση. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο, «υβριδικό», δυτικού τύπου σύστημα, το οποίο προέκυψε 

μέσα από το συγκερασμό του καθιερωμένου ευρωπαϊκού τρόπου γραφής, του επικουρικού 

συστήματος δυτικής βιολιστικής σημειογραφίας, του τουρκικού τροπικού θεωρητικού συστήματος, 

καθώς και αρκετών άλλων ακόμα ειδικότερων σημειογραφικών παραμέτρων (2.1.4.2). 

 

στ) Στη σύσταση των δυο βασικών καταλόγων των Παραρτημάτων 6 & 5 στους οποίους 

παρατίθενται, αντίστοιχα, τα βιογραφικά και δισκογραφικά στοιχεία των ερμηνευτών του ΕΠΒ που 

εντοπίστηκαν στη διάρκεια της έρευνας, καθώς και στη συγκέντρωση του αντίστοιχου 

φωτογραφικού υλικού (Παράρτημα 7). Πρόκειται για την πρώτη εκτεταμένη σαρωτικού τύπου 

διερεύνηση και ευρετηρίαση δεδομένων του σχετικού πεδίου, σε πανελλήνιο εύρος. 
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4.4. Μελλοντικές Προοπτικές 

Η διατριβή θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για τους αυριανούς ερευνητές προς 

διάφορες κατευθύνσεις.  

 

α) Καταρχάς, τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής θα μπορούσαν να αποτελέσουν αυτά 

καθαυτά αντικείμενο αυτοτελών μελετών προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια ταξινόμηση των 

διαφόρων στοιχείων της πρακτικής της διαποίκιλσης στην ΕΠΒ ερμηνεία, ανά γεωγραφική 

περιοχή. Με τον τρόπο αυτόν θα μπορούσαν να εξηγηθούν σε ένα βαθμό οι παράγοντες που 

συντελούν στη διαμόρφωση της ιδιαιτερότητας του εκάστοτε τοπικού βιολιστικού ύφους. 

 

β) Μια αντίστοιχη με την προαναφερόμενη προτεινόμενη μελέτη, επίσης, θα μπορούσε να λάβει 

χώρα με βάση τις επιμέρους χρονολογικές περιόδους του 20
ού

 αιώνα, για τον οποίον άλλωστε 

υπάρχουν σχετικές ηχογραφήσεις – μια ταξινόμηση, δηλαδή, με χρονολογικά κριτήρια. Μέσω μιας 

τέτοιου είδους μελέτης θα μπορούσαν να προκύψουν διαφόρων ειδών συμπεράσματα όσον αφορά 

στην ιστορία και στην εξέλιξη του τρόπου παιξίματος του παραδοσιακού βιολιού στον ελλαδικό 

χώρο. 

 

Η παρούσα διατριβή, ακόμη, θα μπορούσε να αποτελέσει οδηγό σε μια αντίστοιχη έρευνα που να 

αφορά στα εξής: 

 

γ) Στα ειδικότερα ιδιωματικά στοιχεία –και δη εκείνα της διαποίκιλσης– που καθιστούν ξεχωριστή 

την τεχνοτροπία μιας συγκεκριμένης τοπικής βιολιστικής παράδοσης. Να εξεταστούν δηλαδή σε 

μεγαλύτερο βάθος τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της βιολιστικής «ντοπιολαλιάς» μιας περιοχής. 

 

δ) Στις ειδικότερες ιδιωματικές πρακτικές –και δη εκείνες της διαποίκιλσης– οι οποίες 

χρησιμοποιούνται από μονάχα έναν ερμηνευτή, είτε του ΕΠΒ είτε και κάποιου άλλου 

παραδοσιακού οργάνου. Να μελετηθούν δηλαδή σε βάθος τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν τον 

ιδιαίτερο τρόπο ερμηνείας αυτού. Μια αντίστοιχη μελέτη, επίσης, θα μπορούσε να αφορά σε ένα 

μικρό σύνολο ερμηνευτών της ίδιας αισθητικής «Σχολής», όπως π.χ. οι ερμηνευτές ενός ιδιαίτερου 

τόπου, ο τρόπος ερμηνείας των οποίων έχει συνήθως αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. 

 

ε) Σε κάποια άλλη ενόργανη μουσική παράδοση, τόσο ελληνική όσο και ξένη, στην οποία 

χρησιμοποιείται σε έντονο βαθμό η πρακτική της διαποίκιλσης. Τα αποτελέσματα από τέτοιου 

είδους μελέτες θα απέβαιναν ιδιαίτερα χρήσιμα έτσι ώστε στη συνέχεια να προκύψουν συσχετισμοί 

και συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων ερμηνευτικών παραδόσεων και να αναδειχτούν οι ομοιότητες 

και οι διαφορές τους.
1788

 

 

                                                 
1788

 Ορισμένοι τέτοιου είδους συσχετισμοί, συγκεκριμένα μεταξύ της διαποίκιλσης στο Μπαρόκ και στην ΕΠΜ, έχουν 

πραγματοποιηθεί ήδη από μέρους μου, στο πλαίσιο σχετικών ανακοινώσεων σε συνέδρια και ημερίδες. Πρόκειται 

συγκεκριμένα για τις εξής ανακοινώσεις: 

α) “Ornamental Improvisation in Baroque and Greek Traditional Music, Through Violin Playing – Comparisons.”, στο 

Διεθνές Συνέδριο “2
nd

 IASJ Jazz Education Conference 2010” για την Τζαζ εκπαίδευση και τον Αυτοσχεδιασμό στη 

Μουσική, με θέμα:: Teaching Improvisation – A Bridge over Classical and Jazz Studies, του International Association 

of Schools of Jazz (IASJ), της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (ΕΕΜΕ) και του Τμήματος Μουσικών 

Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Κέρκυρα, 23 Οκτωβρίου 2010. 

β) «Μορφές Διαποίκιλσης στην Μπαρόκ και στην Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Συσχετισμοί με Αναφορά στο 

Βιολί», στην ημερίδα με θέμα: Η μουσική φιλολογία του βιολιού κατά την εποχή του Μπαρόκ και οι ιστορικές εκτελέσεις 

σήμερα, στο πλαίσιο του θεσμού «‘Εβδομάδα βιολιστικής τέχνης’ αφιερωμένη στο Μπαρόκ». Τμήμα Μουσικής 

Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμβρίου 2009. 
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στ) Τα στοιχεία των δυο βασικών καταλόγων, ακόμη, οι οποίοι παρατίθενται στα Παραρτήματα 6 

& 5, καθώς και τα συμπεράσματα που προκύπτουν μέσω της επεξεργασίας και αξιολόγησης των 

στοιχείων τους (2.2.2), μπορούν να αποτελέσουν την πρώτη ύλη εκτενέστερων μελετών οι οποίες 

να αφορούν, αντίστοιχα, τη βιοϊστορία, τη δισκογραφική δραστηριότητα και την ερμηνευτική 

σημαντικότητα του κάθε βιολιστή σε εκτενέστερο επίπεδο. Το υλικό αυτό, μάλιστα, μπορεί να 

αποτελέσει την αφετηρία μιας αρχειακής βάσης δεδομένων στην οποία θα είναι δυνατόν να 

προστίθενται διαρκώς νέα σχετικά στοιχεία. Με άλλα λόγια, να θεμελιώσει τη σύσταση ενός 

corpus που να αφορά στη μουσική πορεία του ΕΠΒ και των ερμηνευτών του –ενδεχομένως με 

συνημμένο σχετικό οπτικοακουστικό υλικό–, μέσω του οποίου η βιολιστική αυτή τέχνη θα μπορεί 

να προωθηθεί σε διεθνές επίπεδο. Εκτός αυτού, επίσης, οι δυο προαναφερόμενοι κατάλογοι 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδηγοί για την πραγματοποίηση αντίστοιχων ερευνών και τη 

σύσταση σχετικών καταλόγων, με αντικείμενο ερμηνευτές διαφόρων άλλων μουσικών οργάνων. 

 

ζ) Η παρούσα διατριβή επίσης μπορεί να αξιοποιηθεί, μεταξύ άλλων, και ως σύγγραμμα 

διδασκαλίας της ΕΠΒ τέχνης, και δη των ιδιωματικών πρακτικών αυτής. Μέσω του συστήματος 

που προτείνεται εδώ, ο νέος μελετητής του ΕΠΒ μπορεί να βοηθηθεί ως προς την κατανόηση των 

εν λόγω ιδιωματικών πρακτικών, και ως εκ τούτου να εξελίξει την πρακτική ερμηνείας του. 

Τίθενται, επομένως, κάποιες βάσεις οι οποίες μακροπρόθεσμα θα μπορέσουν να στηρίξουν τη 

σύγχρονη συστηματοποιημένη διδασκαλία του οργάνου στο χώρο της ΕΠΜ. Όπως παρατηρεί 

άλλωστε και ο Κατσούρας (2001: 8): «Είναι επιτακτική ανάγκη, η βιολιστική αυτή τέχνη, η οποία 

έως τώρα μεταβιβαζόταν από γενιά σε γενιά με τον παραδοσιακό προφορικό τρόπο εκμάθησης, να 

συστηματοποιηθεί και να ενταχτεί σε ένα πλαίσιο διδασκαλίας». Στο πλαίσιο αυτό, ακόμα, η 

διατριβή θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τη συγγραφή νέων εγχειριδίων σχετικών με τη 

διαποίκιλση στο ΕΠΒ, θεωρητικών, μουσικοπαιδαγωγικών, γυμνασμάτων, ασκήσεων 

προγύμνασης, σπουδών, κ.λπ. Αντίστοιχη τακτική ακολουθήθηκε άλλωστε μετά τη 

«διαποικιλμένη» περίοδο του Μπαρόκ, όπου αρκετοί ερμηνευτές του βιολιού του δυτικού κόσμου 

συνέταξαν τέτοιου είδους συγγράμματα –κυρίως σπουδές–, κύριος σκοπός των οποίων ήταν η 

καλλιέργεια της πρακτικής της διαποίκιλσης.
1789

 

 

η) Μέσω της παρούσας διατριβής, ακόμη, ανοίγεται ένας καινούργιος δρόμος, πιο θεωρητικός και 

συστηματικός από τον μέχρι τώρα ισχύοντα, όσον αφορά στη μελέτη των λαϊκών ενόργανων 

μουσικών παραδόσεων. Μέσω του δρόμου αυτού, προκύπτουν αρκετά νέα στοιχεία που αφορούν 

τόσο στη βιολιστική τεχνογνωσία όσο και στη διαποίκιλση. Τα στοιχεία αυτά, εάν μελετηθούν και 

υιοθετηθούν από τους νέους ερμηνευτές και συνθέτες, μπορούν να γονιμοποιήσουν νέες πτυχές 

έκφρασης, αντίστοιχα, στην πρακτική ερμηνείας του οργάνου, στον αυτοσχεδιασμό και στη 

σύνθεση. 

 

θ) Η πρακτική της διαποίκιλσης, τέλος, θα μπορούσε να διερευνηθεί σε επίπεδο περιεχομένου, αντί 

σε καθαρά μορφολογικό επίπεδο που διερευνάται εδώ. Να μελετηθούν, δηλαδή, οι ενδεχόμενες 

ψυχολογικές, πολιτιστικές, κοινωνιολογικές, ιστορικές και άλλες διαστάσεις της εν λόγω 

πρακτικής, όπως π.χ. η σχέση αυτής με τον δημιουργό της και το κοινωνικό του περιβάλλον, καθώς 

επίσης συναφή ζητήματα αισθητικής και τεχνοτροπίας, όπως το πώς, το πού, το πότε και το γιατί 

είναι αισθητικά δόκιμο να εισάγει κανείς στοιχεία διαποίκιλσης. 

 

 

                                                 
1789

 Ενδ. βλ. Tartini (1771) και Kreutzer etudes (1796, n.15-23). Για περισσότερα σχετικά, βλ. σημ. 167, και για 

γενικότερα, 1.2.2.1.ΙΙΙ. 
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Επίλογος 

Κλείνοντας την παρούσα εργασία, θα ήθελα να σημειώσω ότι μέσω αυτής δεν επιδιώκεται να 

δοθούν τυχόν τυποποιημένες απαντήσεις, ή και να οριστούν κάποιοι κανόνες όσον αφορά στην 

ερμηνεία της διαποίκιλσης στο πεδίο του ΕΠΒ. Όπως, εξάλλου, εύστοχα αναφέρει και ο Michel de 

Saint-Lambert (1707), όσον αφορά στην ερμηνεία της διαποίκιλσης γενικότερα, «το καλό γούστο 

είναι ο μόνος κανόνας».
1790

 Η μελέτη και κατανόηση του σχετικού συστήματος κατηγοριοποίησης 

που προτείνεται εδώ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει τον βιωματικό τρόπο 

καλλιέργειας της ΕΠΒ ερμηνείας. Στο συγκεκριμένο είδος, τουλάχιστον, ζητήματα όπως η 

μουσικότητα, η φαντασία και η καλλιτεχνική αίσθηση, γενικότερα, δεν μπορούν να μεταδοθούν με 

συστηματοποιημένο θεωρητικό τρόπο, ιδιαίτερα εάν δεν προϋπάρχει ερμηνευτική και ακουστική 

καλλιέργεια και εξοικείωση. 

 Θεωρώ ότι, τα τελευταία χρόνια, η ΕΠΒ ερμηνευτική τέχνη διατρέχει μια καθοριστικά 

μεταβατική περίοδο. Στο πλαίσιο της γενικότερης τάσης εκσυγχρονισμού των ημερών μας, της 

συχνά διασταυρούμενης τεχνογνωσίας μεταξύ των διαφόρων μουσικών παραδόσεων, των διαρκώς 

αυξανόμενων τεχνικών απαιτήσεων στο πεδίο εκτέλεσης των παραδοσιακών μουσικών οργάνων, 

της εισαγωγής των τελευταίων στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση, και διαφόρων άλλων ακόμη 

σχετικών παραγόντων, η εν λόγω τέχνη αποκτά αναγκαστικά νέες διαστάσεις, νέους τρόπους 

έκφρασης και κατά συνέπεια νέους τρόπους προσέγγισης. Μπορεί να πει κανείς ενδεχομένως ότι –

σε ένα βαθμό αντίστοιχα με ό,τι συνέβη στη δυτικοευρωπαϊκή μουσική τον 17
ο
 αιώνα ή και στην 

Τζαζ στα μέσα του 20
ού

– εγκαταλείπει την «τρυφερή» της ηλικία.
1791

 Σύμφωνα με τις σύγχρονες 

καλλιτεχνικές και επαγγελματικές απαιτήσεις, ο σημερινός ερμηνευτής του ΕΠΒ καλείται να 

αφομοιώνει στοιχεία από αρκετά ετερόκλητα πεδία, τόσο από μουσική όσο και από εκτελεστική 

σκοπιά. Να εξελίσσεται, επίσης, σε ένα είδος ερμηνευτή-ερευνητή του οργάνου ο οποίος 

τροφοδοτεί το παρόν με αυτό που θεωρείται ως πιο πολύτιμο παρελθόν. Θέλω να πιστεύω ότι το 

παρόν πόνημα δύναται να παρακινήσει τον νέο ερμηνευτή του οργάνου προς αυτή την κατεύθυνση.  

 Απώτερος σκοπός της διατριβής είναι να αναδείξει τα οφέλη της αναλυτικής σκέψης για τη 

μουσική ερμηνεία στο πεδίο των λαϊκών ενόργανων παραδόσεων, έτσι ώστε να ωθήσει τον 

εκάστοτε μελετητή στον πειραματισμό, στη δημιουργικότητα, στη διερεύνηση τεχνικών και 

ηχοχρωμάτων που επαναπροσδιορίζουν τα καθιερωμένα στυλιστικά πρότυπα, και στο να 

ανακαλύψει την αξία της αναζήτησης και του ελέγχου της καλλιτεχνικής «αλήθειας».
1792

 Η 

«αλήθεια» στην ΕΠΜ, όπως τη βλέπω εγώ, δεν μπορεί να περιορίζεται σε συγκεκριμένα συμβατικά 

στερεότυπα τεχνοτροπίας, παρά να υπόκειται σε διαρκή αναστοχασμό και ανασύνθεση των 

ιδιωματικών της στοιχείων. Ελπίζω, η παρούσα διατριβή να αποτελέσει έναυσμα για νέες έρευνες 

στο τόσο παρθένο αυτό γνωστικό πεδίο, και, κυρίως, να συμβάλει τελικά ώστε η εν λόγω 

ερμηνευτική τέχνη να γίνει ακόμη πιο προσιτή και αγαπητή. 

 

Και τώρα, πού είναι το βιολί μου; 

 

 

                                                 
1790

 Στο Donington (1982: 108). 
1791

 Σχετικά, βλ. 1.2.2.1.I (σ. 47), Boyden (1990: 85, 95), και 1.2.2.2.  
1792

 Αντίστοιχη χρήση του όρου της καλλιτεχνικής «αλήθειας» (artistic “truth”) συναντάται στους Wigestrand (2004: 

201) και C.P.E. Bach (στο Schenker 1976: 23). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Συμπληρωματικό Υλικό 1
ου

 Κεφαλαίου 

 

1.1. Λαϊκές Παροιμίες με Αναφορά στο Βιολί
1793

 

 

Άσ’ τη δ’λειά σ’ και πιάνε τα β’λιά σ’. (Θράκη) 
(Διασκέδαζε, ή ειρωνικά για εκείνους που παραμελούν το έργο τους για χάρη των γυναικών.) 

 

Οι βιολιτζήδες άλλαξαν, μα τα νταούλια όμοια 

ή αλλ’ ο χαβάς μένει ο ίδιος. 
(Λέγεται σε περιπτώσεις αλλαγής αφεντικού, ο οποίος εξακολουθεί να φέρεται σκληρά όπως ο 

προηγούμενος.) 

 

Το βιολί βιολάκι του. 
(Όταν κάποιος επιμένει σε κάτι.) 

 

Καθένας με τον πόνο του, κι ο Γιάννης με τη βιόλα του. 

 

Πάλι μάτα Νικολάκη, το βιολί σου το βιολάκι. 

 

Άλλα λέει η λύρα μου, κι άλλα το βγελί μου, ή 

Άλλα ψάλλ’ η λύρα μου, τσ’ άλλα το βιελί μου. (Μεγίστη Καστελλόριζου, Χίος) 
(Άλλα λέει τη μία στιγμή κι άλλα την άλλη.) 

 

Γάμος χωριάτικος χωρίς βιολί, σαν το κάτουρο χωρίς πορδή, ή 

Κατούρημα χωρίς πορδήν, εγ γάμος χωρίς βκιολίν. (Κύπρος) 
(Δεν νοείται γάμος χωρίς βιολί.) 

 

Δίχως λύρα και βιολί, εχορεύαν δυο λωλοί. (Δωδεκάνησα), ή 

Χωρίς λύρα και βιολί, εχορεύγαν οι λωλοί. (Νίσυρος) 
(Είναι αδιανόητο να χορεύουν (οι Δωδεκανήσιοι) χωρίς λύρα ή βιολί. Όσοι χόρευαν χωρίς αυτά, ήταν 

ασφαλώς τρελοί.)  

 

Βαστώ το ίδιο βιολί. 

Ό,τι και να σου πω, εσύ το βιολί σου. 

Εκείνος το βιολί του. 

Το βιολί του έχει αυτός. (Νίσυρος) 

Του βιολί τ’. (Ήπειρος) 

Θα σταματήσεις επιτέλους αυτό το βιολί;  
(Όταν κάποιος επιμένει σε κάτι ή λεει συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Συνώνυμη της φράσης: Το χαβά του.) 

 

Παίζει κόντρα βιολί. 
(Κάνει το αντίθετο.) 

 

Η κοιλιά του παίζει βιολί, ή 

Όντας του στουμάχ’ παίτς βιουλί, του κεφάλ’ δε χουρέφ’ καλά. (Αδριανούπολη) 
(Πεινάει.) 

 

                                                 
1793

 Η πλειοψηφία των εν λόγω λαϊκών ρήσεων αναφέρεται στο Βρέλλης (1992: 38-51).  
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Η ψείρα παίζει το βιολί, κι η κόνιδα το ντέφι. (Κρήτη) 
(Ειρωνικό για τους οργανοπαίκτες.) 

 

Κι ο πιο καλός ταμπουράς, ποτέ δεν γίνεται βιολί. 
(Κάθε πράγμα έχει το σκοπό του.) 

 

Με το βιολί που παίζουν, χόρευγε. (Νίσυρος) 
(Προσαρμόσου στις καταστάσεις.) 

 

Παίζουν ή λαλάν τα βιολιά. (Ήπειρος) 

Έρχονται τα βιολιά. 

Πάμε στα βιουλιά. 

Τελειώνει το βιολί, πάει κι ο γάμος. (Κύπρος) 
(Με τον όρο βιολί/ά σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, εννοούνται οι οργανοπαίκτες, η κομπανία 

γενικότερα.) 

 

Δυο ζυγές βιολιά. (Ήπειρος) 
(Δύο κομπανίες λαϊκών μουσικών.) 

 

Δεν θα στο πω φωστήρα μου, πως είν’ δικός μου γάμος, 

αν δεν λαλήσουν τα βιολιά, κι αν δεν σφαγεί ο τράγος. (Ζάκυνθος, Ν.Γ. Πολίτης, Παροιμίαι, Γ΄, σ. 

375), και 

Γάμος χωρίς κουρμπάνι και βιολιά δεν γίνεται. 
(Γάμος χωρίς σφαγή ζώων και λαϊκά όργανα δεν γίνεται.) 

 

Μην παραβιάζεστε βιολιά, τ’ είναι φτωχός ο γάμος. (Ήπειρος) 
(Μην χαίρεστε, και δεν έχει πολλά κέρδη αυτή η δουλειά. Όπως για έναν οργανοπαίκτη όταν δεν βγάζει 

πολλά χρήματα σε ένα γάμο.) 

 

Σα βλέπεις στον «τόπο» τα βιολιά, είναι φτωχός ο γάμος. (Ήπειρος) 
(Όταν τα υλικά αγαθά είναι μηδαμινά, δεν υπάρχει διάθεση για χαρές και διασκεδάσεις.) 

 

Ποιο κλαρίνο ή βιολί έχεις στο γάμο σου; 
(Φράση η οποία αναφέρεται στον επικεφαλής ονομαστό οργανοπαίκτη του λαϊκού συγκροτήματος, ο οποίος 

συνήθως ‘πιάνει’ τις δουλειές.) 

 

Πίσω είν’ της λύρας ο χαβάς, και του βιολιού η αντάρα. (Πελοπόννησος) 

 

Πρέπει να ρίξεις το λιλί, για να παίξει το βιολί. (Μακρινίτσα Βόλου) 
(Χωρίς χρήματα, δεν γίνεται τίποτα. Έτσι όπως οι οργανοπαίκτες για να παίξουν πρέπει να πληρωθούν.) 

 

Σαν δεν ξέρεις να χορεύεις, τι σου φταίει το βιολί;  

ή …τι το θέλεις το βιολί; (Ζάκυνθος) 
(Για εκείνους που όταν δεν μπορούν να κάνουν μια ορισμένη δουλειά, ξεθυμαίνουν σε κάτι άλλο που δεν 

τους φταίει, δηλαδή ρίχνουν τις ευθύνες αλλού.) 

 

Σαράντα χρόνια γύφτος, βιολί δεν μαθαίνει. (Ήπειρος) 
(Όταν κάποιος παρά την υπομονή του, δεν μπορεί να επιτύχει το ποθούμενο.) 

 

Καλέ, μα είδα ’ν’ ετούτα, τα βιολιά και τα λαούτα; (Απείρανθος Νάξου) 
(Δήθεν έκπληξη για κάποια απροσδόκητη είδηση ή γεγονός.) 
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Για τα σένα παίζω τούτα, τα βιολιά και τα λαγούτα. (Θράκη) 
(Καλυμμένη εκδήλωση συμπάθειας.) 

 

Λαλείτε ντέφια και βιολιά, να κόψουμε χρυσά μαλλιά. (Ήπειρος) 
(Πρόσκληση προς τους οργανοπαίκτες να παίξουν τα τραγούδια εκείνα τα οποία συνηθίζονται κατά το 

κούρεμα και το ξύρισμα του γαμπρού.) 

 

Στου βασιλιά βαρούν βιολιά, στου γύφτου νταουλάκια 

ή στου βλάχου τουμπανάκια. (Αγόριανη Παρνασσού) 
(Τα μέσα διασκέδασης είναι ανάλογα με την οικονομική ευχέρεια και την κοινωνική θέση του καθενός.) 

 

Βαράτε βιολιτζήδες! 
(Ειρωνική φράση για κάποιον ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης και εντούτοις αδιαφορεί και 

αστειεύεται.)  

 

Άντε ρε βιολιτζή! 

Άντε ρε χαζοβιόλι(-η)!  
(Υβριστική φράση συνώνυμη με το: Άντε ρε σαχλαμάρα!) 

 

Εγάπαν η Μαρού το χορό, κι ηύρεν άντρα βιολιστήν. (Χίος) 
(Για το ζευγάρι που ταιριάζει.)  
 

Αν ήταν το βιολί πουλί, θα το παίζανε πολλοί. 
(Για μια δύσκολη ποθητή εργασία –όπως το παίξιμο του βιολιού– εάν ήταν εύκολη θα την κάνανε πολλοί.) 

 

Το βιολί κι η θάλασσα δεν μαθαίνονται εύκολα. 
(Φράση των ναυτικών. Αντιστοιχία της δυσκολίας της δουλειάς τους με την εκμάθηση του βιολιού.) 

 

Τη μύξα του κάνει δοξάρι. 

 

Ευτού βιολιά δεν παίζουνε, παιχνίδια δε βαρούνε. 

 

Μουλλώστε ούλα τα βιολιά και ούλα τα λαούτα. 

 

Φέρτε μου το βιολάκιν μου, το γλυκοκελαηδάτο. 

  

Είχεν βιολιά που στέναζαν / λαούτα που βογκούσαν, 

Και είχε και τραγουδιστές / που τα πουλιά σιωπούσαν. 
(Στίχοι δημοτικού τραγουδιού.) 
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1.2. Νευματικοί Μουσικοί Χαρακτήρες, 10
ος

-12
ος

 Αιώνας
1794

 

                                                 
1794

 Hiley and Szendrei (στο Bent et al. §III1i,Table 1&2). 
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1.3. Σύμβολα Διαποίκιλσης στο Μπαρόκ και Ερμηνεία τους
1795

 

 

                                                 
1795

 Kreitner et al. §11: Index to ornaments and table of signs. 
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1.4. Ερμηνεία του Όρου Ornamentation σε 25 Γλώσσες 

 

Albanian zbukurim, stolisje 

Arabic , , ,  

Bulgarian украсяване, декорация, украшение, декориране 

Chinese 裝 飾 物 

Czech zdobení, výzdoba 

English βλ. παρακάτω (Παράρτημα 1.5) 

French agreements, decoration, ornamentation 

German Ausschmückung, Verzierungen, Manieren, Ornamentik 

Greek  διαποίκιλση (για περισσότερα, βλ. 1.1.2.1.I) 

Hebrew הדור ,קשוט 

Hungarian díszítmények, díszítés, ékesítés. 

Indonesian perhiasan 

Italian fioriture, decorazione 

Japanese 修 飾, しゅうしょく 

Manx  ornaidys, jesheenys 

Pig Latin ornamentationay 

Portuguese enfeite, ornamentação, embelezamento, decoração 

Romanian ornamentare, ornamentaţie, arta 

ornamentãrii, ansamblu ornamental.  

Russian  украшение 

Serbo-

Croatian 

ukrašavanje, kićenje 

Spanish ornamentación 

Swedish ornamentering, ornament, utsmyckning, dekorering, 
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dekor 

Thai            

Turkish takı, süsleme, süs 

Ukrainian орнаментація, оздоблення, прикраси, прикрашання 

Vietnamese  sự trang trí, sự trang hoàng 

 

 

1.5. Ερμηνείες & Συνώνυμα του Όρου Ornamentation στην Αγγλική Γλώσσα 

 

adornment flamboyance offset array 

apparel florid onlay decor 

attire flourish ornament decorate 

autumn scenery flower ornamental dressing 

beautification floweriness ornamentals embroider 

beautifying formative paint facings 

bedeck fretwork particle flashiness 

bibelot frill piping furnishing 

blazonry frippery polish up gilding 

broidery fussiness postposition marking 

caparison Garland prettification modification 

deck garnish pretty off 

decking garnishment rosace ornaments 

décor garnisment scenery ornateness 

decoration garniture scroll scrimshaw 

do get up set splendid 

elegance glorification set off trinket 

elegant glorious setoff  

embellish grace setout  

embellishment grace note string  

emboss honouring titivation  

embroidery illuminate tooling  

encrustation illustrate trace  

ending illustration trappings  

enrich inauguration trick  

enrichment inlay trick out  

falbala jewel trick up  

falbelo jewelery trim  

fallal knickknack trimming  

fal-lal knick-knack trimmings  

fancy knick-knackery work  

fancywork lard worried look  

fantasy luxe adorn  

festoon make up adorned  

figuration marquetry adorner  

finding employment molding affix  

finery moulding anklet  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Συμπληρωματικό Υλικό 2
ου

 Κεφαλαίου 

 

2.1. Οι Σημαντικότερες Βιβλιοθήκες / Δισκοθήκες που Διερευνήθηκαν 

 Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών 

 Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  

 Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου 

 Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου  

 Τμήμα Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών  

 Τμήμα Λαογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  

 Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Θεσσαλονίκης 

 Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη»  

 Μουσείο Λαϊκών Οργάνων 

 Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 

 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

 Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 
 

 

2.2. Δισκογραφικές Εταιρίες με Σημαντικό ΕΠΜ Ενδιαφέρον 
1796

 

 

ALPHA Records LIBRA MUSIC ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 

ANO KATO Records LYRA  ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 

CRETAPHON MBI ΚΑΛΜΕ 

CRONOS  NEXT Records ΚΑΨΑΣΚΗ 

HELLENIC RECORDS SARASWATI ΜΕΛΩΔΙΚΟ ΚΑΡΑΒΙ 

EMI SONY BMG ΜΙΝΟS 

FM RECORDS VASIPAP  ΣΔΕΜ 

GENERAL MUSIC ΑΕΡΑΚΗΣ  ΦΟΙΝΙΞ 

GSF RECORDS SOSAPHONE  ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ  

LEGEND  ΒΑΣΔΕΚΗΣ  

 

 

2.3. Διαδικτυακά Δισκοπωλεία με Σημαντικό ΕΠΜ ενδιαφέρον 

 

Διαδικτυακά δισκοπωλεία Διευθύνσεις URL 

Δισκοπωλείο Νίκος Ξυλούρης www.xilouris.gr 

Musical record e-shop www.musical.gr/ 

Greekmusicshop www.greekmusicshop.gr 

Studio 52  www.studio52.gr 

Semiramis music www.semiramismusic.gr 

                                                 
1796

 Για διευθύνσεις URL ελληνικών δισκογραφικών εταιριών γενικότερα, βλ.:  

<http://www.musiconline.gr/php/articles.php?lng=gr&pg=4>, και  

<http://123play.gr/123play/EL/labels.aspx?SITE_ID=17>. 

http://www.legend.gr/
http://www.hellenicrecord.gr/
http://www.libramusic.gr/
http://www.lyra.gr/
http://www.musicmirror.gr/
http://www.cretaphone.gr/
http://www.kalme.gr/
http://www.nextrecords.gr/
http://www.ntzoufra.gr/
http://www.cronosmusic.gr/
http://www.saraswati.gr/
http://www.melkar.gr/
http://www.emimusic.gr/
http://www.sonybmg.gr/
http://www.fmrecords.net/
http://www.vasipap.gr/
http://www.vres.gr/company.php?company_id=127263
http://www.generalmusic.gr/
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2.4. Ραδιοφωνικές και Τηλεοπτικές Σειρές Εκπομπών που Εξετάστηκαν 

α) Ραδιόφωνο: 

 Ελληνικοί Αντίλαλοι, επιμέλεια: Σίμωνα Καρά 

 Το Δημοτικό Τραγούδι στις Πηγές του, επιμέλεια: Σίμωνα Καρά
1797

 

 Ελληνική Ανατολή, επιμέλεια: Βασίλης Νόνης 

 Καφενείο Μουσικών, επιμέλεια: Βασίλης Νόνης, Χρ. Χάλαρης, Ροζ. Λαδά 

 Λαϊκοί Πρακτικοί Οργανοπαίκτες, επιμέλεια: Γιώργος Παπαδάκης
1798

 

 

β) Τηλεόραση: 

 Το Δημοτικό Τραγούδι, επιμέλεια: Νίκος Μπαζιάνας
1799

  

 Σε ήχο ελεύθερο, επιμέλεια: Γιώργος Παπαδάκης
1800

 

 Μουσικό Οδοιπορικό με τη Δόμνα Σαμίου, επιμέλεια: Δόμνα Σαμίου
1801

 

 Μουσική Παράδοση, επιμέλεια: Παναγιώτης Μυλωνάς
1802

 

 

 

2.5. Σωματεία Μουσικών στων Οποίων τα Μητρώα Έγινε Αποδελτίωση
1803 

 

 Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλήνων Μουσικών Απόλλων 

 Ομοσπονδία Σωματείων Παραδοσιακής Μουσικής 

 Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος  

 Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Μουσικών 

 Σύνδεσμος Επαγγελματιών Μουσικών Κέρκυρας 

 Σύνδεσμος Μουσικών Αθηνών-Πειραιώς Η Αλληλοβοήθεια 

 Σύνδεσμος Μουσικών Θεσσαλίας Απόλλων 

 Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος  

 Σύλλογος Μουσικών Νομού Σερρών 

 Σύλλογος Χίου Αρμονία 

 Σύλλογος Μουσικών Μεσσηνίας 

 Σύλλογος Μουσικών Χανίων Χάρχαλης 

 Σωματείο Παραδοσιακών Μουσικών Λάρισας 

 Σωματείο Μουσικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Αι Μούσαι 

 Λαογραφική Εταιρία Νομού Πέλλας 

 

                                                 
1797

 Aπό το 1957 έως το 1973, ο Σίμωνας Καράς ηχογραφεί συστηματικά και παρουσιάζει στην Eθνική Pαδιοφωνία 

πάνω από 700 εκπομπές στη σειρά Eλληνικοί Aντίλαλοι και Το Δημοτικό Τραγούδι στις Πηγές του. 
1798

 Aπό το 1982 μέχρι το 1999, οργάνωσε και επιμελήθηκε τις καταγραφές παραδοσιακής μουσικής του Tρίτου 

Προγράμματος της Eλληνικής Pαδιοφωνίας, που απέφεραν ένα ωφέλιμο υλικό καταγραφής που ανέρχεται σε 470 ώρες, 

ή 3.650 μουσικά κομμάτια, από 200 περίπου μουσικούς σολίστες. 
1799

 Περί τις 100 εκπομπές πανελλήνιου παραδοσιακού μουσικού ενδιαφέροντος, ΕΡΤ, δεκαετία ’80. 
1800

 16 εκπομπές, ΕΡΤ, 1988-9. 
1801

 5 εκπομπές για τη μουσική στα Γιάννενα, στην Καππαδοκία, στην Εύβοια-Κύμη, στη Δυτική Κρήτη, στον Έβρο, 

ΕΡΤ, 1976. 
1802

 Σειρά λαογραφικών μουσικών εκπομπών που προβάλλονται από την ΕΤ-1 (τέως ΕΡΤ), από το 1974 μέχρι σήμερα. 
1803

 Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους Ελληνικούς Μουσικούς Συλλόγους, βλ.  

<http://www.iema.gr/alpha?lang=el&db=musicportal&tb=sylogoi>. 
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2.6. Κατάλογος Συνεντευξιαζόμενων ανά Κατηγορίες 

1. Ερμηνευτές ΕΠΒ: Hλίας Σούκας, Κυριάκος Γκουβέντας, Αθανάσιος Ψαρράς, Νίκος Οικονομίδης, 

Βασίλης Γιαννίσης, Μανώλης Κόττορος, Αντρέας Πρέκας, Κώστας Γεωργούλης, Μιχάλης 

Τσιάτης, Σάββας Λάμπρου, Μιχάλης Χούτρας, Μιχάλης Κουλουμής, Σωτήρης Μαργώνης, Σπύρος 

Μπάλιος, Στέφανος Γεωργίου, Κυριάκος Πετράς 

2. Ερμηνευτές του ευρύτερου χώρου της ΕΠΜ (κυρίως της παλαιότερης γενιάς): Νίκος Καρατάσος 

(σαντούρι), Χρήστος Ζώτος (λαούτο), Πετρολούκας Χαλκιάς (κλαρίνο), Σταύρος Καψάλης 

(κλαρίνο), Νίτσα Τσίτρα (τραγούδι), Ευαγγελία Μαργαρώνη (ακορντεόν/πιάνο), Νίκος Δαφλίδης 

(κλαρίνο), Βασίλης Κατράκος (λαούτο), Γιώργος Γκάγκος (κλαρίνο), Μανώλης Καρπάθιος 

(κανονάκι), Ara Dinkjian (ούτι), Βασίλης Κοματάς (κλαρίνο), Σταύρος Κουσκουρίδας (κλαρίνο), 

Περικλής Ασονίτης (τραγούδι) 

3. Συλλέκτες οπτικοακουστικού υλικού ΕΠΜ.: Ηλίας Μπαρούνης, Νίκος Κωσταντινόπουλος, 

Παναγιώτης Κουνάδης, Διονύσης Μανιάτης, Αριστομένης Καλυβιώτης, Νίκος Μπέκος, Κώστας 

Κοπανιτσάνος, Αντρέας Νιάρχος 

4. Μουσικολόγοι – λαογράφοι – παραγωγοί ραδιοφώνου/τηλεόρασης: Γιώργος Μελίκης, Νίκος 

Μπαζιάνας, Δημήτρης Θέμελης, Παντελής Καβακόπουλος, Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, Λευτέρης 

Δρανδάκης, Σωτήρης Τσιάνης, Κώστας Παπαδάκης, Νίκος Διονυσόπουλος, Στέλιος Κοψαχείλης, 

Μάρκος Δραγούμης, Γιώργος Αγγειοπλάστης, Δημήτρης Σπανός, Θεοδώρα Γκουράνη, Γιώργος 

Πολυχρονιάδης  

5. Ερμηνευτές της ΕΠΜ (έτοιμες ηχογραφημένες συνεντεύξεις): Νίκος Ρέλλιας (κλαρίνο), Γιώργος 

Παπασιδέρης (τραγούδι), Θεοχάρης Παντίδης (σαντούρι/τραγούδι), Μιχάλης Καλλέργης 

(τραγούδι), Αριστείδης Βασιλάρης (φλογέρα), Ευάγγελος Ζαραλής (τραγούδι), Κώστας 

Κοντογιώργος (κλαρίνο), Μανώλης Χιώτης (μπουζούκι), Βασίλης Τσιτσάνης 

(μπουζούκι/συνθέτης) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Αποτελέσματα Κριτήριου Αξιολόγησης ΙΙ, και Πλήθος 

Παραδειγμάτων και Ηχητικών Αποσπασμάτων ανά Ερμηνευτή ΕΠΒ 

 

Ο παρακάτω πίνακας έχει έξι στήλες: 

 α) Στην πρώτη στήλη αναφέρεται το όνοματεπώνυμο του εκάστοτε ερμηνευτή ΕΠΒ που 

αξιολογήθηκε με βάση το Κριτήριο ΙΙ. Πρόκειται για όλους τους ερμηνευτές –πλην εξαιρέσεων που 

επισημαίνονται ιδιαιτέρως– που προκρίθηκαν με βάση το Κριτήριο αξιολόγησης I (Για Κριτήρια 

Αξιολόγησης I και II, βλ. 2.2.2.1 [σ. 121] και 2.2.2.2 [σ. 126], αντίστοιχα) 

 β) Στη δεύτερη στήλη αναφέρεται ο βαθμός που προκύπτει από το πρώτο (α) σύστημα 

αξιολόγησης του Κριτηρίου ΙΙ. 

 γ) Στην τρίτη στήλη αναφέρεται ο βαθμός που προκύπτει από το δεύτερο (β) σύστημα 

αξιολόγησης του Κριτηρίου ΙΙ. 

 δ) Στην τέταρτη στήλη αναφέρεται ο τελικός βαθμός του κάθε ερμηνευτή που προκύπτει 

από τα δυο προαναφερόμενα συστήματα αξιολόγησης (α+β).  

 ε) Στην πέμπτη στήλη αναφέρεται το πλήθος των παραδειγμάτων που παρατίθενται στο 

παρόν πόνημα για τον καθένα ερμηνευτή ΕΠΒ. 

 στ) Στην έκτη στήλη αναφέρεται το πλήθος των ηχητικών αποσπασμάτων που αντιστοιχούν 

τα προαναφερόμενα παραδείγματα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ορισμένα από τα εν λόγω 

καταγραμμένα αποσπάσματα χρησιμοποιούνται εδώ ως παραδείγματα περισσότερες από μια φορά 

– υποδεικνύοντας βέβαια διαφορετικό στοιχείο διαποίκιλσης κάθε φορά. Η αντιστοιχία μεταξύ 

ηχητικών αποσπασμάτων και μουσικών παραδειγμάτων αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτημα 4.  

 Μέρος ή το σύνολο των παραδειγμάτων των ερμηνευτών εκείνων, επίσης, το όνομα των 

οποίων επισημαίνεται με αστερίσκο (*) δεν αποτελούν προσωπικές μου καταγραφές παρά 

προέρχονται από τη σχετική βιβλιογραφία. Ως εκ τούτου, στην παρούσα εργασία, αυτές δεν 

συνοδεύονται από το αντίστοιχο ηχητικό απόσπασμα. 

 

 

Ερμηνευτές ΕΠΒ 

(προκριθέντες με βάση το 

Κριτήριο I) 

Βαθμολογία Κριτηρίου ΙΙ Πλήθος 

παραδειγ-

μάτων 

(καταγραφές) 

Πλήθος 

ηχητικών 

αποσπα-

σμάτων 

Σύστημα 

αξιολόγησης 

α 

Σύστημα 

αξιολόγησης 

β 

Τελική 

Βαθμολογία 

(α+β) 

Αβέρωφ Γεώργιος 2 5 7 5 4 

Αβραάμ Βασίλης 3 1 4 1 1 

Αγαλιώτης Τάσος  2 4 6 1 1 

Αγγελής Θεμιστοκλής  3 3 6 1 1 

Αγγελόπουλος Βασίλης 2 1 3 0 

Αδαμόπουλος Ιωάννης 2 3 5 0 

Αδάμος Γιώργος  2 5 7 2 2 

Αδριάς Βαγγέλης  3 4 7 15 10 

Αθανασιάδης Θεοχάρης 3 3 6 1 1 

Αϊδόνης Κωνσταντίνος 1 3 4 0 

Αλεξίου Γιάγκος  1 3 4 0 

Αλεξίου Γιάννης 1 4 5 3 1 

Ανδρέου Άγγελος 1 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Ανδρουτσόπουλος Β.  1 4 5 1 1 

Αντρέου Πετρής 1 4 5 1 1 

Αντριάς Δημήτρης 2 1 3 0 

Αντωνάκης Ηλίας 2 5 7 1 1 

Αποστολακούλης Ηλίας 2 3 5 1 1 
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Ερμηνευτές ΕΠΒ 

(προκριθέντες με βάση το 

Κριτήριο I) 

Βαθμολογία Κριτηρίου ΙΙ Πλήθος 

παραδειγ-

μάτων 

(καταγραφές) 

Πλήθος 

ηχητικών 

αποσπα-

σμάτων 

Σύστημα 

αξιολόγησης 

α 

Σύστημα 

αξιολόγησης 

β 

Τελική 

Βαθμολογία 

(α+β) 

Αράπης Ν. 2 4 6 3 2 

Αρβανιτάκης Τιμόθεος 2 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Αριστοδήμου Ροδοσθένης 1 3 4 0 

Αρμελενιός Απόστολος  1 4 5 0 

Αφεντάκης Βατίστας 1 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Βαζαίος Αντώνης 2 4 6 0 

Βαής Αντώνης 2 3 5 1 1 

Βαρδάκης Βαγγέλης 2 5 7 1 1 

Βαρκάς Μανώλης  2 4 6 2 1 

Βαρτάνης Στέφανος  5 5 10 6 5 

Βασιλάκης Γεώργιος  1 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Βασιλάκης Γιώργος 3 5 8 2 2 

Βασιλάκης Κώστας  2 4 6 2 2 

Βασιλαράκης Ηλίας 3 5 8 1 1 

Βατικιώτης Γιώργος  1 3 4 0 

Βερβέρης Μιχάλης 2 4 6 1 1 

Βίλλας Νικόλας 2 4 6 2 1 

Βλάσης Μενέλαος 1 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Βλάσσης Προκόπιος 1 4 5 2 2 

Βλόκκος Νικόλας  1 4 5 0 

Βουγιούκας Γιάννης  2 3 5 1 1 

Γαλαθιανάκης Στρατής  3 4 7 4 3 

Γαμβάς Ξενοφών 2 3 5 0 

Γαμπιεράκης Ανδρέας 1 4 5 0 

Γενειατάκης Νίκος  1 4 5 2 2 

Γερμανός Χρήστος 1 1 2 0 

Γεροδήμος Νίκος 2 4 6 4 3 

Γεροντάρης Αντώνης 2 4 6 1 1 

Γεωργίου Γιάννης  1 3 4 1 1 

Γιακουμάκης Αντώνης 2 4 6 6 3 

Γιαλλίζης Γαβρίλης 2 4 6 3 3 

Γιαλλούρης Αντώνης  1 3 4 1 1 

Γιαμαίος Σταύρος 1 4 5 1 1 

Γιαννακός Γιώργης  2 4 6 2 1 

Γιαννίσης Βασίλης 3 4 7 5 4 

Γιαννιτόπουλος Βάγιας  1 3 4 1 1 

Γιούπης Σοφοκλής 1 3 4 0 

Γκανάς Δημήτρης  1 2 3 0 

Γκανής Κωνσταντίνος 2 2 4 0 

Γκάτζεφ Άνγκελ 1 3 4 1 1 

Γκέκας Νίκος 2 4 6 7 5 

Γκιζγκής Παράσχος 2 3 5 3 3 

Γκίκας Κώστας 3 3 6 1 1 

Γκιουλέκας Βαγγέλης 3 5 8 1 1 

Γκιουλέκας Θωμάς 1 1 2 0 

Γκιουλέκας Νίκος  4 5 9 7 4 

Γκιουλέκας Σπύρος  2 4 6 3 2 

Γκιουλετζής Θάνος 1 1 2 0 
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Ερμηνευτές ΕΠΒ 

(προκριθέντες με βάση το 

Κριτήριο I) 

Βαθμολογία Κριτηρίου ΙΙ Πλήθος 

παραδειγ-

μάτων 

(καταγραφές) 

Πλήθος 

ηχητικών 

αποσπα-

σμάτων 

Σύστημα 

αξιολόγησης 

α 

Σύστημα 

αξιολόγησης 

β 

Τελική 

Βαθμολογία 

(α+β) 

Γκισδάκης Θωμάς 1 4 5 4 3 

Γκόγκος Ευάγγελος 2 3 5 1 1 

Γκουβέντας Κυριάκος 5 5 10 71 54 

Γκουγκούρας Δημήτρης 1 4 5 1 1 

Γκουντουλίδης Κωνσταντίνος 2 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Γκρέτσης Γιώργος 2 4 6 2 2 

Γονιδάκης Κώστας* 2 3 5 7 2 

Γονίδης Στέφος 2 4 6 5 3 

Γουλάς Δημήτρης 2 3 5 1 1 

Γραμματικός Βασίλης 2 4 6 9 4 

Γρηγοράκης Γιάννης 1 4 5 2 2 

Γρηγοράκης Γρηγόρης 2 4 6 4 4 

Γρηγοριάδης Παντελής 2 4 6 7 5 

Δ. Νίκος (Doneff Nick) 3 4 7 9 3 

Δανές Παρασκευάς  2 2 4 0 

Δεληγιάννης Πέτρος  1 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Δεποτίδης Παντελής 1 1 2 0 

Δέρβας Χρήστος 1 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Δερμιτζάκης Ιωάννης  3 4 7 3 2 

Δημητρίου Θωμάς 2 3 5 1 1 

Δημητρίου Πάτροκλος 1 4 5 0 

Δήμου Θωμάς  2 2 4 1 1 

Δημτσιούδης Στάμος 2 5 7 3 3 

Διακοβασίλης Πέτρος 1 3 4 2 1 

Διαμαντής Θωμάς 1 3 4 1 1 

Δραγάτσης Γιάννης  4 5 9 9 6 

Δρυμωνάκος Γιώργος 1 4 5 1 1 

Έξαρχος Βασίλης 3 3 6 2 2 

Ευβοιώτης Νίκος 2 4 6 2 1 

Ευθυμίου Λάζαρος  4 5 9 3 2 

Ζαγανάς Βασίλης 2 2 4 0 

Ζαγοραίος Βαγγέλης  2 5 7 3 1 

Ζαφειράτος Κωνσταντίνος 1 4 5 1 1 

Ζαφείρης Παναγιώτης  1 2 3 0 

Ζαφειρίου Κωνσταντίνος 2 2 4 0 

Ζαφειρούδης Ιωάννης 1 1 2 0 

Ζαχαρούδης Γιώργος 2 4 6 3 3 

Ζαχαρούδης Θανάσης 2 3 5 1 1 

Ζέμπης Γ. 1 4 5 1 1 

Ζένιος Γιώργος 2 1 3 0 

Ζέρβας Αθανάσιος 3 4 7 2 2 

Ζέρβας Γιώργος  2 3 5 0 

Ζέρβας Λευτέρης 5 5 10 9 6 

Ζέρβας Χρήστος 1 3 4 1 1 

Ζευγώλης Γιάννης  4 5 9 6 4 

Ζευζέκος Ανδρέας* 1 3 4 3 1 

Ζιώζιας Θανάσης  1 3 4 0 

Ζούμπας Αλέξης  4 5 9 4 1 
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Ζούμπας Κώστας  1 1 2 0 

Ζούρας Νίκος  1 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Ζώτος Γιάννης 2 3 5 

  Ηλία Αριστείδης  1 4 5 0 

Ηλίας Ιάκωβος* 3 4 7 2 1 

Ηλίας Κώστας 1 4 5 0 

Ηλίας Μιχαλάκης  1 3 4 0 

Θεολόγου Γιώργος 1 3 4 0 

Θωμάς Γιάννης 1 3 4 0 

Ίσκας Κώστας 2 5 7 3 3 

Ιτιρίτης Λάζαρος 1 3 4 1 1 

Καβακόπουλος Παντελής 3 4 7 1 1 

Καβάκος Κώστας  1 1 2 0 

Καβάκος Περικλής  1 4 5 0 

Καβατζίδης Σάββας 2 4 6 0 

Καζαλτζής Γιώργος 1 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Καζιακούρας Λάμπρος 2 4 6 1 1 

Κακλαμάνης Ελευθέριος 1 2 3 0 

Καλαϊντζής Νίκος  3 5 8 9 7 

Καλαμπόκας Θωμάς 1 3 4 0 

Καληντίρης Ηλίας 2 3 5 2 1 

Καλογερίδης Στράτος 2 5 7 4 2 

Καλούσης Γιάννης 2 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Καλτάκης Γιάννης 1 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Καλτάκης Ευάγγελος 1 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Καμίτσης Λευτέρης 2 4 6 3 1 

Καμπόσος Γιώργος  1 3 4 1 1 

Καντηλιεράκης Σταύρος  1 4 5 3 2 

Κάππας Μιχάλης 2 4 6 5 3 

Καραΐσκος Κώστας 2 2 4 0 

Καρακάνδης Ν.  2 3 5 0 

Καρακάσης Ζαφείρης 2 2 4 0 

Καραντάνης Βασίλης 3 4 7 5 5 

Καραπατάκης Ηλίας 2 4 6 7 5 

Καραφύλλης Γιώργος 1 4 5 5 4 

Καρκανάκης Χρήστος 2 2 4 2 1 

Καρμανιόλας Λουκάς 

Κατ’ εξαίρεση (έχει αποκλειστεί βάσει του 

Κριτηρίου I) 1 1 

Καρπασίτης Κώστας  2 3 5 2 2 

Καρπέτας Δημήτρης 2 3 5 5 3 

Καρποντίνης Μανούσης 1 4 5 2 1 

Κασιάρας Βαγγέλης 3 4 7 1 1 

Κασιάρας Ζήκος 2 4 6 2 2 

Κασιάρας Ζήσης  3 5 8 5 5 

Κασιάρας Ιωάννης 3 2 5 0 

Κασιμάτης Δημήτρης  1 3 4 4 4 

Κατιρτζής Γιώργος 2 3 5 1 1 

Κατράκης Φώτης 3 4 7 4 3 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΙ, ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΗ ΕΠΒ 

795 

Ερμηνευτές ΕΠΒ 

(προκριθέντες με βάση το 

Κριτήριο I) 

Βαθμολογία Κριτηρίου ΙΙ Πλήθος 

παραδειγ-

μάτων 

(καταγραφές) 

Πλήθος 

ηχητικών 

αποσπα-

σμάτων 

Σύστημα 

αξιολόγησης 

α 

Σύστημα 

αξιολόγησης 

β 

Τελική 

Βαθμολογία 

(α+β) 

Κατσαρής Δημήτρης 1 3 4 0 

Κατσαρής Θανάσης (Χάρος) 4 5 9 4 2 

Κατσούρας Αλέξης* Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 7  0 

Καψάλης Κώστας 3 4 7 2 1 

Κεραυνός Κυριάκος 3 4 7 0 

Κίσσας Βασίλης 1 1 2 0 

Κίτκας Στογ(ιάννος;) 2 4 6 1 1 

Κλουβάτος Βασίλης 4 5 9 4 3 

Κόκκινος Δημήτρης 2 4 6 2 2 

Κόκκορης Ηλίας 2 4 6 0 

Κολιτσάρας Θανάσης 1 2 3 0 

Κόλλας Νικόλας 1 2 3 0 

Κολοκούρας Παναγιώτης 2 4 6 1 1 

Κόμης Αντώνης  2 4 6 4 3 

Κονιτόπουλος Γιώργος Κ.  1 4 5 1 1 

Κονιτόπουλος Γιώργος Μ. 5 5 10 4 2 

Κονιτόπουλος Μιχάλης  1 3 4 2 1 

Κονιτόπουλος Νίκος 3 5 8 1 1 

Κοντός Κώστας 2 4 6 1 1 

Κόρος Γιώργος 5 5 10 25 20 

Κοσμάς Έκτωρ 2 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Κοτζιάς Αλέκος 2 4 6 4 3 

Κότικας Αντώνης 2 3 5 1 1 

Κουκουλάρης Στάθης  5 5 10 21 18 

Κουλιανός Γιάννης 3 5 8 9 6 

Κουλούρης Αναστάσιος 3 5 8 9 6 

Κουμζής Ευάγγελος 2 3 5 2 2 

Κουμούτσης Αλέξανδρος 1 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Κουνελάκης Μιχάλης  3 5 8 3 2 

Κουτελιέρης Γιώργος 2 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Κουτιανίδης Θανάσης 1 3 4 0 

Κουτούζος Νίκος  2 4 6 0 

Κουτσιώλης Αναστάσιος 3 4 7 1 1 

Κούτσουλη Παγώνα 1 3 4 0 

Κουφάκης Νίκος 2 4 6 3 2 

Κουφογιαννάκης Γιώργος 2 3 5 1 1 

Κρίσιλιας Ιωάννης  1 4 5 0 

Κρομμύδας Σωκράτης 3 5 8 6 3 

Κυριάκογλου Μιχάλης  2 4 6 0 

Κωσταγιώργος Κώστας 4 4 8 1 1 

Λαδόπουλος Δημήτρης  3 5 8 3 3 

Λαζάρου Στέλιος 3 4 7 11 9 

Λαζάρου Χαμπής 1 4 5 1 1 

Λάμπρου Σάββας 2 3 5 2 2 

Λαποκωνσταντάκης Γιώργος 2 4 6 2 1 

Λεβεντάκης Δημήτρης 1 3 4 2 1 

Λεβέντης Στέφανος 3 4 7 3 3 

Λέκκος Γιώργος 2 4 6 5 3 
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Λεμονάκης Δημήτρης 1 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Λεπτοκαρύδης Κώστας  2 4 6 1 1 

Λιαγούρης Μιχάλης 2 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Λιμπουσάκης Δημήτριος 2 3 5 3 2 

Λιολόπουλος Δημήτρης  1 3 4 1 1 

Λίτσιος Παναγιώτης 2 4 6 2 1 

Λοάνης Ευάγγελος 2 3 5 2 2 

Λουλούδης Λεωνίδας  2 4 6 1 1 

Μαγκλάρας Γιώργος 3 5 8 0 

Μαδράς Νικήτας του Μιχάλη 2 3 5 0 

Μαθιουδάκης Γρηγόρης  2 4 6 2 1 

Μακεδόνας Αθανάσιος 3 4 7 2 2 

Μακρογιάννης Εμμανουήλ 1 3 4 0 

Μακρυγιάννης Γιώργος  3 5 8 12 9 

Μακρυκώστας Πάνος  2 3 5 1 1 

Μαλάνος Κωνσταντίνος* 2 4 6 4 2 

Μάμης Ελευθέριος 1 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Μάνης Γιώργος 2 2 4 0 

Μανιουδάκης Μανώλης  2 4 6 4 2 

Μανουσάκης Στέλιος  2 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Μαντέλας Νικόλαος 2 3 5 2 1 

Μάντζιος Γιώργος 2 2 4 0 

Μαντζόπουλος Γιάννης 1 1 2 0 

Μαργιολάς Γιώργος 3 3 6 4 3 

Μαργώνης Σωτήρης 

Κατ’ εξαίρεση (έχει αποκλειστεί βάσει του 

Κριτηρίου I) 3 2 

Μαριανάκης Γιώργος  2 4 6 2 1 

Μαρινάκης Γιώργος 

Κατ’ εξαίρεση (έχει αποκλειστεί βάσει του 

Κριτηρίου I) 3 1 

Μαρινάκης Δημήτρης 2 4 6 2 2 

Ματζαφλιώρης Χρήστος 2 4 6 0 

Μαυρογένης Παντελής 1 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Μαυρογιάννης Νικόλαος 2 4 6 0 

Μαυροκέφαλος Μηνάς 1 4 5 0 

Μαυρομάτης Παναγιώτης 2 4 6 0 

Μέξας Χρήστος 3 5 8 3 2 

Μηνακάκης Μιχάλης 1 3 4 3 3 

Μητσόπουλος Γιάννης 1 1 2 0 

Μόσχος Αλέκος 1 3 4 0 

Μόσχος Χρήστος 1 4 5 0 

Μπάγιας Δημήτρης  3 4 7 2 2 

Μπαλάς Αντρέας 1 2 3 0 

Μπαμπουρδάς Γιάννης 2 3 5 3 3 

Μπάος Γιώργος 3 3 6 0 

Μπάος Ιωάννης 2 3 5 0 

Μπάος Χρ. (;)* Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 1 0 

Μπαρδάνης Ιωάννης  2 3 5 1 1 
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Μπαρδάνης Σταμάτης  

Κατ’ εξαίρεση (έχει αποκλειστεί βάσει του 

Κριτηρίου I) 2 1 

Μπαριταντωνάκης Παντελής 2 5 7 3 3 

Μπαρούσης Δημήτρης 2 3 5 6 5 

Μπατζής Λάμπρος-2  1 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Μπεζερής Ιωάννης  2 4 6 4 3 

Μπέλλης Γιώργος 2 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Μπενάκης Βασίλης 1 4 5 2 1 

Μπενάτσης Κώστας  2 4 6 1 1 

Μπερτόδουλος Ευάγγελος 1 2 3 0 

Μπιτέλης Νίκος 3 5 8 4 3 

Μπιτινής Κωνσταντίνος  2 2 4 0 

Μπουρλιάσκος Αθανάσιος 3 3 6 1 1 

Μυρτσίδης Ευάγγελος  2 3 5 2 1 

Μωραΐτης Νίκος 4 5 9 2 2 

Νάσης Ευάγγελος 2 3 5 1 1 

Νάτσιος Κώστας 2 4 6 1 1 

Νεύρος Βαρσάμης  2 2 4 0 

Νίκογλου Χριστόδουλος 2 2 4 0 

Νικολούδης Ιωάννης 2 3 5 1 1 

Νίνης Γιάννης 1 1 2 0 

Νίνης Ευστράτιος 2 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Νομικός Νίκος 2 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Ντάβος Νικόλας 2 5 7 5 4 

Νταλής Δημήτρης 2 4 6 1 1 

Νταράλας Χρήστος 1 4 5 2 2 

Ντόκος Νικόλαος 2 2 4 0 

Ντουμπουρδάκης Γεώργιος 2 3 5 0 

Ντουρακίδης Σάββας 2 4 6 2 2 

Ντούτσιας Δημήτρης 2 3 5 0 

Ξανθάκης Αντώνης  2 4 6 2 1 

Ξανθάκης Γιάννης  1 4 5 2 2 

Ξενόπουλος Γιώργος 1 4 5 1 1 

Ξενούδης Γιώργος 2 4 6 3 2 

Οικονομίδης Νίκος 5 5 10 18 13 

Οικονόμου Ιωάννης  1 2 3 1 1 

Οικονόμου Νίκος 2 3 5 3 2 

Ορφανίδης Νίκος 1 3 4 1 1 

Παναγιώτης Ζαφείρης 1 2 3 1 1 

Πάνου Λάζος 2 3 5 1 1 

Πανουσάκος Σωτήρης 1 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Παντελίδης Πρόδρομος 2 4 6 6 4 

Πανώριος Κωνσταντίνος 1 3 4 3 2 

Παπαγιάννης Μιχάλης 2 1 3 0 

Παπαδάκη Ασπασία  2 4 6 2 2 

Παπαδάκης Κώστας  4 5 9 3 3 

Παπαδάκης Μάρκος 2 4 6 2 1 

Παπαδόπουλος Στέλιος 2 5 7 1 1 
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Παπαϊωάννου Θεοδόσιος  2 4 6 0 

Παπαμιχαήλ Λεωνίδας 1 4 5 0 

Παπαντωνίου Θεοδόσιος  2 4 6 2 1 

Παπάτσος Μιχάλης  1 4 5 1 1 

Παπαχαραλάμπους Κώστας 2 5 7 4 4 

Παπαχατζάκης Γιάννης  2 4 6 3 3 

Παπόγλου Ιωάννης 2 4 6 1 1 

Παραλής Νίκος 2 4 6 2 2 

Παρασκευά Ηλίας 1 3 4 1 1 

Παρασκευάς Μιλτιάδης 4 4 8 4 2 

Παρασκευόπουλος  1 3 4 0 

Παρπέρης Χαράλαμπος 1 4 5 0 

Παρτεβιάν Παύλος 1 4 5 2 2 

Πασπαλάς Γιάννης 1 4 5 1 1 

Πατριαρχέας Ιωάννης 2 4 6 3 2 

Παυλάτος Παύλος 1 3 4 1 1 

Παύλου Αθανάσιος  2 2 4 0 

Παύλου Αλέκος  5 5 10 2 2 

Παύλου Γιώργος  3 3 6 2 1 

Παχάκης Κ. 1 3 4 0 

Πενέσης Πέτρος* 1 3 4 2 1 

Περδικάρης Παναγιώτης 2 4 6 2 2 

Περσελής Νικόλαος 1 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Πετράς Κυριάκος 4 5 9 4 4 

Πηλιχός Βαγγέλης 2 4 6 1 1 

Πιερέτης Πιερής 2 4 6 1 1 

Πίκουλα Θ. (Τρίο) 1 4 5 6 3 

Πλακιάς Βασίλης 2 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Πόγγης Ανδρέας 3 4 7 3 3 

Πόγγης Διονύσης  2 4 6 5 4 

Πολυράκης Παύλος 2 4 6 3 2 

Ποριάζος Μανώλης 2 4 6 3 2 

Πουλής Λευτέρης 2 4 6 3 3 

Πούπαλος Γεώργιος 2 2 4 0 

Πουρνάρας Χρήστος 3 4 7 2 2 

Πράτσος Παναγιώτης 2 4 6 0 

Πυργιώτης Γρηγόρης 1 3 4 2 1 

Ραγκούσης Τάσος  1 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Ράμπιας Σαράντης 1 3 4 1 1 

Ρεγκούκος Nίκος  1 4 5 3 2 

Ρέμες 2 4 6 2 2 

Ρόδανος Χαρίλαος 3 5 8 11 7 

Ροδίτης Σταμάτης 2 4 6 1 1 

Ρούμπος Παναγιώτης 2 3 5 1 1 

Σάκκας Γ. 1 4 5 2 1 

Σαλποδήμος Γιάννης 1 3 4 1 1 

Σαράντου Νίκος 2 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Σαριδάκης Νικόλαος  3 4 7 2 2 
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Ερμηνευτές ΕΠΒ 

(προκριθέντες με βάση το 

Κριτήριο I) 

Βαθμολογία Κριτηρίου ΙΙ Πλήθος 

παραδειγ-

μάτων 

(καταγραφές) 

Πλήθος 

ηχητικών 

αποσπα-

σμάτων 

Σύστημα 

αξιολόγησης 

α 

Σύστημα 

αξιολόγησης 

β 

Τελική 

Βαθμολογία 

(α+β) 

Σαρίκας Παναγιώτης 2 3 5 4 2 

Σεβντικιαλής Γιάννης 2 3 5 1 1 

Σέμσης Δημήτρης  5 5 10 5 4 

Σεργιάδης Θεόδωρος  2 4 6 1 1 

Σιγάλας Γιώργος 1 4 5 0 

Σιδεράκης Μανώλης 1 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Σιδεράς Ευάγγελος 2 3 5 2 2 

Σκανδαλίδης Γιώργος  1 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Σκαντζουράκης Βασίλης 1 3 4 1 1 

Σκολαρίκης Μιχάλης 1 4 5 1 1 

Σκολαρίκης Νίκος 1 4 5 1 1 

Σκοπελίτης Δημήτρης 2 4 6 0 

Σκουμπουρδής Μανώλης 1 3 4 0 

Σούκας Ηλίας  4 4 8 3 2 

Σούκας Φώτης  3 3 6 3 3 

Σούρλας Γιάννης  2 3 5 3 1 

Σούρσος Πέτρος 2 3 5 4 2 

Σπανακάκης Αρίστος 2 4 6 2 1 

Σπίνουλας Θανάσης  3 5 8 4 3 

Στάης Μιχάλης  2 4 6 3 2 

Σταυρίδης Σταύρος 4 5 9 4 3 

Σταυρουλάκης Γιώργης  2 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Στεργίου Κυριάκος 3 5 8 3 3 

Στεφανίδης Γεώργιος  2 4 6 1 1 

Συνοδινός Νικήτας 3 4 7 2 2 

Συνοδινός Στέφανος 2 4 6 1 1 

Συρίγος Στρατής 2 4 6 2 2 

Σφακιανάκης Γιώργος  3 5 8 5 4 

Σχορετσιανίτης Λευτέρης 3 3 6 2 2 

Ταυρίδης Κώστας 1 2 3 0 

Τζάκης Λυκούργος 2 5 7 4 2 

Τζιβάρας Νίκος  3 3 6 4 2 

Τζινιέρης Ιωάννης  2 2 4 2 2 

Τζιωτάκης Φραγκίσκος 2 4 6 3 2 

Τζούμας Αλέκος 3 4 7 1 1 

Τηγανούριας Δημήτρης 2 4 6 8 6 

Τίκος Κώστας  2 4 6 1 1 

Τίλλης Ευάγγελος* 2 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 14 0 

Τόλης Γεώργιος 1 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Τούρλας Περικλής 2 3 5 0 

Τουτζιάρης Δημήτρης  3 4 7 2 2 

Τράκης Φώτης 2 3 5 1 1 

Τριανταφύλλου Θεοδόσης 2 4 6 3 1 

Τσαγκαράκης Γιώργος  2 3 5 1 1 

Τσαγκαρινός Λουκάς 2 4 6 6 4 

Τσακίρης Αντώνης 1 3 4 1 1 

Τσακίρης Θύμιος  1 2 3 0 

Τσακιρίδης Γιάννης 1 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 
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Ερμηνευτές ΕΠΒ 

(προκριθέντες με βάση το 

Κριτήριο I) 

Βαθμολογία Κριτηρίου ΙΙ Πλήθος 

παραδειγ-

μάτων 

(καταγραφές) 

Πλήθος 

ηχητικών 

αποσπα-

σμάτων 

Σύστημα 

αξιολόγησης 

α 

Σύστημα 

αξιολόγησης 

β 

Τελική 

Βαθμολογία 

(α+β) 

Τσακιρίδης Γιάννης 1 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Τσακιρίδης Χρήστος 2 4 6 1 1 

Τσακνάκης Ιωάννης  2 4 6 2 1 

Τσακνάκης Χρήστος  2 4 6 1 1 

Τσακνής Τιμολέων 2 4 6 5 2 

Τσαντάκης Γιώργος  2 4 6 1 1 

Τσαντής Περικλής 1 4 5 1 1 

Τσιάτης Μιχάλης 1 1 2 0 

Τσιμαχίδης Νίκος 3 4 7 3 3 

Τσιμπούκης Χαράλαμπος 2 3 5 6 3 

Τσιούγκος Παύλος 4 3 7 6 3 

Τσιούτας Λάζαρος* 1 2 3 1 0 

Τσιριμπάκας Δημήτρης 1 1 2 0 

Τσοπανάκης Νικήτας 2 3 5 1 1 

Τσουνιάς Μικές  2 5 7 3 2 

Τσώχος Αντώνης 3 4 7 2 2 

Υψηλός Γιάννης 1 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Φακίνος Μανώλης  4 4 8 1 1 

Φάκος Βασίλης 4 3 7 2 1 

Φασούλας Θανάσης  4 4 8 3 2 

Φελουζής Μιχάλης 2 5 7 2 2 

Φιλιππίδης Φίλιππος 2 4 6 1 1 

Φλεβάρης Σάββας 2 4 6 3 1 

Φλούδας Γιώργος 2 4 6 4 3 

Φλώρος Γιώργος  3 5 8 2 2 

Φουντάτος Ηλίας 2 3 5 1 1 

Φουρτουνίδης Παντελής 2 4 6 1 1 

Φουτούλης Ζαμπίκος  1 3 4 2 1 

Φραγκούλης Εμμανουήλ 2 4 6 0 

Φωτίου Χρήστος 3 4 7 2 2 

Χαλδαίος Ηλίας  1 3 4 1 1 

Χαλιάσος Ευάγγελος 2 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Χαλιγιάννης Αλέκος 2 3 5 4 2 

Χαλιγιάννης Γιάννης 1 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Χαλιγιάννης Κώστας 2 2 4 0 

Χαλιγιάννης Πέτρος  2 5 7 6 3 

Χαλκιάς Αχχιλέας 5 5 10 3 2 

Χαλκιάς Δημήτρης  3 5 8 3 3 

Χαλκιάς Κυριάκος  4 3 7 1 1 

Χαλκιάς Πολυχρόνης  3 3 6 4 4 

Χανδρινός Γεράσιμος  2 3 5 3 2 

Χαραλάμπους Δημήτρης* 2 2 4 8 0 

Χαραλάμπους Ευέλθων 1 4 5 1 1 

Χαραλάμπους Κων/νος 1 2 3 0 

Χαράτσης Ελευθέριος  1 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Χαρίσης Κώστας 2 4 6 0 

Χάρος Αχιλλέας 1 3 4 0 

Χαρχαλάκης Νικόλαος  2 4 6 2 2 
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Ερμηνευτές ΕΠΒ 

(προκριθέντες με βάση το 

Κριτήριο I) 

Βαθμολογία Κριτηρίου ΙΙ Πλήθος 

παραδειγ-

μάτων 

(καταγραφές) 

Πλήθος 

ηχητικών 

αποσπα-

σμάτων 

Σύστημα 

αξιολόγησης 

α 

Σύστημα 

αξιολόγησης 

β 

Τελική 

Βαθμολογία 

(α+β) 

Χατζηδάκης Σταμάτης 3 3 6 3 2 

Χατζηδημήτρης Γιάννης  2 4 6 4 2 

Χατζημιχάλης Νίκος 2 4 6 4 3 

Χατζηνικολάου Γιώργος  2 5 7 2 2 

Χατζηπέτρος Γιώργος 3 4 7 5 3 

Χατζόγλου Αντώνης 1 4 5 1 1 

Χατζόπουλος Νικόλας  3 5 8 4 2 

Χατζόπουλος Νίκος 5 5 10 21 18 

Χερουβείμ Μιχάλης 2 Δεν βρέθηκε ηχογράφημα 0 

Χούτρας Μιχάλης 1 4 5 0 

Χρήστου Παναγιώτης 2 4 6 1 1 

Χριστοδουλάκης Ιωάννης 2 2 4 0 

Χριστόπουλος Δημήτρης 3 4 7 1 1 

Ψαρράς Θανάσης 2 4 6 2 2 

(;) Λάζαρος 1 3 4 1 1 

Elias Freddy  3 4 7 6 4 

Qirjo Aurel  2 5 7 0 

Sedefjian Nishan  2 4 6 1 1 

Tatliyay Haydar 2 5 7 1 1 

Ted Vartabed 2 2 4 0 

Yacoubian Arach  2 5 7 4 4 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Κατάλογοι Αντιστοιχίας Μεταξύ Καταγραμμένων Μουσικών 

Παραδειγμάτων, Ηχητικών Αποσπασμάτων & Ερμηνευτών του ΕΠΒ 

 

 

 

4.1. Με Αλφαβητική Ταξινόμηση, Σύμφωνα με το Επίθετο των Ερμηνευτών 

Ο παρακάτω πίνακας έχει τρεις στήλες: 

 α) Στην πρώτη στήλη αναφέρονται τα ονόματα των ερμηνευτών του ΕΠΒ εκείνων για τους 

οποίους καταγράφηκε ηχητικό τους απόσπασμα στο πλαίσιο του παρόντος πονήματος. 

 β) Στη δεύτερη στήλη αναφέρεται ο κωδικός αριθμός του εκάστοτε αντίστοιχου ηχητικού 

αποσπάσματος, με βάση μάλιστα τον οποίο τούτα εντοπίζονται στον συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο 

(CD-ROM).  

 γ) Στην τρίτη στήλη αναφέρεται ο αριθμός του εκάστοτε αντίστοιχου καταγραμμένου 

παραδείγματος, όπως αυτό εντοπίζεται στο κείμενο του παρόντος πονήματος. 

 Μέρος ή το σύνολο των παραδειγμάτων των ερμηνευτών εκείνων, επίσης, το όνομα των 

οποίων επισημαίνεται με αστερίσκο (*) δεν αποτελούν προσωπικές μου καταγραφές παρά 

προέρχονται από τη σχετική βιβλιογραφία. Ως εκ τούτου, στην παρούσα εργασία, αυτές δεν 

συνοδεύονται από το αντίστοιχο ηχητικό απόσπασμα.  

 

 

 

Ερμηνευτής ΕΠΒ 
 

Παράδειγμα (μουσική καταγραφή) 

Αβέρωφ Γεώργιος 

#1 Παρ. 21 

#343 Παρ. 252 

#507 Παρ. 245 

#533 Παρ. 213, Παρ. 422 

#737 Παρ. 43β 

Αβραάμ Βασίλης #35 Παρ. 545 

Αγαλιώτης Τάσος (Κουκής) 
#147 Παρ. 533 

#148 Παρ. 677 

Αδάμος Γιώργος (Γκρινταβιώτης) 
#455 Παρ. 77 

#606 Παρ. 706 

Αδριάς Βαγγέλης (Ναύτης) 

#18 Παρ. 187, Παρ. 253, Παρ. 275, Παρ. 284 

#53 Παρ. 671 

#324 Παρ. 504 

#348 Παρ. 439 

#413 Παρ. 838 

#487 Παρ. 270, Παρ. 278 

#538 Παρ. 225 

#570 Παρ. 402 

#576 Παρ. 417 

#590 Παρ. 685, Παρ. 954 

Αθανασιάδης Θεοχάρης #158 Παρ. 520 

Αλεξίου Γιάννης #240 Παρ. 256, Παρ. 523, Παρ. 1012 

Ανδρουτσόπουλος Β. (Ψαρέως) #493 Παρ. 286 

Αντρέου Πετρής #588 Παρ. 697 

Αντωνάκης Ηλίας #407 Παρ. 522 

Αποστολακούλης Ηλίας #404(;) Παρ. 843 

Αράπης Ν. #347 Παρ. 441 
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Ερμηνευτής ΕΠΒ 
 

Παράδειγμα (μουσική καταγραφή) 

#414 Παρ. 846, Παρ. 1017 

Βαής Αντώνης #667 Παρ. 1095 

Βαρδάκης Βαγγέλης #389 Παρ. 810 

Βαρκάς Μανώλης #371 Παρ. 389, Παρ. 873 

Βαρτάνης Στέφανος 

#1 Παρ. 21 

#230 Παρ. 516 

#271 Παρ. 796 

#385 Παρ. 807, Παρ. 839 

#691 Παρ. 1084 

#736 Παρ. 32, Παρ. 43γ 

Βασιλάκης Γιώργος 
#586 Παρ. 684 

#647 Παρ. 1054 

Βασιλάκης Κώστας (Βασιλόκωστας) 
#481 Παρ. 111 

#5 Παρ. 99 

Βασιλαράκης Ηλίας #527 Παρ. 206 

Βερβέρης Μιχάλης #78 Παρ. 1052 

Βίλλας Νικόλας #548 Παρ. 287, Παρ. 352 

Βλάσσης Προκόπιος 
#139 Παρ. 95 

#140 Παρ. 115 

Βουγιούκας Γιάννης (Μπουνάρμπασ(λ)ης) #433 Παρ. 172 

Γαλαθιανάκης Στρατής (Γαλαθιανός) 

#219 Παρ. 655 

#220 Παρ. 636, Παρ. 805 

#221 Παρ. 801 

Γενειατάκης Νίκος 
#274 Παρ. 619 

#391 Παρ. 816 

Γεροδήμος Νίκος 

#185 Παρ. 934 

#190 Παρ. 255, Παρ. 581 

#203 Παρ. 736 

Γεροντάρης Αντώνης (Ταβάς) #312 Παρ. 640 

Γεωργίου Γιάννης (Καραμπάσης) #582 Παρ. 680 

Γιακουμάκης Αντώνης 

#308 Παρ. 165, Παρ. 635, Παρ. 850, 

#341 Παρ. 641 

#342 Παρ. 468, Παρ. 937 

Γιαλλίζης Γαβρίλης 

#406 Παρ. 844 

#462 Παρ. 88 

#482 Παρ. 112 

Γιαλλούρης Αντώνης (Λώρης) #485 Παρ. 301 

Γιαμαίος Σταύρος #480 Παρ. 114 

Γιαννακός Γιώργης #479 Παρ. 128, Παρ. 189 

Γιαννίσης Βασίλης 

#231 Παρ. 511 

#259 Παρ. 565 

#263 Παρ. 567, Παρ. 789 

#503 Παρ. 244 

Γιαννιτόπουλος Βάγιας #612 Παρ. 744 

Γκάτζεφ Άνγκελ #380 Παρ. 780 

Γκέκας Νίκος 

#17 Παρ. 107 

#301 Παρ. 591 

#360 Παρ. 449 

#496 Παρ. 291, Παρ. 306, Παρ. 314 

#631 Παρ. 983 

Γκιζγκής Παράσχος 
#426 Παρ. 140 

#677 Παρ. 1072 
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Ερμηνευτής ΕΠΒ 
 

Παράδειγμα (μουσική καταγραφή) 

#678 Παρ. 1072 

Γκίκας Κώστας #627 Παρ. 1023 

Γκιουλέκας Βαγγέλης #279 Παρ. 594 

Γκιουλέκας Νίκος 

#238 Παρ. 529 

#239 Παρ. 184, Παρ. 414, Παρ. 526 

#465 Παρ. 133 

#497 Παρ. 298, Παρ. 913 

Γκιουλέκας Σπύρος 
#494 Παρ. 293 

#500 Παρ. 308, Παρ. 313 

Γκισδάκης Θωμάς 

#141 Παρ. 321 

#142 Παρ. 316, Παρ. 1039 

#653 Παρ. 1039 

Γκόγκος Ευάγγελος #163 Παρ. 979 

Γκουβέντας Κυριάκος 

#1 Παρ. 21 

#3 Παρ. 105, Παρ. 995 

#4 Παρ. 110 

#6 Παρ. 157 

#9 Παρ. 74, Παρ. 396, Παρ. 427 

#11 Παρ. 343, Παρ. 427 

#13 Παρ. 318, Παρ. 392, Παρ. 1065 

#14 Παρ. 948 

#20 Παρ. 231, Παρ. 916 

#21 Παρ. 192, Παρ. 952 

#22 Παρ. 1066β 

#23 Παρ. 701, Παρ. 1013 

#24 Παρ. 1128 

#25 Παρ. 1160 

#27 Παρ. 861 

#34 Παρ. 597 

#36 Παρ. 657, Παρ. 731 

#76 Παρ. 776 

#77 Παρ. 888 

#86 Παρ. 1062 

#87 Παρ. 86, Παρ. 986 

#287 Παρ. 658, Παρ. 907 

#346 Παρ. 479, Παρ. 778 

#466 Παρ. 905 

#525 Παρ. 1163 

#531 Παρ. 203 

#556 Παρ. 561, Παρ. 927 

#557 Παρ. 372 

#559 Παρ. 373, Παρ. 950 

#581 Παρ. 1066 

#648 Παρ. 1054 

#649 Παρ. 1059 

#654 Παρ. 1055 

#656 Παρ. 1056 

#659 Παρ. 1043 

#665 Παρ. 1048 

#666 Παρ. 1049 

#670 Παρ. 1081 

#685 Παρ. 1082 
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Ερμηνευτής ΕΠΒ 
 

Παράδειγμα (μουσική καταγραφή) 

#686 Παρ. 1099 

#687 Παρ. 1099 

#688 Παρ. 1085, Παρ. 1092 

#689 Παρ. 1092 

#690 Παρ. 1085 

#696 Παρ. 1109 

#700 Παρ. 1131 

#709 Παρ. 1147 

#716 Παρ. 1124 

#730 Παρ. 24, Παρ. 29, Παρ. 42, Παρ. 46 

#732 Παρ. 26, Παρ. 33, Παρ. 39 

#734 Παρ. 28 

#738 Παρ. 38, Παρ. 45 

#742 Παρ. 36 

#743 Παρ. 37 

Γκουγκούρας Δημήτρης #409 Παρ. 851 

Γκρέτσης Γιώργος 
#285 Παρ. 625 

#337 Παρ. 485 

Γονιδάκης Κώστας* 

#537 Παρ. 228 

#636 Παρ. 1001, Παρ. 1027 

-* Παρ. 4, Παρ. 202, Παρ. 600, Παρ. 692 

Γονίδης Στέφος 

#441 Παρ. 161, Παρ. 178, Παρ. 962 

#528 Παρ. 210 

#598 Παρ. 703 

Γουλάς Δημήτρης #386 Παρ. 817 

Γραμματικός Βασίλης 

#251 Παρ. 367, Παρ. 878 

#252 Παρ. 379, Παρ. 384 

#349 Παρ. 97, Παρ. 454 

#442 Παρ. 175, Παρ. 646, Παρ. 984 

Γρηγοράκης Γιάννης 
#394 Παρ. 782 

#440 Παρ. 137 

Γρηγοράκης Γρηγόρης 

#290 Παρ. 586 

#469 Παρ. 98 

#471 Παρ. 116 

#680 Παρ. 1100 

Γρηγοριάδης Παντελής 

#15 Παρ. 108, Παρ. 930 

#303 Παρ. 618 

#377 Παρ. 775, Παρ. 1007 

#392 Παρ. 824 

#644 Παρ. 939 

Δ. Νίκος (Nick Doneff) 

#12 Παρ. 420, Παρ. 675, Παρ. 808, Παρ. 960 

#29 Παρ. 325, Παρ. 1004 

#31 Παρ. 205, Παρ. 1025, Παρ. 1036 

Δερμιτζάκης Ιωάννης (Δερμιτζογιάννης) 
#275 Παρ. 620 

#562 Παρ. 383, Παρ. 917 

Δημητρίου Θωμάς #234 Παρ. 524 

Δήμου Θωμάς #173 Παρ. 884 

Δημτσιούδης Στάμος 

#388 Παρ. 809 

#539 Παρ. 226 

#635 Παρ. 760 

Διακοβασίλης Πέτρος #272 Παρ. 416, Παρ. 799 
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Παράδειγμα (μουσική καταγραφή) 

Διαμαντής Θωμάς #597 Παρ. 673 

Δραγάτσης Γιάννης (Ογδοντάκης) 

#1 Παρ. 21 

#60 Παρ. 79 

#80 Παρ. 315 

#81 Παρ. 113 

#82 Παρ. 218, Παρ. 296, Παρ. 333, Παρ. 718 

#83 Παρ. 1037 

#728 Παρ. 43 

Δρυμωνάκος Γιώργος #250 Παρ. 791 

Έξαρχος Βασίλης 
#373 Παρ. 886 

#618 Παρ. 746 

Ευβοιώτης Νίκος #218 Παρ. 487, Παρ. 737 

Ευθυμίου Λάζαρος (Κατσαμούλης) 

#178 Παρ. 880, Παρ. 1011 

#179 Παρ. 998 

#180 Παρ. 993 

Ζαγοραίος Βαγγέλης #316 Παρ. 451, Παρ. 495, Παρ. 644 

Ζαρίας Γιάννης #745 Σχετικά, βλ. σημ. 1787. 

Ζαφειράτος Κωνσταντίνος #151 Παρ. 437 

Ζαφείρης Παναγιώτης #38(;) Παρ. 285 

Ζαχαρούδης Γιώργος 

#459 Παρ. 83 

#475 Παρ. 127 

#568 Παρ. 398 

Ζαχαρούδης Θανάσης #541 Παρ. 227 

Ζέμπης Γ. #247 Παρ. 786 

Ζέρβας Αθανάσιος 
#213 Παρ. 81 

#214 Παρ. 653 

Ζέρβας Λευτέρης 

#204 Παρ. 654 

#205 Παρ. 191, Παρ. 521 

#206 Παρ. 150 

#207 Παρ. 317, Παρ. 926 

#208 Παρ. 652, Παρ. 1014 

#209 Παρ. 795 

Ζέρβας Χρήστος #376 Παρ. 818 

Ζευγώλης Γιάννης 

#70 Παρ. 101, Παρ. 716, Παρ. 909 

#383 Παρ. 774 

#569 Παρ. 399 

#602 Παρ. 704 

Ζευζέκος Ανδρέας* 
#264 Παρ. 573 

-* Παρ. 472, Παρ. 503 

Ζούμπας Αλέξης #154 Παρ. 149, Παρ. 715, Παρ. 845, Παρ. 1030 

Ζώτος Γιάννης #404(;) Παρ. 843 

Ηλίας Ιάκωβος* 
#415 Παρ. 847 

-* Παρ. 266 

Ισκάς Κώστας 

#425 Παρ. 152 

#505 Παρ. 220 

#524 Παρ. 233 

Ισκάς Μιχάλης #745 Σχετικά, βλ. σημ. 1787. 

Ιτιρίτης Λάζαρος #319 Παρ. 500 

Καβακόπουλος Παντελής #162 Παρ. 404 

Καζιακούρας Λάμπρος #222 Παρ. 866 

Καλαϊντζής Νίκος (Μπινταγιάλας) #89 Παρ. 357 
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Ερμηνευτής ΕΠΒ 
 

Παράδειγμα (μουσική καταγραφή) 

#90 Παρ. 555 

#91 Παρ. 248, Παρ. 408 

#92 Παρ. 1003 

#93 Παρ. 773, Παρ. 892 

#96 Παρ. 672 

#681 Παρ. 1106 

Καληντίρης Ηλίας #69 Παρ. 698, Παρ. 814 

Καλογερίδης Στράτος 
#311 Παρ. 386, Παρ. 639 

#563 Παρ. 366, Παρ. 970 

Καμίτσης Λευτέρης #436 Παρ. 185, Παρ. 406, Παρ. 918 

Καμπόσος Γιώργος #632 Παρ. 1009 

Καντηλιεράκης Σταύρος (Καντηλιέρης) 
#375 Παρ. 599, Παρ. 787 

#472 Παρ. 117 

Κάππας Μιχάλης 

#399 Παρ. 830 

#499 Παρ. 307, Παρ. 967 

#529 Παρ. 211, Παρ. 874 

Καραντάνης Βασίλης 

#359 Παρ. 450 

#540 Παρ. 230 

#575 Παρ. 410 

#646 Παρ. 323 

#679 Παρ. 1073 

Καραπατάκης Ηλίας 

#19 Παρ. 141 

#42 Παρ. 194, Παρ. 212 

#43 Παρ. 826, Παρ. 996 

#44 Παρ. 829 

#412 Παρ. 863 

Καραφύλλης Γιώργος 

#370 Παρ. 877 

#429 Παρ. 147(α), Παρ. 969 

#430 Παρ. 147(β) 

#431 Παρ. 180 

Καρκανάκης Χρήστος #168 Παρ. 761, Παρ. 1026 

Καρμανιόλας Λουκάς #522 Παρ. 236 

Καρπασίτης Κώστας 
#325 Παρ. 488 

#327 Παρ. 464 

Καρπέτας Δημήτρης 

#269 Παρ. 577 

#270 Παρ. 70 

#400 Παρ. 628, Παρ. 730, Παρ. 813 

Καρποντίνης Μανούσης #330 Παρ. 354, Παρ. 456 

Κασιάρας Βαγγέλης #278 Παρ. 593 

Κασιάρας Ζήκος 
#437 Παρ. 183 

#483 Παρ. 134 

Κασιάρας Ζήσης 

#299 Παρ. 589 

#580 Παρ. 682 

#719 Παρ. 1129 

#720 Παρ. 1158 

#721 Παρ. 1158 

Κασιμάτης Δημήτρης (Τζιμάρας) 

#143 Παρ. 712 

#144 Παρ. 947 

#145 Παρ. 80 

#146 Παρ. 67 

Κατιρτζής Γιώργος #434 Παρ. 163 

Κατράκης Φώτης #266 Παρ. 576, Παρ. 804 
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Παράδειγμα (μουσική καταγραφή) 

#267 Παρ. 802 

#268 Παρ. 806 

Κατσαρής Θανάσης (Χάρος) 
#262 Παρ. 563, Παρ. 720, Παρ. 793 

#417 Παρ. 848 

Κατσούρας Αλέξης* -* 

Παρ. 247, Παρ. 474, Παρ. 601, Παρ. 615, Παρ. 642, 

Παρ. 678, Παρ. 879 

Καψάλης Κώστας #181 Παρ. 273, Παρ. 945 

Κίτκας Στογ(ιάννος;) #172 Παρ. 292 

Κλουβάτος Βασίλης 

#59 Παρ. 166, Παρ. 656 

#300 Παρ. 624 

#543 Παρ. 345 

Κόκκινος Δημήτρης 
#318 Παρ. 492 

#692 Παρ. 1086 

Κολοκούρας Παναγιώτης #593 Παρ. 751 

Κόμης Αντώνης (Μουγάδης) 

#333 Παρ. 470 

#334 Παρ. 452 

#523 Παρ. 235, Παρ. 722 

Κονιτόπουλος Γιώργος Κ. (Θεουδάκι) #452 Παρ. 71 

Κονιτόπουλος Γιώργος Μ. 
#75 Παρ. 377, Παρ. 378, Παρ. 425 

#561 Παρ. 428 

Κονιτόπουλος Μιχάλης (Μωρό) #534 Παρ. 219, Παρ. 912 

Κονιτόπουλος Νίκος #345 Παρ. 645 

Κοντός Κώστας #215 Παρ. 721 

Κόρος Γεώργιος 

#1 Παρ. 21 

#8 Παρ. 72 

#32 Παρ. 361, Παρ. 562 

#52 Παρ. 424 

#54 Παρ. 370, Παρ. 717 

#61 Παρ. 1060 

#65 Παρ. 1135 

#68 Παρ. 355, Παρ. 374 

#74 Παρ. 883 

#315 Παρ. 364, Παρ. 650 

#317 Παρ. 78, Παρ. 491 

#374 Παρ. 891 

#519 Παρ. 241, Παρ. 330 

#697 Παρ. 1113 

#703 Παρ. 1114 

#704 Παρ. 1114 

#711 Παρ. 1146 

#712 Παρ. 1142 

#739 Παρ. 43δ 

Κοτζιάς Αλέκος 

#470 Παρ. 118 

#501 Παρ. 311, Παρ. 412 

#566 Παρ. 397 

Κότικας Αντώνης #196 Παρ. 519 

Κουκουλάρης Στάθης 

#1 Παρ. 21 

#7 Παρ. 159 

#28 Παρ. 418 

#55 Παρ. 257 

#67 Παρ. 475, Παρ. 728 

#79 Παρ. 566 
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Παράδειγμα (μουσική καταγραφή) 

#298 Παρ. 621 

#445 Παρ. 179, Παρ. 394 

#551 Παρ. 356 

#600 Παρ. 710 

#650 Παρ. 1061 

#651 Παρ. 1061 

#652 Παρ. 1040 

#655 Παρ. 1053 

#657 Παρ. 1056 

#660 Παρ. 1045 

#661 Παρ. 1046 

#662 Παρ. 1046 

#733 Παρ. 27, Παρ. 31, Παρ. 40 

Κουλιανός Γιάννης 

#210 Παρ. 82 

#277 Παρ. 544 

#292 Παρ. 584, Παρ. 933 

#486 Παρ. 274, Παρ. 946 

#502 Παρ. 320 

#508 Παρ. 246, Παρ. 915  

Κουλούρης Αναστάσιος 

#97 Παρ. 579, Παρ. 1090 

#98 Παρ. 1090 

#99 Παρ. 976 

#100 Παρ. 290, Παρ. 395, Παρ. 693 

#101 Παρ. 729 

#682 Παρ. 1106 

Κουμζής Ευάγγελος 
#164 Παρ. 980 

#198 Παρ. 626 

Κουνελάκης Μιχάλης (Κουνέλης) 
#357 Παρ. 440 

#384 Παρ. 783, Παρ. 1020 

Κουτσιώλης Αναστάσιος #592 Παρ. 753 

Κουφάκης Νίκος 
#396 Παρ. 825 

#477 Παρ. 126, Παρ. 195 

Κουφογιαννάκης Γιώργος #591 Παρ. 689 

Κρομμύδας Σωκράτης 

#422 Παρ. 857 

#498 Παρ. 303, Παρ. 426 

#619 Παρ. 421, Παρ. 756, Παρ. 951 

Λαδόπουλος Δημήτρης (Μανισαλής) 

#1 Παρ. 21 

#684 Παρ. 1094 

#740 Παρ. 41β 

#741 Παρ. 34 

Λαζάρου Στέλιος 

#1 Παρ. 21 

#418 Παρ. 405, Παρ. 837 

#419 Παρ. 858, Παρ. 959 

#512 Παρ. 261 

#516 Παρ. 264 

#517 Παρ. 243 

#645 Παρ. 943 

#729 Παρ. 23 

#735 Παρ. 30, Παρ. 41α 

#744 Παρ. 35 

Λαζάρου Χαμπής #506 Παρ. 453 

Λάμπρου Σάββας #336 Παρ. 448 
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Παράδειγμα (μουσική καταγραφή) 

#624 Παρ. 925 

Λαποκωνσταντάκης Γιώργος (Πεδουλαύτης) #535 Παρ. 103, Παρ. 222 

Λεβεντάκης Δημήτρης #310 Παρ. 156, Παρ. 466  

Λεβέντης Στέφανος 

#288 Παρ. 649 

#294 Παρ. 585 

#526 Παρ. 234 

Λέκκος Γιώργος 

#408 Παρ. 856, Παρ. 911 

#421 Παρ. 860, Παρ. 987 

#456 Παρ. 910 

Λεπτοκαρύδης Κώστας #280 Παρ. 622 

Λιμπουσάκης Δημήτρης 
#102 Παρ. 143, Παρ. 660 

#103 Παρ. 215 

Λιολόπουλος Δημήτρης (Τσούσης) #675 Παρ. 1089 

Λίτσιος Παναγιώτης #416 Παρ. 864, Παρ. 999 

Λοάνης Ευάγγελος 
#428 Παρ. 145 

#626 Παρ. 1016 

Λουλούδης Λεωνίδας #104 Παρ. 477 

Μαθιουδάκης Γιώργης #381 Παρ. 598, Παρ. 784 

Μακεδόνας Αθανάσιος 
#405 Παρ. 819 

#676 Παρ. 1077 

Μακρυγιάννης Γιώργος (Νισύριος) 

#255 Παρ. 549, Παρ. 683 

#256 Παρ. 553, Παρ. 849 

#257 Παρ. 390 

#484 Παρ. 300 

#585 Παρ. 686, Παρ. 956 

#604 Παρ. 711 

#641 Παρ. 942 

#672 Παρ. 1098 

#673 Παρ. 1098 

Μακρυκώστας Πάνος (Κίτρο) #246 Παρ. 546 

Μαλάνος Κωσταντίνος (Κώτσος)* 

#137 Παρ. 312, Παρ. 400 

#138 Παρ. 124 

-* Παρ. 339 

Μανιουδάκης Μανώλης (Μανιό) 
#273 Παρ. 674, Παρ. 803, Παρ. 1019 

#476 Παρ. 129 

Μαντέλας Νικόλαος #260 Παρ. 568, Παρ. 982 

Μαργιολάς Γιώργος 

#241 Παρ. 413 

#242 Παρ. 687, Παρ. 957 

#243 Παρ. 724 

Μαργώνης Σωτήρης 
#85 Παρ. 369 

#363 Παρ. 423, Παρ. 486 

Μαριανάκης Γιώργος (Μαριάνος) #379 Παρ. 798, Παρ. 1021 

Μαρινάκης Γιώργος #88 Παρ. 578, Παρ. 823, Παρ. 842 

Μαρινάκης Δημήτρης 
#105 Παρ. 250 

#121 Παρ. 713 

Μέξας Χρήστος  

#152 Παρ. 496 

#133 Παρ. 444, Παρ. 556 

#149 Παρ. 493 

#150 Παρ. 1154 

#132 Παρ. 438, Παρ. 936 

#134 Παρ. 547 

Μεταλλινός Σπύρος #152 Παρ. 496 
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Παράδειγμα (μουσική καταγραφή) 

Μηνακάκης Μιχάλης 

#367 Παρ. 881 

#368 Παρ. 882 

#369 Παρ. 875 

Μπάγιας Δημήτρης (Λαβίδας) 
#542 Παρ. 260 

#628 Παρ. 1031 

Μπαμπουρδάς Γιάννης 

#366 Παρ. 821 

#395 Παρ. 815 

#401 Παρ. 831 

Μπάος Χρ.(;)* -* Παρ. 1125 

Μπαρδάνης Ιωάννης (Σταματογιάννης) #295 Παρ. 583 

Μπαρδάνης Σταμάτης (Σταματομανώλης) #603 Παρ. 725, Παρ. 953 

Μπαριταντωνάκης Παντελής 

#296 Παρ. 587 

#473 Παρ. 177 

#583 Παρ. 694 

Μπαρούσης Δημήτρης (Λορέντζος) 

#39 Παρ. 914 

#40 Παρ. 297 

#41 Παρ. 249, Παρ. 319 

#47 Παρ. 963 

#49 Παρ. 931 

Μπεζερής Ιωάννης  

#133 Παρ. 444, Παρ. 556 

#149 Παρ. 493 

#150 Παρ. 1154 

Μπενάκης Βασίλης #611 Παρ. 708, Παρ. 1015 

Μπενάτσης Κώστας (Κατσαγγέλας) #193 Παρ. 251 

Μπιτέλης Νίκος 

#265 Παρ. 254, Παρ. 575 

#353 Παρ. 462 

#515 Παρ. 237 

Μπουρλιάσκος Αθανάσιος #16 Παρ. 272 

Μυρτσίδης Ευάγγελος (Γκετζέκης) #536 Παρ. 223, Παρ. 340 

Μωραΐτης Νίκος 
#454 Παρ. 73 

#365(;) Παρ. 822 

Νάσης Ευάγγελος #201 Παρ. 299 

Νάτσιος Κώστας #217 Παρ. 362 

Νικολούδης Ιωάννης #453 Παρ. 186 

Ντάβος Νικόλας 

#212 Παρ. 93 

#223 Παρ. 868, Παρ. 968 

#423 Παρ. 865 

#504 Παρ. 484 

Νταλής Δημήτρης #513 Παρ. 265 

Νταράλας Χρήστος #596 Παρ. 702 

Νταράλας Χρήστος #633 Παρ. 994 

Ντουρακίδης Σάββας 
#291 Παρ. 592 

#323 Παρ. 501 

Ξανθάκης Αντώνης #613 Παρ. 743, Παρ. 961 

Ξανθάκης Γιάννης (Αντιλαβής) 
#332 Παρ. 467 

#356 Παρ. 447 

Ξενόπουλος Γιώργος #463 Παρ. 132 

Ξενούδης Γιώργος 
#438 Παρ. 155, Παρ. 170 

#439 Παρ. 154 

Οικονομίδης Νίκος 

#57 Παρ. 459 

#58 Παρ. 461 

#62 Παρ. 258, Παρ. 353, Παρ. 920 
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Ερμηνευτής ΕΠΒ 
 

Παράδειγμα (μουσική καταγραφή) 

#63 Παρ. 92 

#64 Παρ. 483, Παρ. 1105 

#84 Παρ. 368 

#224(;) Παρ. 681, Παρ. 928, Παρ. 955 

#225(;) Παρ. 997 

#226 Παρ. 104 

#227 Παρ. 158 

#228 Παρ. 190 

#623 Παρ. 958 

#699 Παρ. 1108 

Οικονόμου Ιωάννης #38(;) Παρ. 285 

Οικονόμου Νίκος 
#189 Παρ. 136, Παρ. 975 

#615 Παρ. 749 

Ορφανίδης Νίκος #350 Παρ. 455 

Πάνου Λάζος #194 Παρ. 747 

Παντελίδης Πρόδρομος 

#235 Παρ. 530 

#236 Παρ. 123 

#339 Παρ. 473, Παρ. 924 

#435 Παρ. 162, Παρ. 176 

Πανώριος Κωνσταντίνος 
#393 Παρ. 812 

#595 Παρ. 174, Παρ. 695 

Παπαδάκη Ασπασία 
#403 Παρ. 827 

#554 Παρ. 349 

Παπαδάκης Κώστας (Ναύτης) 

#306 Παρ. 1157 

#464 Παρ. 135 

#607 Παρ. 707 

Παπαδάκης Μάρκος #474 Παρ. 130, Παρ. 196  

Παπαδόπουλος Στέλιος #331 Παρ. 460 

Παπαντωνίου Θεοδόσιος #216 Παρ. 84, Παρ. 836 

Παπάτσος Μιχάλης #424 Παρ. 867 

Παπαχαραλάμπους Κώστας 

#1 Παρ. 21 

#427 Παρ. 142 

#460 Παρ. 89 

#514 Παρ. 263 

#731 Παρ. 25 

Παπαχατζάκης Γιάννης (Στραβόγιαννος) 

#444 Παρ. 171 

#577 Παρ. 419 

#584 Παρ. 739 

Παπόγλου Ιωάννης #378 Παρ. 794 

Παραλής Νίκος 
#124 Παρ. 494 

#129 Παρ. 1044 

Παρασκευά Ηλίας #594 Παρ. 726 

Παρασκευάς Μιλτιάδης 
#232 Παρ. 517, Παρ. 719 

#233 Παρ. 938, Παρ. 988 

Παρτεβιάν Παύλος 
#109 Παρ. 289 

#674 Παρ. 1097 

Πασπαλάς Γιάννης #698 Παρ. 1108 

Πατριαρχέας Ιωάννης 
#549 Παρ. 350 

#574 Παρ. 409 

Παυλάτος Παύλος #153 Παρ. 828 

Παύλου Αλέκος (Αραπάκης) 
#1 Παρ. 21 

#361 Παρ. 463 
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Ερμηνευτής ΕΠΒ 
 

Παράδειγμα (μουσική καταγραφή) 

#620 Παρ. 755 

Παύλου Γιώργος (Γιωργαράπης) #313 Παρ. 476, Παρ. 515 

Πενέσης Πέτρος* 
#420 Παρ. 1028 

-* Παρ. 560 

Περδικάρης Παναγιώτης 
#322 Παρ. 497 

#355 Παρ. 445 

Περικλής Καβάκος #175(;) Παρ. 207 

Πετράς Κυριάκος 

#37 Παρ. 224 

#248 Παρ. 781 

#249 Παρ. 792 

#286 Παρ. 612 

Πηλιχός Βαγγέλης #639 Παρ. 940 

Πιερέτης Πιερής #625 Παρ. 1018 

Πίκουλα Θ. (Τρίο, δηλ. ένας από τους τρεις) 

#446 Παρ. 164, Παρ. 382 

#447 Παρ. 169, Παρ. 365 

#560 Παρ. 380, Παρ. 385 

Πόγγης Ανδρέας 

#211 Παρ. 94 

#338 Παρ. 482 

#587 Παρ. 688 

Πόγγης Διονύσης (Νιόνιος) 

#73 Παρ. 351, Παρ. 548 

#320 Παρ. 498 

#321 Παρ. 271 

#643 Παρ. 941 

Πολυράκης Παύλος 
#364 Παρ. 690, Παρ. 872 

#553 Παρ. 348 

Ποριάζος Μανώλης 
#110 Παρ. 283, Παρ. 322 

#122 Παρ. 1024 

Πουλής Λευτέρης 

#108 Παρ. 214 

#116 Παρ. 131 

#117 Παρ. 588 

Πουρνάρας Χρήστος 
#701 Παρ. 1074 

#702 Παρ. 1074 

Πυργιώτης Γρηγόρης #397 Παρ. 609, Παρ. 834 

Ράμπιας Σαράντης #398 Παρ. 832 

Ρεγκούκος Νίκος 
#390 Παρ. 811 

#478 Παρ. 167, Παρ. 906 

Ρέμες 
#182 Παρ. 949 

#183 Παρ. 617 

Ρόδανος Χαρίλαος 

#1 Παρ. 21 

#94 Παρ. 835, Παρ. 893 

#95 Παρ. 324, Παρ. 554 

#111 Παρ. 310, Παρ. 328 

#112 Παρ. 360 

#113 Παρ. 75 

#123 Παρ. 332 

#126 Παρ. 648, Παρ. 1096 

Ροδίτης Σταμάτης #329 Παρ. 505 

Ρούμπος Παναγιώτης #621 Παρ. 978 

Σάκκας Γ. #567 Παρ. 393, Παρ. 480 

Σαλποδήμος Γιάννης #358 Παρ. 637 

Σαριδάκης Νικόλαος (Μαύρος) 
#344 Παρ. 465 

#622 Παρ. 193 
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Ερμηνευτής ΕΠΒ 
 

Παράδειγμα (μουσική καταγραφή) 

Σαρίκας Παναγιώτης 
#488 Παρ. 276, Παρ. 431α, Παρ. 908 

#489 Παρ. 431α 

Σεβντικιαλής Γιάννης #461 Παρ. 122 

Σέμσης Δημήτρης (Σαλονικιός) 

#50 Παρ. 841 

#51 Παρ. 1029 

#66 Παρ. 268, Παρ. 971 

#664 Παρ. 1047 

Σεργιάδης Θεόδωρος #491 Παρ. 279 

Σιδεράς Ευάγγελος 
#244 Παρ. 551 

#245 Παρ. 295 

Σκαντζουράκης Βασίλης #432 Παρ. 181 

Σκολαρίκης Νίκος ή Μιχάλης #362 Παρ. 489 

Σούκας Ηλίας 
#165 Παρ. 606, Παρ. 929 

#166 Παρ. 490 

Σούκας Φώτης (Σαγάνης) 
#159 Παρ. 536 

#187 Παρ. 90, Παρ. 119 

Σούρλας Γιάννης #468 Παρ. 106, Παρ. 733, Παρ. 991 

Σούρσος Πέτρος 
#253 Παρ. 375, Παρ. 777 

#254 Παρ. 100, Παρ. 602 

Σπανακάκης Αρίστος #283 Παρ. 557, Παρ. 973 

Σπίνουλας Θανάσης 
#132 Παρ. 438, Παρ. 936 

#134 Παρ. 547 

Στάης Μιχάλης (Καράβολας) 
#293 Παρ. 267, Παρ. 608 

#518 Παρ. 242 

Σταυρίδης Σταύρος 

#382 Παρ. 779 

#451 Παρ. 68 

#552 Παρ. 125, Παρ. 359 

Στεργίου Κυριάκος 

#115 Παρ. 144 

#118 Παρ. 436 

#125 Παρ. 638 

Στεφανίδης Γεώργιος (Ταρανάκι) #630 Παρ. 977 

Συνοδινός Νικήτας 

#72 Παρ. 96 

#224(;) Παρ. 681, Παρ. 928, Παρ. 955 

#225(;) Παρ. 997 

#411 Παρ. 853 

Συνοδινός Στέφανος #276 Παρ. 552 

Συρίγος Στρατής 
#335 Παρ. 481 

#555 Παρ. 923 

Σφακιανάκης Γιώργος (Αβησσυνός) 

#71 Παρ. 582, Παρ. 840 

#351 Παρ. 458 

#599 Παρ. 696 

#658 Παρ. 1042 

Σχορετσιανίτης Λευτέρης 
#372 Παρ. 887 

#693 Παρ. 1083 

Τζάκης Λυκούργος 
#135 Παρ. 457, Παρ. 605, Παρ. 935 

#136 Παρ. 647 

Τζιβάρας Νίκος 

#33 Παρ. 376, Παρ. 1006 

#365(;) Παρ. 822 

#617 Παρ. 758, Παρ. 992 

Τζιωτάκης Φραγκίσκος 
#352 Παρ. 443 

#458 Παρ. 85 

Τζούμας Αλέκος #174 Παρ. 854 
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Ερμηνευτής ΕΠΒ 
 

Παράδειγμα (μουσική καταγραφή) 

#175(;) Παρ. 207 

#199 Παρ. 571, Παρ. 981 

Τηγανούριας Δημήτρης 

#106 Παρ. 208, Παρ. 1038 

#107 Παρ. 204 

#119 Παρ. 502, Παρ. 569 

#120 Παρ. 700 

#128 Παρ. 885 

#558 Παρ. 371 

Τίκος Κώστας (Νταής) #192 Παρ. 229 

Τίλλης Ευάγγελος* -* 

Παρ. 8, Παρ. 514, Παρ. 525, Παρ. 527, Παρ. 559, 

Παρ. 574, Παρ. 611, Παρ. 643, Παρ. 659, Παρ. 691, 

Παρ. 754, Παρ. 762, Παρ. 1126, Παρ. 1156 

Τουτζιάρης Δημήτρης (Τρακασούρης) 
#30 Παρ. 676 

#637 Παρ. 1005 

Τράκης Φώτης #614 Παρ. 748 

Τριανταφύλλου Θεοδόσης #302 Παρ. 269, Παρ. 387, Παρ. 604 

Τσαγκαράκης Γιώργος (Τζιμάκης) #307 Παρ. 471 

Τσαγκαρινός Λουκάς 

#495 Παρ. 221, Παρ. 282 

#509 Παρ. 401, Παρ. 430 

#532 Παρ. 216 

#565 Παρ. 391 

Τσακίρης Αντώνης #490 Παρ. 277 

Τσακιρίδης Χρήστος #304 Παρ. 595 

Τσακνάκης Ιωάννης #609 Παρ. 146, Παρ. 745 

Τσακνάκης Χρήστος (Λοχίας) #610 Παρ. 750 

Τσακνής Τιμολέων 
#127 Παρ. 309, Παρ. 855 

#354 Παρ. 446, Παρ. 603, Παρ. 1000 

Τσαντάκης Γιώργος #402 Παρ. 890 

Τσαντής Περικλής #671 Παρ. 1079 

Τσιμαχίδης Νίκος 

#281 Παρ. 550 

#282 Παρ. 590 

#629 Παρ. 921 

Τσιμπούκης Χαράλαμπος 

#46 Παρ. 788, Παρ. 964, Παρ. 1078 

#48 Παρ. 217 

#261 Παρ. 564, Παρ. 1078 

Τσιούγκος Παύλος 

#56 Παρ. 326, Παρ. 919, Παρ. 922 

#572 Παρ. 415 

#578 Παρ. 294, Παρ. 331 

Τσιούτας Λάζαρος* -* Παρ. 1116β 

Τσοπανάκης Νικήτας #237 Παρ. 723 

Τσουνιάς Μικές (Έννημα) 
#530 Παρ. 209 

#589 Παρ. 512, Παρ. 989 

Τσώχος Αντώνης 
#289 Παρ. 610 

#663 Παρ. 1047 

Φακίνος Μανώλης (Μπαρμπεράκης) #443 Παρ. 173 

Φάκος Βασίλης #191 Παρ. 614, Παρ. 876 

Φασούλας Θανάσης (Σάκης) 
#608 Παρ. 759 

#638 Παρ. 734, Παρ. 1008 

Φελουζής Μιχάλης 
#511 Παρ. 259 

#714 Παρ. 1122 

Φιλιππίδης Φίλιππος #167 Παρ. 1010 

Φλεβάρης Σάββας #387 Παρ. 168, Παρ. 785, Παρ. 972 
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Ερμηνευτής ΕΠΒ 
 

Παράδειγμα (μουσική καταγραφή) 

Φλούδας Γιώργος 

#45 Παρ. 869 

#161 Παρ. 102, Παρ. 388 

#176 Παρ. 607 

#177 Παρ. 820 

#642 Παρ. 944 

Φουντάτος Ηλίας #571 Παρ. 403 

Φουρτουνίδης Παντελής #634 Παρ. 735 

Φουτούλης Ζαμπίκος #492 Παρ. 148, Παρ. 280 

Φωτίου Χρήστος 
#169 Παρ. 862 

#694 Παρ. 1101 

Χαλδαίος Ηλίας (Λιάτσος) #2 Παρ. 91 

Χαλιγιάννης Αλέκος 
#197 Παρ. 528, Παρ. 627 

#202 Παρ. 572, Παρ. 757 

Χαλιγιάννης Πέτρος (Πετρέφ) 

#160 Παρ. 537, Παρ. 990 

#195 Παρ. 302, Παρ. 531, Παρ. 974 

#616 Παρ. 741 

Χαλκιάς Αχχιλέας 
#171 Παρ. 800, Παρ. 965 

#284 Παρ. 623 

Χαλκιάς Δημήτρης 

#170 Παρ. 613 

#186 Παρ. 109 

#188(;) Παρ. 182 

#726 Παρ. 1153 

Χαλκιάς Κυριάκος 

#155(;) Παρ. 534 

#156(;) Παρ. 518 

#184(;) Παρ. 1022 

#188(;) Παρ. 182 

#200(;) Παρ. 699 

Χαλκιάς Πολυχρόνης 

#155(;) Παρ. 534 

#156(;) Παρ. 518 

#184(;) Παρ. 1022 

#188(;) Παρ. 182 

#200(;) Παρ. 699 

Χανδρινός Γεράσιμος (Φιλήμονας) 
#130 Παρ. 347, Παρ. 790 

#131 Παρ. 442 

Χαραλάμπους Δημήτρης* -* 

Παρ. 535, Παρ. 616, Παρ. 705, Παρ. 714, Παρ. 727, 

Παρ. 742, Παρ. 752, Παρ. 871 

Χαραλάμπους Ευέλθων #328 Παρ. 478 

Χαρχαλάκης Νικόλαος (Χάρχαλης) 
#314 Παρ. 634 

#640 Παρ. 932 

Χατζηδάκης Σταμάτης 
#579 Παρ. 76, Παρ. 679 

#601 Παρ. 740 

Χατζηδημήτρης Γιάννης (Γιαννί) 
#305 Παρ. 580 

#564 Παρ. 363, Παρ. 381, Παρ. 1002 

Χατζημιχάλης Νίκος 

#229 Παρ. 138, Παρ. 160 

#547 Παρ. 346 

#683 Παρ. 1107 

Χατζηνικολάου Γιώργος 
#309 Παρ. 651 

#520 Παρ. 238 

Χατζηπέτρος Γιώργος 

#326 Παρ. 499, Παρ. 709 

#546 Παρ. 342, Παρ. 797 

#605 Παρ. 738 

Χατζόγλου Αντώνης #544 Παρ. 341 
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Παράδειγμα (μουσική καταγραφή) 

Χατζόπουλος Νικόλας 
#297 Παρ. 596, Παρ. 985 

#545 Παρ. 344, Παρ. 429 

Χατζόπουλος Νίκος 

#26 Παρ. 852, Παρ. 966 

#410 Παρ. 859, Παρ. 889 

#448 Παρ. 833 

#449 Παρ. 69 

#450 Παρ. 407, Παρ. 1133 

#457 Παρ. 87 

#550 Παρ. 358 

#695 Παρ. 1075 

#705 Παρ. 1115 

#706 Παρ. 1115 

#710 Παρ. 1145 

#715 Παρ. 1138 

#717 Παρ. 1130 

#718 Παρ. 1139 

#722 Παρ. 1127 

#723 Παρ. 1134 

#725 Παρ. 1162 

#727 Παρ. 1123 

Χρηστόπουλος Δημήτρης #157 Παρ. 513 

Χρήστου Παναγιώτης #114 Παρ. 151 

Ψαρράς Θανάσης 
#258 Παρ. 570 

#573 Παρ. 411 

(;) Λάζαρος #10 Παρ. 732 

Elias Freddy 

#340 Παρ. 469, Παρ. 558 

#668 Παρ. 1112 

#669 Παρ. 1112 

#707 Παρ. 1155 

Sedefjian Nishan #467 Παρ. 139 

Tatliyay Haydar #521 Παρ. 239 

Yacoubian Arach 

#510 Παρ. 262 

#708 Παρ. 1161 

#713 Παρ. 1143 

#724 Παρ. 1159 
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4.2. Με Αριθμητική Ταξινόμηση, Σύμφωνα με τον Κωδικό Αριθμό Ηχητικού Αποσπάσματος 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί –βλ. και παραπάνω πίνακα (4.1)–, ορισμένα από τα καταγραμμένα 

αποσπάσματα χρησιμοποιούνται στο παρόν πόνημα ως παραδείγματα περισσότερες από μια φορά, 

υποδεικνύοντας βέβαια διαφορετικό στοιχείο διαποίκιλσης κάθε φορά. Ως εκ τούτου, θεωρήθηκε 

χρήσιμο η αντιστοιχία μεταξύ ηχητικών αποσπασμάτων και καταγραμμένων μουσικών 

παραδειγμάτων να εκτεθεί συγκεντρωτικά σε ξεχωριστό πίνακα (4.2), σε αριθμητική ταξινόμηση 

αυτή τη φορά σύμφωνα με τον κωδικό αριθμό ηχητικού αποσπάσματος. 

 

 Παράδειγμα  Παράδειγμα  Παράδειγμα  Παράδειγμα 

#1 Παρ. 21 #2 Παρ. 91 #3 Παρ. 105, 

Παρ. 995 
#4 Παρ. 110 

#5 Παρ. 99 #6 Παρ. 157 #7 Παρ. 159 #8 Παρ. 72 

#9 Παρ. 74, 

Παρ. 396, 

Παρ. 427 

#10 Παρ. 732 #11 Παρ. 343, 

Παρ. 427 
#12 Παρ. 420, 

Παρ. 675, 

Παρ. 808, 

Παρ. 960 

#13 Παρ. 318, 

Παρ. 392, 

Παρ. 1065 

#14 Παρ. 948 #15 Παρ. 108, 

Παρ. 930 
#16 Παρ. 272 

#17 Παρ. 107 #18 Παρ. 187, 

Παρ. 253, 

Παρ. 275, 

Παρ. 284 

#19 Παρ. 141 #20 Παρ. 231, 

Παρ. 916 

#21 Παρ. 192, 

Παρ. 952 
#22 Παρ. 1066β #23 Παρ. 701, 

Παρ. 1013 
#24 Παρ. 1128 

#25 Παρ. 1160 #26 Παρ. 852, 

Παρ. 966 
#27 Παρ. 861 #28 Παρ. 418 

#29 Παρ. 325, 

Παρ. 1004 
#30 Παρ. 676 #31 Παρ. 205, 

Παρ. 1025, 

Παρ. 1036 

#32 Παρ. 361, 

Παρ. 562 

#33 Παρ. 376, 

Παρ. 1006 
#34 Παρ. 597 #35 Παρ. 545 #36 Παρ. 657, 

Παρ. 731 

#37 Παρ. 224 #38 Παρ. 285 #39 Παρ. 914 #40 Παρ. 297 

#41 Παρ. 249, 

Παρ. 319 
#42 Παρ. 194, 

Παρ. 212 
#43 Παρ. 826, 

Παρ. 996 
#44 Παρ. 829 

#45 Παρ. 869 #46 Παρ. 788, 

Παρ. 964, 

Παρ. 1078 

#47 Παρ. 963 #48 Παρ. 217 

#49 Παρ. 931 #50 Παρ. 841 #51 Παρ. 1029 #52 Παρ. 424 

#53 Παρ. 671 #54 Παρ. 370, 

Παρ. 717 
#55 Παρ. 257 #56 Παρ. 326, 

Παρ. 919, 

Παρ. 922 

#57 Παρ. 459 #58 Παρ. 461 #59 Παρ. 166, 

Παρ. 656 
#60 Παρ. 79 

#61 Παρ. 1060 #62 Παρ. 258, 

Παρ. 353, 

Παρ. 920 

#63 Παρ. 92 #64 Παρ. 483, 

Παρ. 1105 

#65 Παρ. 1135 #66 Παρ. 268, 

Παρ. 971 
#67 Παρ. 475, 

Παρ. 728 
#68 Παρ. 355, 

Παρ. 374 

#69 Παρ. 698, 

Παρ. 814 
#70 Παρ. 101, 

Παρ. 716, 

Παρ. 909 

#71 Παρ. 582, 

Παρ. 840 
#72 Παρ. 96 
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 Παράδειγμα  Παράδειγμα  Παράδειγμα  Παράδειγμα 

#73 Παρ. 351, 

Παρ. 548 
#74 Παρ. 883 #75 Παρ. 377, 

Παρ. 378, 

Παρ. 425 

#76 Παρ. 776 

#77 Παρ. 888 #78 Παρ. 1052 #79 Παρ. 566 #80 Παρ. 315 

#81 Παρ. 113 #82 Παρ. 218, 

Παρ. 296, 

Παρ. 333, 

Παρ. 718 

#83 Παρ. 1037 #84 Παρ. 368 

#85 Παρ. 369 #86 Παρ. 1062 #87 Παρ. 86, 

Παρ. 986 
#88 Παρ. 578, 

Παρ. 823, 

Παρ. 842 

#89 Παρ. 357 #90 Παρ. 555 #91 Παρ. 248, 

Παρ. 408 
#92 Παρ. 1003 

#93 Παρ. 773, 

Παρ. 892 
#94 Παρ. 835, 

Παρ. 893 
#95 Παρ. 324, 

Παρ. 554 
#96 Παρ. 672 

#97 Παρ. 579, 

Παρ. 1090 
#98 Παρ. 1090 #99 Παρ. 976 #100 Παρ. 290, 

Παρ. 395, 

Παρ. 693 

#101 Παρ. 729 #102 Παρ. 143, 

Παρ. 660 
#103 Παρ. 215 #104 Παρ. 477 

#105 Παρ. 250 #106 Παρ. 208, 

Παρ. 1038 
#107 Παρ. 204 #108 Παρ. 214 

#109 Παρ. 289 #110 Παρ. 283, 

Παρ. 322 
#111 Παρ. 310, 

Παρ. 328 
#112 Παρ. 360 

#113 Παρ. 75 #114 Παρ. 151 #115 Παρ. 144 #116 Παρ. 131 

#117 Παρ. 588 #118 Παρ. 436 #119 Παρ. 502, 

Παρ. 569 
#120 Παρ. 700 

#121 Παρ. 713 #122 Παρ. 1024 #123 Παρ. 332 #124 Παρ. 494 

#125 Παρ. 638 #126 Παρ. 648, 

Παρ. 1096 
#127 Παρ. 309, 

Παρ. 855 
#128 Παρ. 885 

#129 Παρ. 1044 #130 Παρ. 347, 

Παρ. 790 
#131 Παρ. 442 #132 Παρ. 438, 

Παρ. 936 

#133 Παρ. 444, 

Παρ. 556 
#134 Παρ. 547 #135 Παρ. 457, 

Παρ. 605, 

Παρ. 935 

#136 Παρ. 647 

#137 Παρ. 312, 

Παρ. 400 
#138 Παρ. 124 #139 Παρ. 95 #140 Παρ. 115 

#141 Παρ. 321 #142 Παρ. 316, 

Παρ. 1039 
#143 Παρ. 712 #144 Παρ. 947 

#145 Παρ. 80 #146 Παρ. 67 #147 Παρ. 533 #148 Παρ. 677 

#149 Παρ. 493 #150 Παρ. 1154 #151 Παρ. 437 #152 Παρ. 496 

#153 Παρ. 828 #154 Παρ. 149, 

Παρ. 715, 

Παρ. 845, 

Παρ. 1030 

#155 Παρ. 534 #156 Παρ. 518 

#157 Παρ. 513 #158 Παρ. 520 #159 Παρ. 536 #160 Παρ. 537, 

Παρ. 990 

#161 Παρ. 102, 

Παρ. 388 
#162 Παρ. 404 #163 Παρ. 979 #164 Παρ. 980 

#165 Παρ. 606, 

Παρ. 929 
#166 Παρ. 490 #167 Παρ. 1010 #168 Παρ. 761, 

Παρ. 1026 

#169 Παρ. 862 #170 Παρ. 613 #171 Παρ. 800, 

Παρ. 965 
#172 Παρ. 292 
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 Παράδειγμα  Παράδειγμα  Παράδειγμα  Παράδειγμα 

#173 Παρ. 884 #174 Παρ. 854 #175 Παρ. 207 #176 Παρ. 607 

#177 Παρ. 820 #178 Παρ. 880, 

Παρ. 1011 
#179 Παρ. 998 #180 Παρ. 993 

#181 Παρ. 273, 

Παρ. 945 
#182 Παρ. 949 #183 Παρ. 617 #184 Παρ. 1022 

#185 Παρ. 934 #186 Παρ. 109 #187 Παρ. 90, 

Παρ. 119 
#188 Παρ. 182 

#189 Παρ. 136, 

Παρ. 975 
#190 Παρ. 255, 

Παρ. 581 
#191 Παρ. 614, 

Παρ. 876 
#192 Παρ. 229 

#193 Παρ. 251 #194 Παρ. 747 #195 Παρ. 302, 

Παρ. 531, 

Παρ. 974 

#196 Παρ. 519 

#197 Παρ. 528, 

Παρ. 627 
#198 Παρ. 626 #199 Παρ. 571, 

Παρ. 981 
#200 Παρ. 699 

#201 Παρ. 299 #202 Παρ. 572, 

Παρ. 757 
#203 Παρ. 736 #204 Παρ. 654 

#205 Παρ. 191, 

Παρ. 521 
#206 Παρ. 150 #207 Παρ. 317, 

Παρ. 926 
#208 Παρ. 652, 

Παρ. 1014 

#209 Παρ. 795 #210 Παρ. 82 #211 Παρ. 94 #212 Παρ. 93 

#213 Παρ. 81 #214 Παρ. 653 #215 Παρ. 721 #216 Παρ. 84, 

Παρ. 836 

#217 Παρ. 362 #218 Παρ. 487, 

Παρ. 737 
#219 Παρ. 655 #220 Παρ. 636, 

Παρ. 805 

#221 Παρ. 801 #222 Παρ. 866 #223 Παρ. 868, 

Παρ. 968 
#224 Παρ. 681, 

Παρ. 928, 

Παρ. 955 

#225 Παρ. 997 #226 Παρ. 104 #227 Παρ. 158 #228 Παρ. 190 

#229 Παρ. 138, 

Παρ. 160 
#230 Παρ. 516 #231 Παρ. 511 #232 Παρ. 517, 

Παρ. 719 

#233 Παρ. 938, 

Παρ. 988 
#234 Παρ. 524 #235 Παρ. 530 #236 Παρ. 123 

#237 Παρ. 723 #238 Παρ. 529 #239 Παρ. 184, 

Παρ. 414, 

Παρ. 526 

#240 Παρ. 256, 

Παρ. 523, 

Παρ. 1012 

#241 Παρ. 413 #242 Παρ. 687, 

Παρ. 957 
#243 Παρ. 724 #244 Παρ. 551 

#245 Παρ. 295 #246 Παρ. 546 #247 Παρ. 786 #248 Παρ. 781 

#249 Παρ. 792 #250 Παρ. 791 #251 Παρ. 367, 

Παρ. 878 
#252 Παρ. 379, 

Παρ. 384 

#253 Παρ. 375, 

Παρ. 777 
#254 Παρ. 100, 

Παρ. 602 
#255 Παρ. 549, 

Παρ. 683 
#256 Παρ. 553, 

Παρ. 849 

#257 Παρ. 390 #258 Παρ. 570 #259 Παρ. 565 #260 Παρ. 568, 

Παρ. 982 

#261 Παρ. 564, 

Παρ. 1078 
#262 Παρ. 563, 

Παρ. 720, 

Παρ. 793 

#263 Παρ. 567, 

Παρ. 789 
#264 Παρ. 573 

#265 Παρ. 254, 

Παρ. 575 
#266 Παρ. 576, 

Παρ. 804 
#267 Παρ. 802 #268 Παρ. 806 

#269 Παρ. 577 #270 Παρ. 70 #271 Παρ. 796 #272 Παρ. 416, 

Παρ. 799 

#273 Παρ. 674, 

Παρ. 803, 

Παρ. 1019 

#274 Παρ. 619 #275 Παρ. 620 #276 Παρ. 552 
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 Παράδειγμα  Παράδειγμα  Παράδειγμα  Παράδειγμα 

#277 Παρ. 544 #278 Παρ. 593 #279 Παρ. 594 #280 Παρ. 622 

#281 Παρ. 550 #282 Παρ. 590 #283 Παρ. 557, 

Παρ. 973 
#284 Παρ. 623 

#285 Παρ. 625 #286 Παρ. 612 #287 Παρ. 658, 

Παρ. 907 
#288 Παρ. 649 

#289 Παρ. 610 #290 Παρ. 586 #291 Παρ. 592 #292 Παρ. 584, 

Παρ. 933 

#293 Παρ. 267, 

Παρ. 608 
#294 Παρ. 585 #295 Παρ. 583 #296 Παρ. 587 

#297 Παρ. 596, 

Παρ. 985 
#298 Παρ. 621 #299 Παρ. 589 #300 Παρ. 624 

#301 Παρ. 591 #302 Παρ. 269, 

Παρ. 387, 

Παρ. 604 

#303 Παρ. 618 #304 Παρ. 595 

#305 Παρ. 580 #306 Παρ. 1157 #307 Παρ. 471 #308 Παρ. 165, 

Παρ. 635, 

Παρ. 850, 

#309 Παρ. 651 #310 Παρ. 156, 

Παρ. 466  
#311 Παρ. 386, 

Παρ. 639 
#312 Παρ. 640 

#313 Παρ. 476, 

Παρ. 515 
#314 Παρ. 634 #315 Παρ. 364, 

Παρ. 650 
#316 Παρ. 451, 

Παρ. 495, 

Παρ. 644 

#317 Παρ. 78, 

Παρ. 491 
#318 Παρ. 492 #319 Παρ. 500 #320 Παρ. 498 

#321 Παρ. 271 #322 Παρ. 497 #323 Παρ. 501 #324 Παρ. 504 

#325 Παρ. 488 #326 Παρ. 499, 

Παρ. 709 
#327 Παρ. 464 #328 Παρ. 478 

#329 Παρ. 505 #330 Παρ. 354, 

Παρ. 456 
#331 Παρ. 460 #332 Παρ. 467 

#333 Παρ. 470 #334 Παρ. 452 #335 Παρ. 481 #336 Παρ. 448 

#337 Παρ. 485 #338 Παρ. 482 #339 Παρ. 473, 

Παρ. 924 
#340 Παρ. 469, 

Παρ. 558 

#341 Παρ. 641 #342 Παρ. 468, 

Παρ. 937 
#343 Παρ. 252 #344 Παρ. 465 

#345 Παρ. 645 #346 Παρ. 479, 

Παρ. 778 
#347 Παρ. 441 #348 Παρ. 439 

#349 Παρ. 97, 

Παρ. 454 
#350 Παρ. 455 #351 Παρ. 458 #352 Παρ. 443 

#353 Παρ. 462 #354 Παρ. 446, 

Παρ. 603, 

Παρ. 1000 

#355 Παρ. 445 #356 Παρ. 447 

#357 Παρ. 440 #358 Παρ. 637 #359 Παρ. 450 #360 Παρ. 449 

#361 Παρ. 463 #362 Παρ. 489 #363 Παρ. 423, 

Παρ. 486 
#364 Παρ. 690, 

Παρ. 872 

#365 Παρ. 822 #366 Παρ. 821 #367 Παρ. 881 #368 Παρ. 882 

#369 Παρ. 875 #370 Παρ. 877 #371 Παρ. 389, 

Παρ. 873 
#372 Παρ. 887 

#373 Παρ. 886 #374 Παρ. 891 #375 Παρ. 599, 

Παρ. 787 
#376 Παρ. 818 

#377 Παρ. 775, 

Παρ. 1007 
#378 Παρ. 794 #379 Παρ. 798, 

Παρ. 1021 
#380 Παρ. 780 

#381 Παρ. 598, 

Παρ. 784 
#382 Παρ. 779 #383 Παρ. 774 #384 Παρ. 783, 

Παρ. 1020 
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 Παράδειγμα  Παράδειγμα  Παράδειγμα  Παράδειγμα 

#385 Παρ. 807, 

Παρ. 839 
#386 Παρ. 817 #387 Παρ. 168, 

Παρ. 785, 

Παρ. 972 

#388 Παρ. 809 

#389 Παρ. 810 #390 Παρ. 811 #391 Παρ. 816 #392 Παρ. 824 

#393 Παρ. 812 #394 Παρ. 782 #395 Παρ. 815 #396 Παρ. 825 

#397 Παρ. 609, 

Παρ. 834 
#398 Παρ. 832 #399 Παρ. 830 #400 Παρ. 628, 

Παρ. 730, 

Παρ. 813 

#401 Παρ. 831 #402 Παρ. 890 #403 Παρ. 827 #404 Παρ. 843 

#405 Παρ. 819 #406 Παρ. 844 #407 Παρ. 522 #408 Παρ. 856, 

Παρ. 911 

#409 Παρ. 851 #410 Παρ. 859, 

Παρ. 889 
#411 Παρ. 853 #412 Παρ. 863 

#413 Παρ. 838 #414 Παρ. 846, 

Παρ. 1017 
#415 Παρ. 847 #416 Παρ. 864, 

Παρ. 999 

#417 Παρ. 848 #418 Παρ. 405, 

Παρ. 837 
#419 Παρ. 858, 

Παρ. 959 
#420 Παρ. 1028 

#421 Παρ. 860, 

Παρ. 987 
#422 Παρ. 857 #423 Παρ. 865 #424 Παρ. 867 

#425 Παρ. 152 #426 Παρ. 140 #427 Παρ. 142 #428 Παρ. 145 

#429 Παρ. 147(α) 

Παρ. 969 
#430 Παρ. 147(β) #431 Παρ. 180 #432 Παρ. 181 

#433 Παρ. 172 #434 Παρ. 163 #435 Παρ. 162, 

Παρ. 176 
#436 Παρ. 185, 

Παρ. 406, 

Παρ. 918 

#437 Παρ. 183 #438 Παρ. 155, 

Παρ. 170 
#439 Παρ. 154 #440 Παρ. 137 

#441 Παρ. 161, 

Παρ. 178, 

Παρ. 962 

#442 Παρ. 175, 

Παρ. 646 

Παρ. 984 

#443 Παρ. 173 #444 Παρ. 171 

#445 Παρ. 179, 

Παρ. 394 
#446 Παρ. 164, 

Παρ. 382 
#447 Παρ. 169, 

Παρ. 365 
#448 Παρ. 833 

#449 Παρ. 69 #450 Παρ. 407, 

Παρ. 1133 
#451 Παρ. 68 #452 Παρ. 71 

#453 Παρ. 186 #454 Παρ. 73 #455 Παρ. 77 #456 Παρ. 910 

#457 Παρ. 87 #458 Παρ. 85 #459 Παρ. 83 #460 Παρ. 89 

#461 Παρ. 122 #462 Παρ. 88 #463 Παρ. 132 #464 Παρ. 135 

#465 Παρ. 133 #466 Παρ. 905 #467 Παρ. 139 #468 Παρ. 106, 

Παρ. 733, 

Παρ. 991 

#469 Παρ. 98 #470 Παρ. 118 #471 Παρ. 116 #472 Παρ. 117 

#473 Παρ. 177 #474 Παρ. 130, 

Παρ. 196  
#475 Παρ. 127 #476 Παρ. 129 

#477 Παρ. 126, 

Παρ. 195 
#478 Παρ. 167, 

Παρ. 906 
#479 Παρ. 128, 

Παρ. 189 
#480 Παρ. 114 

#481 Παρ. 111 #482 Παρ. 112 #483 Παρ. 134 #484 Παρ. 300 

#485 Παρ. 301 #486 Παρ. 274, 

Παρ. 946 
#487 Παρ. 270, 

Παρ. 278 
#488 Παρ. 276, 

Παρ. 431α, 

Παρ. 908 

#489 Παρ. 431α #490 Παρ. 277 #491 Παρ. 279 #492 Παρ. 148, 

Παρ. 280 
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 Παράδειγμα  Παράδειγμα  Παράδειγμα  Παράδειγμα 

#493 Παρ. 286 #494 Παρ. 293 #495 Παρ. 221, 

Παρ. 282 
#496 Παρ. 291, 

Παρ. 306, 

Παρ. 314 

#497 Παρ. 298, 

Παρ. 913 
#498 Παρ. 303, 

Παρ. 426 
#499 Παρ. 307, 

Παρ. 967 
#500 Παρ. 308, 

Παρ. 313 

#501 Παρ. 311, 

Παρ. 412 
#502 Παρ. 320 #503 Παρ. 244 #504 Παρ. 484 

#505 Παρ. 220 #506 Παρ. 453 #507 Παρ. 245 #508 Παρ. 246, 

Παρ. 915  

#509 Παρ. 401, 

Παρ. 430 
#510 Παρ. 262 #511 Παρ. 259 #512 Παρ. 261 

#513 Παρ. 265 #514 Παρ. 263 #515 Παρ. 237 #516 Παρ. 264 

#517 Παρ. 243 #518 Παρ. 242 #519 Παρ. 241, 

Παρ. 330 
#520 Παρ. 238 

#521 Παρ. 239 #522 Παρ. 236 #523 Παρ. 235, 

Παρ. 722 
#524 Παρ. 233 

#525 Παρ. 1163 #526 Παρ. 234 #527 Παρ. 206 #528 Παρ. 210 

#529 Παρ. 211, 

Παρ. 874 
#530 Παρ. 209 #531 Παρ. 203 #532 Παρ. 216 

#533 Παρ. 213, 

Παρ. 422 
#534 Παρ. 219, 

Παρ. 912 
#535 Παρ. 103, 

Παρ. 222 
#536 Παρ. 223, 

Παρ. 340 

#537 Παρ. 228 #538 Παρ. 225 #539 Παρ. 226 #540 Παρ. 230 

#541 Παρ. 227 #542 Παρ. 260 #543 Παρ. 345 #544 Παρ. 341 

#545 Παρ. 344, 

Παρ. 429 
#546 Παρ. 342, 

Παρ. 797 
#547 Παρ. 346 #548 Παρ. 287, 

Παρ. 352 

#549 Παρ. 350 #550 Παρ. 358 #551 Παρ. 356 #552 Παρ. 125, 

Παρ. 359 

#553 Παρ. 348 #554 Παρ. 349 #555 Παρ. 923 #556 Παρ. 561, 

Παρ. 927 

#557 Παρ. 372 #558 Παρ. 371 #559 Παρ. 373, 

Παρ. 950 
#560 Παρ. 380, 

Παρ. 385 

#561 Παρ. 428 #562 Παρ. 383, 

Παρ. 917 
#563 Παρ. 366, 

Παρ. 970 
#564 Παρ. 363, 

Παρ. 381, 

Παρ. 1002 

#565 Παρ. 391 #566 Παρ. 397 #567 Παρ. 393, 

Παρ. 480 
#568 Παρ. 398 

#569 Παρ. 399 #570 Παρ. 402 #571 Παρ. 403 #572 Παρ. 415 

#573 Παρ. 411 #574 Παρ. 409, 

Παρ. 409 
#575 Παρ. 410 #576 Παρ. 417 

#577 Παρ. 419 #578 Παρ. 294, 

Παρ. 331 
#579 Παρ. 76, 

Παρ. 679 
#580 Παρ. 682 

#581 Παρ. 1066 #582 Παρ. 680 #583 Παρ. 694 #584 Παρ. 739 

#585 Παρ. 686, 

Παρ. 956 
#586 Παρ. 684 #587 Παρ. 688 #588 Παρ. 697 

#589 Παρ. 512, 

Παρ. 989 
#590 Παρ. 685, 

Παρ. 954 
#591 Παρ. 689 #592 Παρ. 753 

#593 Παρ. 751 #594 Παρ. 726 #595 Παρ. 174, 

Παρ. 695 
#596 Παρ. 702 

#597 Παρ. 673 #598 Παρ. 703 #599 Παρ. 696 #600 Παρ. 710 

#601 Παρ. 740 #602 Παρ. 704 #603 Παρ. 725, 

Παρ. 953 
#604 Παρ. 711 

#605 Παρ. 738 #606 Παρ. 706 #607 Παρ. 707 #608 Παρ. 759 
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 Παράδειγμα  Παράδειγμα  Παράδειγμα  Παράδειγμα 

#609 Παρ. 146, 

Παρ. 745 
#610 Παρ. 750 #611 Παρ. 708, 

Παρ. 1015 
#612 Παρ. 744 

#613 Παρ. 743, 

Παρ. 961 
#614 Παρ. 748 #615 Παρ. 749 #616 Παρ. 741 

#617 Παρ. 758, 

Παρ. 992 
#618 Παρ. 746 #619 Παρ. 421, 

Παρ. 756, 

Παρ. 951 

#620 Παρ. 755 

#621 Παρ. 978 #622 Παρ. 193 #623 Παρ. 958 #624 Παρ. 925 

#625 Παρ. 1018 #626 Παρ. 1016 #627 Παρ. 1023 #628 Παρ. 1031 

#629 Παρ. 921 #630 Παρ. 977 #631 Παρ. 983 #632 Παρ. 1009 

#633 Παρ. 994 #634 Παρ. 735 #635 Παρ. 760 #636 Παρ. 1001, 

Παρ. 1027 

#637 Παρ. 1005 #638 Παρ. 734, 

Παρ. 1008 
#639 Παρ. 940 #640 Παρ. 932 

#641 Παρ. 942 #642 Παρ. 944 #643 Παρ. 941 #644 Παρ. 939 

#645 Παρ. 943 #646 Παρ. 323 #647 Παρ. 1054 #648 Παρ. 1054 

#649 Παρ. 1059 #650 Παρ. 1061 #651 Παρ. 1061 #652 Παρ. 1040 

#653 Παρ. 1039 #654 Παρ. 1055 #655 Παρ. 1053 #656 Παρ. 1056 

#657 Παρ. 1056 #658 Παρ. 1042 #659 Παρ. 1043 #660 Παρ. 1045 

#661 Παρ. 1046 #662 Παρ. 1046 #663 Παρ. 1047 #664 Παρ. 1047 

#665 Παρ. 1048 #666 Παρ. 1049 #667 Παρ. 1095 #668 Παρ. 1112 

#669 Παρ. 1112 #670 Παρ. 1081 #671 Παρ. 1079 #672 Παρ. 1098 

#673 Παρ. 1098 #674 Παρ. 1097 #675 Παρ. 1089 #676 Παρ. 1077 

#677 Παρ. 1072 #678 Παρ. 1072 #679 Παρ. 1073 #680 Παρ. 1100 

#681 Παρ. 1106 #682 Παρ. 1106 #683 Παρ. 1107 #684 Παρ. 1094 

#685 Παρ. 1082 #686 Παρ. 1099 #687 Παρ. 1099 #688 Παρ. 1085, 

Παρ. 1092 

#689 Παρ. 1092 #690 Παρ. 1085 #691 Παρ. 1084 #692 Παρ. 1086 

#693 Παρ. 1083 #694 Παρ. 1101 #695 Παρ. 1075 #696 Παρ. 1109 

#697 Παρ. 1113 #698 Παρ. 1108 #699 Παρ. 1108 #700 Παρ. 1131 

#701 Παρ. 1074 #702 Παρ. 1074 #703 Παρ. 1114 #704 Παρ. 1114 

#705 Παρ. 1115 #706 Παρ. 1115 #707 Παρ. 1155 #708 Παρ. 1161 

#709 Παρ. 1147 #710 Παρ. 1145 #711 Παρ. 1146 #712 Παρ. 1142 

#713 Παρ. 1143 #714 Παρ. 1122 #715 Παρ. 1138 #716 Παρ. 1124 

#717 Παρ. 1130 #718 Παρ. 1139 #719 Παρ. 1129 #720 Παρ. 1158 

#721 Παρ. 1158 #722 Παρ. 1127 #723 Παρ. 1134 #724 Παρ. 1159 

#725  Παρ. 1162 #726  Παρ. 1153 #727  Παρ. 1123 #728 Παρ. 43 

#729 Παρ. 23 #730 Παρ. 24, 

Παρ. 29, 

Παρ. 42, 

Παρ. 46 

#731 Παρ. 25 #732 Παρ. 26, 

Παρ. 33, 

Παρ. 39 

#733 Παρ. 27, 

Παρ. 31, 

Παρ. 40 

#734 Παρ. 28 #735 Παρ. 30, 

Παρ. 41α 
#736 Παρ. 32, 

Παρ. 43γ 

#737 Παρ. 43β #738 Παρ. 38, 

Παρ. 45 
#739 Παρ. 43δ #740 Παρ. 41β 

#741 Παρ. 34 #742 Παρ. 36 #743 Παρ. 37 #744 Παρ. 35 

#745 Σχετικά, βλ. σημ. 1787. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Κατάλογος Ηχογραφημάτων Ερμηνευτών ΕΠΒ (Εργογραφία) 

 

Το σύνολο των ηχογραφημάτων που αντιστοιχεί στον εκάστοτε ερμηνευτή ΕΠΒ παρατίθεται κάτω 

από το ονοματεπώνυμο αυτού – το οποίο αναγράφεται μόνο του σε ξεχωριστή γραμμή, με πλάγια 

(italics) και έντονης γραφής (bold) γραμματοσειρά δίπλα από το σύμβολο «●». Ο εν λόγω 

κατάλογος έχει οκτώ στήλες. 

 α) Στην πρώτη στήλη αναφέρεται η χρονολογία έκδοσης του άλμπουμ (ή ηχογράφησης του 

σχετικού υλικού). 

 β) Στη δεύτερη στήλη αναφέρεται ο τίτλος του άλμπουμ (ή το είδος και λοιπά στοιχεία του 

ηχογραφήματος, όταν αυτό δεν προέρχεται από τη δισκογραφία). 

 γ & δ) Στην τρίτη και τέταρτη στήλη αναφέρονται, αντίστοιχα, η εταιρία ή ο γενικότερος 

φορέας μέσω του οποίου εκδόθηκε το εκάστοτε άλμπουμ, και ο σχετικός κωδικός έκδοσης αυτού. 

 ε) Στην πέμπτη στήλη αναφέρεται ο τύπος του μέσου του άλμπουμ (LP, MC, CD). 

 στ) Στη έκτη στήλη αναφέρεται ο αριθμός σειράς των κομματιών –όπως αυτός αναγράφεται 

στο μέσο–, στα οποία εντοπίστηκε ότι συμμετέχει ο εκάστοτε βιολιστής. Αφορά κυρίως στις 

δισκογραφικές παραγωγές εκείνες –π.χ. τις διάφορες συλλογές– στις οποίες συμμετέχουν 

περισσότεροι από ένας βιολιστής. Αντιθέτως, για τις παραγωγές εκείνες στις οποίες συμμετέχει σε 

όλα τα κομμάτια ο ίδιος βιολιστής, κατά κανόνα δεν αναφέρονται οι αντίστοιχοι αριθμοί σειράς.  

 Να σημειωθεί ακόμη ότι σε κάποια από τα άλμπουμ της δισκογραφίας δεν κατέστη δυνατόν 

να επιβεβαιωθεί με σιγουριά η συμμετοχή ορισμένων ερμηνευτών ως βιολιστών –αν και θεωρείται 

αρκετά πιθανή–, ενώ επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή αυτών με κάποιον διαφορετικό μουσικό ρόλο – 

όπως εκείνον του τραγουδιστή (τργδ.), του συνθέτη (συνθ.), του οργανοπαίκτη κάποιου άλλου 

μουσικού οργάνου (όπως, π.χ., λύρα, σαντούρι [σαντ.], τσαμπούνα, λαούτο) ή του επιμελητή 

(επιμ.) της έκδοσης. Ο ρόλος αυτός –όπου διαπιστώθηκε– αναφέρεται συντομευμένα στην 

παρούσα στήλη. 

 ζ) Στην έβδομη στήλη με το σύμβολο «•» σημειώνονται τα άλμπουμ –και γενικότερα τα 

ηχογραφήματα– εκείνα τα οποία συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. 

 η) Στην όγδοη στήλη με το σύμβολο «•» σημειώνονται τα άλμπουμ –και γενικότερα τα 

ηχογραφήματα– εκείνα τα οποία δεν προκρίθηκαν για περαιτέρω επεξεργασία, σύμφωνα με τα 

βασικά Κριτήρια Ι & ΙΙ, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας.  

 Ο κατάλογος, επίσης, είναι ταξινομημένος, κατά πρώτον, σε αλφαβητική σειρά σύμφωνα με 

το επίθετο των οργανοπαικτών, κατά δεύτερον, σε φθίνουσα αριθμητική σειρά σύμφωνα με τη 

χρονολογία έκδοσης του εκάστοτε άλμπουμ, και κατά τρίτον, σε αλφαβητική σειρά σύμφωνα με 

τον τίτλο του κάθε άλμπουμ. Ακόμη, όλοι οι τίτλοι των άλμπουμ που προέρχονται από τη 

δισκογραφία αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα, ενώ, αντιθέτως, τα στοιχεία όλων των 

υπόλοιπων κατηγοριών ηχογραφημάτων (ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, ανέκδοτες επιτόπιες 

ηχογραφήσεις κ.λπ.) με μικρά. 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΕΠΒ (ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ) 

828 

 

Χρ. 
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Μέσο 

Αρ. 

κομμα
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λ
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κ
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● Αβέρωφ Γεώργιος 

    

  

1985 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

VOL.2 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ 

CBS RECORDS 

(Nicosia) 54694 LP 

 

• 
 

1977 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ  

CBS RECORDS 

(Nicosia) 81900 LP 

 

• 
 

1980-90 Τηλεοπτική εκπομπή: Κυπριακό κανάλι, Αρχείο Χρήστου Σίκκη • • 

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Αβραάμ Βασίλης 

    

  

2009 

ΖΑΓΟΡΙ, ΤΑΚΟΥΤΣΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1961-1975 ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΣΙΜΩΝΟΣ ΚΑΡΑ  ΣΔΕΜ/ ΠΟΣΥΖΑ 24/ 9 CD 19 
  

2009 ΤΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΩ ΤΑ ΦΛΟΥΡΙΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΒΑΣ ΖΙΩΓΑΣ 211 CD 

 
  

2008; 

ΑΪΝΤΕ ΓΙΑ ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ - ΚΩΣΤΑΣ 

ΤΖΙΜΑΣ ΖΙΩΓΑΣ 195 CD 

 

  

2008; ΕΤΣΙ ΕΜΕΙΣ ΓΛΕΝΤΑΜΕ - ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΙΜΑΣ ΖΙΩΓΑΣ 190 CD 

 
  

2008 ΟΙ ΒΛΑΜΗΔΕΣ - ΣΟΥΛΑ ΔΕΛΛΙΟΥ  GENERAL 5554 CD 

 
  

2007-8; ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ - ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΡΙΔΗΣ ΖΙΩΓΑΣ 184 CD 

 
  

1995 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΛΑ ΛΥΓΕΡΗ - ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 647 MC σμτχ. 
• 

 

1989-91; ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ SYMBAN 2114-7 MC σμτχ. • 
 

● Αγαθάκης 

    

  

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Αγαλιώτης Τάσος (Κουκής) 

    

  

1996 INSTRUMENTAL FOLK MUSIC FROM GREECE TOPIC TSCD915 CD 9,10,11 • 
 

1977/ 

2002 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 115/ 16 

LP/ 

CD 7,8,9 
• 

 

● Αγγελής Θεμιστοκλής  

    

  

2008 Η ΚΥΡΙΑ ΓΙΩΤΑ ΛΥΔΙΑ EMI 206502 5CDs 

IV15, 

20 συνθ 
• 

 

2008 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1958 Α HELLENIC 1414 CD 

17, 20 

συνθ. 
• 

 

2008 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1958 Β HELLENIC 1415 CD 

15 

συνθ. 
• 

 

2008 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1958 Γ HELLENIC 1416 CD 

14 

συνθ. 
• 

 

2005 ΤΣΙΦΤΕΤΕΛΙΑ 2 - ΓΙΩΤΑ ΛΥΔΙΑ  PANIVAR 56147 CD 5 συνθ. • 
 

2003 ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο.15 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 209 CD 

16 

συνθ. 
• 

 

1998 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 45 ΣΤΡΟΦΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ - 

ΓΙΩΤΑ ΛΙΔΙΑ MINOS 495227 CD 

13, 16 

συνθ. 
• 

 

1972/ 

1995 

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΝΑ 

ΣΑΜΙΟΥ  LYRA 3252/ 0179 

LP/ 

CD 1-12 
• 

 

ηχ.1956 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 
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● Αγγελόπουλος Βασίλης 

    

  

1994 

[1976] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΡΟΥΜΕΛΗΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 4 CD 8 
• 

 

1978 Η ΡΩΜΙΑ - ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  GENERAL 2532 LP 

 
  

1976 

[1994] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΣΙΜΩΝ 

ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 113 LP σμτχ.   

● Αγγελόπουλος Σπυρίδων 

    

  

1960-80 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Αγραφιώτης Βασίλης 

    

  

1983 

ΜΙΑ ΧΗΡΑ ΚΛΑΙΕΙ ΚΑΙ ΘΡΗΝΕΙ - ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ  SYMBAN 1821 LP τργδ.  
• 

● Αδαμόπουλος Ιωάννης 

    

  

1994 

[1976] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΡΟΥΜΕΛΗΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 4 CD 9 
• 

 

1976 

[1994] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΣΙΜΩΝ 

ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 113 LP σμτχ.   

● Αδάμος Γιώργος (Γκρινταβιώτης) 

    

  

2000-5 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΔΑΜΟΣ  ΖΙΩΓΑΣ 37 CD 

 

• 
 

>1990 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΔΑΜΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 

Νο.1  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΜΚΕΜΕΠ

ΓΑ 2CDs 

 

• 
 

1986-90; Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 442 MC 

 

• 
 

1979 ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΓΘ 2LPs I • 
 

● Αδριάς Βαγγέλης (Ναύτης) 

    

  

2009 

Η ΣΑΜΟΣ ΣΤΙΣ 78 ΣΤΡΟΦΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1918-1958 ΠΕΚ 19 

2CDs

+ΒΙ- 

ΒΛΙΟ II21 

• 
 

2006 

ΝΗΣΙΩΤΕΣ ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΕΣ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ '60  POP ELEVEN 

τχ. 3, 

PO432 CD 22 
• 

 

2006 ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ  ΑΘΗΝΑΪΚΗ 292 CD 6,8 • 
 

2004 16 ΑΘΑΝΑΤΑ ΒΙΟΛΙΑ NITRO MUSIC 2710922 CD 15 • 
 

2003 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ VICTORY 9503 4CDs IV5 • 
 

2000 

ΑΡΧΕΙΟ: ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 46 - 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 1  EMI 854022 CD 11 
• 

 

1997 

ΑΡΧΕΙΟ: ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 27 - 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ 4  HMV 852832 CD 5,6 
• 

 

1997 

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ SAKKARIS PR.SR250 CD 5,12 
• 

 

1997 

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ 

ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ  SAKKARIS PR.SR250 CD 13 
• 

 

1996 

ΜΑΡΙΚΑ ΠΑΠΑΓΚΙΚΑ - ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1918-

1929 HELLENIC 1011 CD 5,8 
• 

 

1995 ΣΜΥΡΝΕΪΚΑ ΚΑΙ ΑΜΑΝΕΔΕΣ 1927-1937  MBI 118 CD 18 • 
 

1995 ΣΜΥΡΝΕΪΚΟ ΜΙΝΟΡΕ - ΜΑΡΙΚΑ ΠΑΠΑΓΚΙΚΑ BMG 24917 

LP/ 

CD 4,7 
• 

 

ηχ.1953 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 
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1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC, LP, CD 
• • 

● Αθανασιάδης Θεοχάρης 

    

  

2003 

[1975] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 17 CD 1 
• 

 

1984 

GRECE - CHANTS POLUPHONIQUES ET MUSIQUE 

D’ EPIRE OCORA 558631 LP A4 
• 

 

1976 

ΣΤΗΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΤΟΝ ΑΝΘΟ - ΔΟΜΝΑ 

ΣΑΜΙΟΥ  

COLUMBIA 

(MINOS) 

70253/ 

834905 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1975 

[2003] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 111 LP σμτχ. 
• 

 

1973/ 

1995  ΕΧΕ ΓΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ  

COLUMBIA 

(MINOS) 

SCXG115/ 

834906 

LP/ 

CD 

 

• 
 

● Αϊδόνης Κωνσταντίνος 

    

  

1968/ 

1999 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, ΤΟΜΟΣ Γ' - 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΕΛ 10 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

I11  

(σ. 87) 

• 
 

ηχ.1954, 

1957 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών  
• 

● Αικατερινίδης Ιωάννης  

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Αλεξίου Γιάγκος (Γιοβανίκας) 

    

  

1982/ 

1995  

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΣΤΗ 

ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 1922 ACBA/ BMG 

1402/ 

31965 

LP/ 

CD 12 
• 

 

● Αλεξίου Γιάννης 

    

  

1996 ΤΣΙΦΤΕΤΕΛΙΑ ΜΕ ΚΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΙΑ  POLYPHONE 6038 CD 

2,5,10, 

13 
• 

 

1960-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Αλτιπαρμακιάν Ρουπέν 

    

  

1960-80 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Ανδρέου Άγγελος 

    

  

1999 ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΙΚΗΣ CD 

6,9,15, 

17   

ηχ.1987 

Ανέκδοτη βιντεοσκόπηση του τοπικού αποκριάτικου δρώμενου "Μπέης" [Έβρος] από το αρχείο του 

Δημήτρη Σπανού  
• 

● Ανδρουτσόπουλος Β. (Ψαρέως) 

    

  

2009 

Η ΣΑΜΟΣ ΣΤΙΣ 78 ΣΤΡΟΦΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1918-1958 ΠΕΚ 19 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ II16 

• 
 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 
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● Αντρέου Πετρής 

    

  

1988/ 

1999 ΚΥΠΡΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  ΠΛΙ PFF8/ 13 

7LPs/ 

7CDs 

III4, 

IV6 
• 

 

● Αντριάς Δημήτρης 

    

  

1993 

[1974] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 1 CD 1 
• 

 

1974 

[1993] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΣΔΕΜ 109 LP Β1 
• 

 

● Αντωνάκης Ηλίας 

    

  

1980-90; ΣΟΛΟ ΒΙΟΛΙ - ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ  ΦΟΙΝΙΞ 213 MC 

 

• 
 

>1977 ΠΑΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΜΠΑΣ  ECHOGRAM E34 MC 

 

• 
 

1976  Ο ΧΕΙΜΑΡΟΣ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΟΥΚΑΣ  VENUS V1015 LP 

 

• 
 

1960-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Αποστολακούλης Ηλίας 

    

  

2006 

ΝΑ ’ΧΕ ΚΑΕΙ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ - ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΛΚΕΛΑΜ 2005/ 6-7 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ I18 

• 
 

2005 

ΠΟΤΑΜΕ ΤΖΑΝΕΜ ΠΟΤΑΜΕ ΜΟΥ - 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΑΕΜ 21 CD σμτχ.   

1993  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΕΛΛΑ, 

ΑΣΛΝΠ 

2LPs/ 

CD σμτχ.   

● Αράπης Ν. 

    

  

1996 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νο.1 - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ FIDELITY 532850 CD 7 
• 

 

1996 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νο.2 - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ FIDELITY 532851 CD 16 
• 

 

1996 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νο.3 - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ FIDELITY 532852 CD 1 
• 

 

1996 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νο.4 - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ FIDELITY 532853 CD 11 
• 

 

● Αρβανιτάκης Τιμόθεος 

    

  

2001  ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΑΔΕΣ ΤΣΗ ΖΑΚΥΘΟΣ ΙΙ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

 

CD 

 
  

1998  ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΑΔΕΣ ΤΣΗ ΖΑΚΥΘΟΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

 

CD 

 
  

1982  ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ  MUSICBOX 13004 LP συνθ. 
  

● Αρβανιτόπουλος Ανέστος  

    

  

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Αργυρίδης Βαρνάβας 

    

  

ηχ.1953 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Αριστοδήμου Ροδοσθένης (Πολωνός) 

    

  

1988/ 

1999 ΚΥΠΡΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  ΠΛΙ PFF8/ 13 

7LPs/ 

7CDs 

V14, 

VI2, 

IX21 

• 
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● Αρμελενιός Απόστολος (Γιώργαρος) 

    

  

2001 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ ΜΛΑ 9 CD 

1,3,8,13

,14,21 
• 

 

● Αστρουλάκης Νικήτας 

    

  

2006  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΠΑΔ 2CDs II10 • • 

● Αυγουστάκης Εμμανουήλ 

    

  

ηχ.1967 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Αφεντάκης Βατίστας 

    

  

1992 ΚΙΜΩΛΙΑΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΣΑΚΟ 

1001-2 2MCs σμτχ.   

● Βαζαίος Αντώνης 

    

  

2004 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΜΟΡΓΟΥ - Δ. 

ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ, Α. ΒΑΖΑΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

 

CD 

 

• 
 

1990-

2000; 

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ - 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΖΑΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

 

CD 

 

• 
 

● Βαζαίος Λευτέρης 

    

  

2009 ΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ Νo.2  NEXT 9070 4CDs σμτχ. • • 

2008 

ΘΑ ΤΟ ΡΙΞΩ ΕΞΩ - ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΖΑΙΟΣ, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ LEGEND 5631 CD συνθ. 
• • 

2008 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΖΑΙΟΣ - LIVE ΠΙΣΤΑ 141 CD 

 
 

• 

2008 

ΡΙΧΤΕ ΤΟ ΕΞΩ - ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΖΑΙΟΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ NEXT 2163 

3CDs

/ 

DVD 

 

 
• 

2007 

Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, LIVE - ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΖΑΙΟΣ, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΙΣΤΑ 134 CD 

 

• • 

2007 

ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ, LIVE - ΖΕΡΒΑΚΗΣ, ΒΑΖΑΙΟΣ, 

ΜΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

 

CD σμτχ. 
• • 

2007 

ΠΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΕΙ - ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΖΑΙΟΣ, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ NEXT 2133 2CDs 

 

• • 

2006 

ΘΑ ΒΡΩ ΑΛΛΗ - ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΖΑΙΟΣ, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ MBI 16628 2CDs 

 

• • 

2006 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΗΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΖΑΙΟΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ NEXT 2121 CD 

 

• • 

2005 

ΚΟΡΙΤΣΑΡΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΝΑ - ΛΕΥΤΕΡΗΣ 

ΒΑΖΑΙΟΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ  NEXT 2083 2CDs 

 

• • 

2004 

ΝΑ ’ΜΑΣΤΕ ΠΑΛΙ - ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΖΑΙΟΣ, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ  SPOT 118206 CD 

 

• • 

2003 

ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΒΙΟΛΙΑ - ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΖΑΙΟΣ, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ  CRONOS 662 CD 

 

• • 

>2000 

ΔΙΠΛΟ ΓΛΕΝΤΙ, LIVE - ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΖΑΙΟΣ, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ALPHA 893 CD 

 

• • 

1996 ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ - ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΖΑΙΟΣ HIGH 50 CD συνθ. 
 

• 

1994 

ΣΤΟΝ ΠΑΛΜΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΜΑΤΟΥΛΑ 

ΝΤΟΒΙΝΟΥ CRONOS 369 LP συνθ.  
• 

1994 

ΦΟΥΡΤΟΥΝΙΑΣΜΕΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ - ΝΟΤΗΣ 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ  MDA 1334 LP συνθ.  
• 

1993 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ - ΛΕΥΤΕΡΗΣ 

ΒΑΖΑΙΟΣ  WEA 992195 

LP/ 

CD συνθ.  
• 
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1992 ΕΡΩΤΑΣ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΖΑΛΗ - ΜΑΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 115/ 22 

LP/ 

CD συνθ.  
• 

1990 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - ΒΑΣΙΛΗ 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ DPI 2047 LP τργδ.  
• 

● Βαής Αντώνης 

    

  

1993 ΛΑΪΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 7 - ΑΣ ΕΙΝ’ H ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ  LYRA 4735 LP Β1 • 
 

1993 ΜΗΛΟ ΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  LYRA 150 CD 2 • 
 

ηχ.1961 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Βαλσαμίδης Γιώργος (Κουτσουρέλης) 

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Βαρδάκης Βαγγέλης 

    

  

2005 ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  ΑΕΜ 26 CD 17-20 
  

2001 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΒΑΡΔΑΚΗΣ  

ΚΜΕ 

(ΑΕΡΑΚΗΣ) ΣΑ644 CD 

 

• 
 

2000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.13 - ΚΡΗΤΗ FM 1184 CD 18 • 
 

2000 

ΕΣΙΓΑΝΕΨΑΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  ΑΕΜ 13 CD 19,20   

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Βαρέλης Ιωάννης 

    

  

ηχ.1971 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΣΔΕΜ του Σίμωνα Καρά 
 

• 

ηχ.1958 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Βαρκάς Μανώλης  

    

  

2006  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΠΑΔ 2CDs II5 • 
 

2001  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΝΚ 2CDs I • 
 

● Βαρσαμίδης Αντώνης (Βαρσαμιδάκι) 

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Βαρσαμίδης Μιχάλης (Βαρσαμιδάκι) 

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Βαρτάνης Στέφανος (Βαρτανιάν) 

    

  

2008 

ΒΙΟΛΙ - ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ HELLENIC 320 CD 2,8   

2008 

ΒΙΟΛΙ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ HELLENIC 319 CD 2,3,4   

2008 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ - ΓΙΩΤΑ ΛΥΔΙΑ  LEGEND 5760 CD συνθ. • 
 

2006 14 ΜΕΓΑΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΣΕΤΙΝΗΣ EMI 373926 CD συνθ. 
  

2006 

ΝΑ ’ΧΕ ΚΑΕΙ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ - ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΛΚΕΛΑΜ 2005/ 6-7 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

I16, 

II23 

• 
 

2005 

ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ - ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ 1952-1976  EMI 333437 2CDs 

σμτχ. 

συνθ. 
• 
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2005 ΤΣΙΦΤΕΤΕΛΙΑ - ΓΙΩΤΑ ΛΥΔΙΑ PANIVAR 56110 CD 

σμτχ. 

συνθ. 
• 

 

2004 16 ΑΘΑΝΑΤΑ ΒΙΟΛΙΑ NITRO MUSIC 2710922 CD 7 • 
 

2001 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 45 ΣΤΡΟΦΕΣ Νο.5 - 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ EMI 530396 CD 

σμτχ. 

συνθ. 
• 

 

2000 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 45 ΣΤΡΟΦΕΣ Νο.3 - ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ  EMI 530411 CD 

σμτχ. 

συνθ. 
• 

 

1997 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΕ 

ΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΡΑ 101 CD σμτχ. 
• 

 

1995 ΤΑΞΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ BMG 24262 

2LPs/ 

CD σμτχ.   

1994 ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΝΝΟΥΛΑ  PANIVAR 5625 

LP/ 

CD συνθ.   

1994 ΑΦΙΕΡΩΜΑ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  PANIVAR 5619 

LP/ 

CD συνθ.   

1993 

ΤΑ ΤΣΙΦΤΕΤΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΜΑΝΩΛΗ  EMI 479024 

LP/ 

CD 15 
• 

 

1990 Ο ΧΡΥΣΟΣ ΔΙΣΚΟΣ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  PANIVAR 5457 

LP/ 

CD συνθ.   

1988/ 

2007 ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 

ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ/ 

CBS 

MTIΚΑΣ0

07/ FM 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1987 

ΑΡΑΔΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΧΟΡΟ - ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ 

ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ PANVOX 16354 LP 

 

  

1987/ 

2002 ΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ - ΜΑΡΙΖΑ ΚΩΧ 

ΔΙΑΥΛΟΣ/ 

VERSO 2001 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1986 

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ Νο.2 - ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ 1952-

1963 HMV 

401058-9/ 

489699 

2LPs/ 

2CDs σμτχ. 
• 

 

1985 ΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ  PANVOX 16339 LP 

 
  

1985 

ΤΑΞΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΕΣ 4 ΦΑΛΗΡΕΑ ΑΦ40 LP 

σμτχ. 

συνθ.   

1985 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Νο.11 - ΤΟ 

ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΘΡΑΚΙΑΣ PANVOX 16340 LP 

 

• 
 

1985 

ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΤΗ ΡΟΥΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ - 

ΓΙΩΤΑ ΒΕΗ ΔΣΚ (GSF) 22 LP 

 

  

1983 

ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΟΠΑΡΙ - 

ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ MARGO 

8270/ 

480870 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1983 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Νο.10 - 

ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ PANVOX 16321 LP 

 

• 
 

1981 ΛΑΪΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ  VENUS V1061 LP συνθ. 
  

1981 ΛΑΟΥΡΑ  VENUS V1064 LP συνθ. 
  

1981 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ - ΧΡΟΝΗΣ 

ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ INTERSOUND 2052 LP 

 

• 
 

1981 ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΙ ΚΑΫΜΟΙ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ  VENUS V1062 LP συνθ. 
  

1980 ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ INTERSOUND 2024 LP 

 

• 
 

1980 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Νο.1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

TVRC, 

SPR180 LP 

 

  

1980 ΞΕΝHΤΕΜΕΝΟ ΜΟΥ ΠΟΥΛΙ - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ CAPRICE 1191 LP 

 

• 
 

1980 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Νο.8 - 

ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ PANVOX 16283 LP 

Α6, 

Β2,5 
• 

 

1979 ΚΑΝΕ ΦΙΛΕ ΤΟΝ ΤΡΕΛΛΟ - ΠΑΝΟΣ ΤΣΑΝΑΚΟΣ  BELPHON BL1007 LP συνθ. 
  

1979 ΝΤΑΪΛΙΔΙΚΑ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ  VENUS V1052 LP συνθ. 
  

1978 ΚΑΙΓΟΜΑΙ ΚΑΙΓΟΜΑΙ  VENUS V1014 LP συνθ. 
  

1978 

ΠΛΗΡΩΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΟΥ - ΜΑΝΩΛΗΣ 

ΣΑΜΙΩΤΗΣ  SAMPHONE 104 LP συνθ.   
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1978/ 

1999 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 118/ 11 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1977 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 3 - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΠΛΙ PFF3 LP 

 

• 
 

1977 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ ΚΟΣΜΟΙ - ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ  MINOS 

296/ 

480888 

LP/ 

CD συνθ.   

1977 ΛΕΝΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ  PANIVAR 5165 LP συνθ. 
  

1976/ 

1996 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΙ 

PFF2/ 

PFF2C 

LP/ 

CD Β7/24 
• 

 

1975 ΔΥΟ ΦΩΤΙΕΣ - ΓΙΩΤΑ ΛΥΔΙΑ  PANIVAR 5081 LP συνθ. 
  

1974 

ΑΣΤΕΡΙΑ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΓΙΩΤΑ 

ΛΥΔΙΑ  PANVOX 10167 

LP/ 

CD 

2,6 

συνθ. 
• 

 

1973 ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  REGAL 

70320/ 

480226 

LP/ 

CD συνθ. 
• 

 

1973 ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΓΙΩΤΑ ΛΙΔΙΑ PANVOX 10170 LP συνθ. • 
 

1973 

ΟΛΟΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ - ΜΑΝΩΛΗΣ 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  OLYMPIA 20005 LP 

2,4,9 

συνθ. 
• 

 

1973 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ  MARGO 8068 LP συνθ. 
  

1973 ΧΙΛΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ - ΓΙΩΤΑ ΛΙΔΙΑ OLYMPIA 20003 LP 

σμτχ. 

συνθ. 
• 

 

1972 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ PANVOX 16102 

LP/ 

CD συνθ.   

1972 ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Νο.2  PANVOX 10151 

LP/ 

CD συνθ. 
• 

 

1971 

ΘΡΑΚΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (Νο.1) - ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ 

ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ PANVOX 16101 LP Α1 
• 

 

; 

ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ "ΤΟ 

ΣΗΜΑΝΤΡΟ" ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΣΗΜΑΝΤ

ΡΟ MC σμτχ.   

1985 Τηλεοπτική εκπομπή: Κάλαντα Πρωτοχρονιάς και Δημοτικά Τραγούδια, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. Μπαζιάνας • • 

1985 

Τηλεοπτική εκπομπή: Συναυλία Παραδοσιακής Μουσικής, Λυκαβηττός - Ανατολική Θράκη, ΕΡΤ1, επιμ.: 

Ν. Μπαζιάνας, Φ. Ρεβύνθη 
• • 

1985 

Τηλεοπτική εκπομπή: Συναυλία Παραδοσιακής Μουσικής, Λυκαβηττός - Τραγούδια Νησιών Αν. Αιγαίου, 

ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. Μπαζιάνας, Φ. Ρεβύνθη 
• • 

1982-99 

Ραδιοφωνική εκπομπή: Λαϊκοί Πρακτικοί Οργανοπαίκτες, Γ΄ πρόγραμμα, ΕΡΑ, επιμ.: Γιώργος 

Παπαδάκης 
• • 

1980-90 

Ραδιοφωνική εκπομπή: Ελληνική Ανατολή: ‘Στέφανος Βαρτάνης’, Β' Πρόγραμμα, ΕΡΑ, επιμ.: Βασίλη 

Νόνης 
• • 

1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Τραγούδια από Διάφορα Μέρη της Ελλάδας, ΕΡΤ1, επιμ.: 

Ν. Μπαζιάνας 
• • 

1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Βασιλακάκης Γιωργος  

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Βασιλακάκος Γιώργος 

    

  

1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Αργιθέας, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

● Βασιλάκης Γεώργιος (Σκαλανιώτης) 

    

  

2000 

ΕΣΙΓΑΝΕΨΑΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  ΑΕΜ 13 CD 12- 14   
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ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Βασιλάκης Γιώργος 

    

  

2008 

ΒΙΟΛΙ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ HELLENIC 319 CD 7,13   

2006 ΗΧΟΙ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 105 CD 

 

• 
 

2004 

ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΠΑΘΟΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 75 CD 

 

• 
 

2003 ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΜΟΥ ΧΘΕΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 29 CD 

 
  

2000 ΙΩΝΙΑ, ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 164 CD 

 

• 
 

1998 

ΑΪ ΝΙΚΟΛΑ ΤΙΜΟΝΙΕΡΗ - ΞΑΝΘΗ ΠΕΡΑΚΗ, 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ  LEFON S2 CD 

 

  

1997 

ΓΛΕΝΤΑΜΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ Νο.1 - ΚΕΦΙ, ΧΟΡΟΣ, 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ SOSAPHONE 315 5CDs I   

1997 

ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ ΝΗΣΙΩΤΟΜΑΝΑ - ΤΑΣΟΣ 

ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΙΤΗ ΛΙΒΑΝΟΥ SOSAPHONE 323 CD σμτχ.   

1997 ΤΟ ΤΑΞΙΜΙ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  CRONOS 447 CD 

 

• 
 

1994 ΧΑΔΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑ - ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ  ΠΑΠΑΔΑΣ 108/ 206 

LP/ 

CD 

 

  

1993 

ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΑΣ 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΜΑΚΗΣ ΔΑΝΤΙΛΗΣ  SOSAPHONE 215 CD 

 

  

1993 

Σ' ΑΓΑΠΩ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΟ ΛΕΩ - ΜΠΑΜΠΗΣ 

ΒΕΝΕΤΗΣ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 118/ 048 

LP/ 

CD 

 

  

1993 

ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΠΟΥ ΜΑΓΕΥΕΙ - ΝΙΚΟΣ 

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ  SONORA 1298 LP 

 

  

1992 ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ - ΡΕΝΑ ΨΑΡΡΑ  SONORA 1292 LP 

 
  

● Βασιλάκης Κώστας (Βασιλόκωστας) 

    

  

2003 ΚΑΝΕ ΤΗ ΘΕΕ ΜΟΥ ΝΑ ΠΟΝΕΙ  CRETAPHON 31012 CD 

 
  

2001 ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΜΟΝΑΧΟΣ CRETAPHON 1400 CD 

 

• 
 

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

1985 

Τηλεοπτική εκπομπή: Συναυλία Παραδοσιακής Μουσικής, Λυκαβηττός - Τραγούδια της Κρήτης, ΕΡΤ1, 

επιμ.: Ν. Μπαζιάνας, Φ. Ρεβύνθη 
• • 

● Βασιλαράκης Ηλίας 

    

  

2009 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

3CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ II10 

• 
 

1996 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νο.1 - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ FIDELITY 532850 CD 

5,8,16, 

18 
• 

 

1996 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νο.2 - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ FIDELITY 532851 CD 

6,10,13,

14,18 
• 

 

1996 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νο.3 - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ FIDELITY 532852 CD 17,18 
• 

 

1996 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νο.4 - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ FIDELITY 532853 CD 7,13,16 
• 

 

1995 ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ’50 LYRA 168 CD 5 • 
 

1983 

ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ - ΜΕ ΤΟ 

ΛΑΪΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ  GOLDEN VOICE 108 LP 

 

• 
 

1982 

16 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - 

ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ FIDELITY 6483356 LP 

 

• 
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1975 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠ’ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ  FIDELITY 6484215 LP 

A2,6, 

B1,4,7 
• 

 

1960-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Βατικιώτης Γιώργος (Άπορος) 

    

  

1990/ 

1997  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ  

ΦΑΛΗΡΕΑ/ 

ΜΛΑ ΑΦ115-6 

2LPs/ 

CD 24 
• 

 

● Βατούγιος Σταμάτης 

    

  

1960-80 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Βεντούρης Εμμανουήλ 

    

  

ηχ.1963 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Βερβέρης Μιχάλης 

    

  

2003 

[1989] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 19 CD 4 
• 

 

2000 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - 

ΛΕΣΒΟΣ 19
ος

-20
ός

 ΑΙΩΝΑΣ ΕΞΑΝΤΑΣ 

 

5CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ IV6 

• 
 

1997 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 7 CD 14 
• 

 

1989 

[2003] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 125 LP Α3 
• 

 

1974 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΧΙΟΥ - ΣΙΜΩΝ 

ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 110 LP Α6   

● Βερίκιος Γ. 

    

  

ηχ.1966 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Βίλλας Νικόλας 

    

  

2004 16 ΑΘΑΝΑΤΑ ΒΙΟΛΙΑ NITRO MUSIC 2710922 CD 9 • 
 

2003 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ VICTORY 9503 4CDs IV8 • 
 

1997 

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ 

ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ  SAKKARIS PR.SR250 CD 3,5,11 
• 

 

1988-9  ΚΙΜΩΛΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΜΟΥ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΣΚΗΟ, 

SPR500 LP 

 

• 
 

● Βινδένας Μορφίνος 

    

  

; Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το αρχείο του Δημήτρη Σπανού 
 

• 

● Βιολάντης Θησέας 

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Βιτζηλαίος Γιώργος 

    

  

1992/ 

2002  ΜΕ ΤΟΥ ΓΙΑΛΟΥ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ - ΘΕΟΜΗΝΙΑ  

SONORA/ 

LEGEND 1293/ 5144 

LP/ 

CD 

 

 
• 

1991 ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΜΠΟΝΑΤΣΑ - ΘΕΟΜΗΝΙΑ  SONORA 1286 LP 

 
 

• 

● Βλάσης Μενέλαος 

    

  

1978 MUSIKA POPOLARE DI CRETA 1 - VIOLINISTI ALBATROS VPA 8397 LP Β4 • 
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● Βλάσσης Προκόπιος 

    

  

1977/ 

2002 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 115/ 16 

LP/ 

CD 3 
• 

 

● Βλαστάρης Μανώλης 

    

  

ηχ.>1980 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το αρχείο του Αντρέα Πρέκα - Ζωντανή ηχογράφηση • • 

● Βλαστάρης Σταμάτης 

    

  

2009 

ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΞΟ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΑ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ MBI 

 

CD σμτχ.  
• 

2007 Τ’ ΑΣΤΡΑ ΜΕΤΡΩ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ  PROTASIS 1106 CD 

 
 

• 

2006 ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

 

CD 

Sin-

gle 

 

 
• 

● Βλόκκος Νικόλας (Βιολάρης)  

    

  

1988/ 

1999 ΚΥΠΡΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  ΠΛΙ PFF8/ 13 

7LPs/ 

7CDs 

III5, 

V1,4, 

VI4 

• 
 

● Βουβουρδούκης Γεώργιος 

    

  

ηχ.1963 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Βουγιούκας Γιάννης (Μπουνάρμπασ(λ)ης) 

    

  

2009 

Η ΣΑΜΟΣ ΣΤΙΣ 78 ΣΤΡΟΦΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1918-1958 ΠΕΚ 19 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ I19 

• 
 

1996 

ΑΡΧΕΙΟ: ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 4 - 

ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ Ι  HMV 480634 CD 1,2 
• 

 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Βουτυράκης Γιώργος  

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Βρέκος Απόστολος 

    

  

ηχ.1959 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Γαβριήλ Γεώργιος  

    

  

ηχ.1959, 

1962 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών  
• 

● Γαλαθιανάκης Στρατής (Γαλαθιανός) 

    

  

2006 ΓΑΛΑΘΙΑΝΟΣ - ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ  CRETAPHON 31052 CD 

 

• 
 

2003 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1930 - 1950  HELLENIC 1037 CD 1 • 
 

2003 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Νο.2 1926-

1952 HELLENIC 1037 CD 5 
• 

 

1990/ 

2002 

ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1920-1955 PANIVAR 40238-9 

2LPs/ 

2CDs 

I4,  

II5 
• 

 

1976/ 

2003 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 114/ 18 

LP/ 

CD 8 
• 
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Μέρος των παραπάνω ηχογραφήσεων είναι από τη δισκογραφία 78' στροφών. Όλες όσες εντοπίστηκαν 

έχουν επανεκδοθεί σε MC,LP,CD.   

● Γαμβάς Ξενοφών 

    

  

1999 ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Vol.2 1926-1937 FM 959 CD 18 • 
 

1997 ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Vol.1 1925-1940 FM 845 CD 7 • 
 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Γαμπιεράκης Ανδρέας 

    

  

1996/ 

2004 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΙΔ/ FM 201/ 1049 

LP/ 

CD 26 
• 

 

● Γαμπιεράκης Μιχάλης 

    

  

2009 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

3CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

II5,6, 

20-22 

• • 

2008  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟ ΝΥΧΤΕΡΙ - ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 152 CD 

 
 

• 

2006 

ΠΛΩΡΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ POLYMUSIC 29 CD 

 

• • 

2004 

ΕΡΩΤΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ - ΝΑΣΙΑ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ POLYMUSIC 6 CD σμτχ.  
• 

2004; 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠ’ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ 3 - 

Μ.ΑΣΙΑ 

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

 

CD 

 

• • 

1999 

Η ΝΑΣΙΑ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΓΙΩΡΓΟ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟ  FM 1082 CD σμτχ.  
• 

1998 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ - ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΤΟΣ FM 945 CD 

 
 

• 

1997 

ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Ο ΕΡΩΤΑΣ - ΝΑΣΙΑ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ FIDELITY 537638 CD 

 

 
• 

1997 

ΤΑ ΣΥΜΙΑΚΑ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ 

ΣΥΜΗΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΛΑΣ002 CD 

2,3,6,8,

9,13 
• • 

1996 ΚΑΛΥΜΝΙΚΑ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΣΥΡΤΟΣ 575 CD 7 • • 

1996/ 

2004 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΙΔ/ FM 201/ 1049 

LP/ 

CD 

3,8,13, 

14,17, 

22,23 

• • 

1994 

ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ ΧΙΛΙΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ - ΝΑΣΙΑ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ PHILIPS 526462 

LP/ 

CD 

 

 
• 

1993/ 

2004 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΡΦΗ/ 

LEGEND 157/ 5317 

2LPs/ 

2CDs σμτχ.  
• 

1992/ 

2000 ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΣΥΡΤΟΣ 91353 

LP/ 

CD 1,4 
• • 

1991 

ΚΑΘΕ Π’ ΑΚΟΥΩ ΔΟΞΑΡΙΑ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ EMI 170440 

LP/ 

CD σμτχ.  
• 

>1990 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΕΕΚΚΠΕ

ΠΜ ΕΠΕ 

580 CD σμτχ. 
 

• 

1990-97; ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΙΝΕΛΙΕΣ SAKKARIS 227 CD 

 
 

• 

● Γανώσης Παναγιώτης (1) 

    

  

ηχ.1963 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Γάσιας Δημήτρης 

    

  

2009 

ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΞΟ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΑ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ MBI 

 

CD σμτχ.  
• 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΕΠΒ (ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ) 

840 

Χρ. 

έκδοσης 

(ή ηχ.) 
Τίτλος Άλμπουμ 

Εταιρία ή 

φορέας 

(Label) 

Κωδικός 

έκδοσης 
Μέσο 

Αρ. 

κομμα

-τιών 

Σ
υ

λ
λ
έχ

τ
η

κ
ε 

Α
π

ο
κ

λ
εί

σ
τ
η

κ
ε 

2008 ΕΑΡΙΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ - ΤΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΜΕ 

 

2CDs

+CD

ROM 

 

 
• 

2005 

ΦΙΝΤΑΝΙ ΦΙΝΤΑΝΑΚΙ - 80 ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΚΑΛΜΕ 006-8 CD 

 

 
• 

2004 

ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΛΜΕ 5 CD 

 

 
• 

2000 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΕΜ 16 CD 2,5,6  
• 

● Γενειατάκης Νίκος (Βιολάτορας) 

    

  

2001 

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΚΡΗΤΗ  CRETAPHON 1417 CD 4-8,15 
• 

 

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Γεραντζόπουλος Γιώργος 

    

  

1959 Ελληνική ταινία: Κρυστάλλω, Φίνος Φiλμ • • 

● Γερμανός Χρήστος 

    

  

1997 ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ - ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΟΛΤ CD 14 • 
 

● Γεροδήμος Νίκος 

    

  

2009 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

3CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ I1,2 

• 
 

2001  

ΣΥΡΡΑΚΟ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΣΣΙ, 

ΔΟΛΤ CD 

 

• 
 

1990-5; Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΡΑΚΟΥ  SYMBAN 687-8 2MCs 

 

• 
 

● Γεροντάρης Αντώνης 

    

  

2001 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

ΣΕΡΙΦΟΥ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΣΥΝΔΕ-

ΣΜΟΣ 

ΣΕΡΙΦΙΩΝ CD 

 

• 
 

1980-90 ΣΕΡΙΦΙΩΤΙΚΑ Νο.2 STUDIO 68 LP 

 

• 
 

● Γεωργίου Γιάννης (Καραμπάσης) 

    

  

1998 

ΚΑΡΥΣΤΙΑ - ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 

1974-1994  ΜΛΑ 5 CD 29 
• 

 

● Γεωργούλης Κώστας 

    

  

2001 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ ΜΛΑ 9 CD 12,20 • • 

● Γιακουμάκης Αντώνης 

    

  

1995 ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ’50 LYRA 168 CD 3,7 • 
 

1990  ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ 2  MBI 10372 

LP/ 

CD 4 
• 

 

1960-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Γιαλλίζης Γαβρίλης 

    

  

2000 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΑΕΜ 12 CD 8,9 • 
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1999 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.9 - ΠΑΤΜΟΣ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ, 

ΛΕΡΟΣ, ΚΩΣ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ FM 824 CD 11-15 
• 

 

1993/ 

2009  

ΟΜΟΡΦΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ, 

ΕΦΗ ΣΑΡΡΗ  PANIVAR 5581 

  

  

● Γιαλλούρης Αντώνης (Λώρης) 

    

  

1996 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΑΓΚΙΔΟΥ - ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 1945-1955  HELLENIC 1007 CD 8 
• 

 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Γιαμαίος Γιάννης 

    

  

ηχ.2007 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το αρχείο του Νίκου Διονυσόπουλου 
 

• 

2001  ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΑΑΓ CD 6,10 • • 

● Γιαμαίος Σταύρος 

    

  

2001  ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΑΑΓ CD 1,3,7 • 
 

● Γιαννακάκης Διονύσιος  

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Γιαννακός Γιώργης  

    

  

2003/ 

2005 ΑΝΤΡΙΚΑ ΜΟΥΝΑΤΑ Β - ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ/ 

ΜΕΤΡΟ 

ΜΕΛΙΚΗΣ

/ 112 2CDs I4 
• 

 

1998 ΤΗΣ ΛΕΡΟΣ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 40210 2CDs 

I1,2,5, 

10,11, 

13-15, 

II3,5-

8,10, 

14,15 

• 
 

● Γιαννακούλας 

    

  

ηχ.1955 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Γιαννίσης Βασίλης 

    

  

1997 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΗΣ ΙΩΝΙΚΗΣ ΓΗΣ  ΜΛΑ 4 CD 

 

• 
 

1996 ΑΥΡΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ - ΚΑΙΤΗ ΚΟΥΛΙΑ FM 340 CD 

 

• 
 

1996 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 

ΚΑΝΟΝΑΚΙ ΠΑΠΑΔΑΣ PME149 CD 

 

  

1985 ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ - ΣΥΡΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΑΑΔΜΠ LP Β1-4 
  

1984/ 

1998  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ 

LYRA/ 

UNIVERSAL 3375 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1983 

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΗ 

ΚΟΜΠΑΝΙΑ  LYRA 3361 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1990-

2000 Τηλεοπτική εκπομπή: Μουσική Παράδοση, ΕΤ1, επιμ.: Π. Μυλωνάς 
• • 

● Γιαννιτόπουλος Βάγιας 

    

  

2004 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1953 Γ  HELLENIC 1055 CD 14 • 
 

1997 ΚΟΜΠΑΝΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑ  ΑΝΟΔΟΣ 251 CD 

10,11, 

18τργδ. 
• • 
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1964 

ΜΙΑ ΒΡΑΔΥΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - GREECE BY 

NIGHT  

COLONIAL 

(USA) 246 LP τργδ.  
• 

1963 IN AN ATHENIAN TAVERN 

COLONIAL 

(USA) 233 LP τργδ.  
• 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Γιασεμίδης Αντώνης 

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Γιασεμίδης Μιχαλάκης 

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Γιούπης Σοφοκλής 

    

  

1988/ 

1999 ΚΥΠΡΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  ΠΛΙ PFF8/ 13 

7LPs/ 

7CDs V9 
• 

 

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Γκαϊντατζάκης Γιώργος 

    

  

ηχ.2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το ΕΠΑΔΑ 
 

• 

● Γκανάς Δημήτρης (Ρούντας) 

    

  

1968/ 

1999 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, ΤΟΜΟΣ Γ' - 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΕΛ 10 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

I6  

(σ. 41) 

• 
 

ηχ.1951, 

1966 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών  
• 

● Γκανής Κωνσταντίνος 

    

  

2002 

[1979] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 15 CD 2 
• 

 

1979 

[2002] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 120 LP σμτχ. 
• 

 

● Γκάτζεφ Άνγκελ 

    

  

1998/ 

2004 

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ ΣΗΜΕΡΑ - ΘΥΜΙΟΣ 

ΓΚΟΓΚΙΔΗΣ 

RIA MUSIC/ 

GENERAL 

33016/ 

5358 CD 6,12 
• 

 

● Γκέκας Νίκος 

    

  

2001-2; 

ΞΕΝΗΤΕΜΕΝΟ ΜΟΥ ΠΟΥΛΙ - ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ 

ΜΠΕΡΑΤΙΑ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 744 CD 

 

  

1998; Τ’ ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΖΙΩΤΗΣ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 696 MC 

 

• 
 

● Γκιζγκής Παράσχος 

    

  

1993 ΛΑΪΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 7 - ΑΣ ΕΙΝ' H ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ  LYRA 4735 LP Α1,2 • 
 

1993 ΜΗΛΟ ΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  LYRA 150 CD 17 • 
 

1990/ 

2002 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 1915-1925 - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΜΕΛΙΚΗΣ 

157 

LP/ 

CD 18 
• 
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● Γκίκας Κώστας 

    

  

2002  

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΑ ΤΣΑΜΙΚΑ 

ΜΠΕΡΑΤΙΑ - ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ  SOSAPHONE GSF415 CD 

 

• 
 

2002 

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ - ΣΑΒΒΑΣ 

ΣΙΑΤΡΑΣ GENERAL 4158 CD 

 

• 
 

1997 

ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ''ΜΕΣΑ'' - ΜΑΝΩΛΗΣ 

ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 1010 

MC/ 

CD 

 

  

1996 

ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΜΑΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 1003 

MC/ 

CD 

 

  

1990-3; ΧΑΣΙΩΤΙΚΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΖΙΩΤΗΣ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 482 MC 

 

• 
 

1986  ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΖΙΩΤΗΣ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 425 MC 

 

• 
 

1986  ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΖΙΩΤΗΣ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 430 MC 

 

• 
 

1984 ΧΑΡΑΤΣΙ - ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  LYRA 3369 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1986 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Θεσσαλίας, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

1986 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Θεσσαλίας, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

● Γκίκας Χρήστος 

    

  

1986 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Ήχοι και Χρώματα - Της Πασχαλιάς και της Άνοιξης, 

Οδοιπορικό στη Δυτική Θεσσαλία, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. Μπαζιάνας 
• • 

1986 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Θεσσαλίας, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

1983 Τηλεοπτική εκπομπή: Η Πρωτοχρονιά στη Λαϊκή Παράδοση, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. Μπαζιάνας • • 

1983 Τηλεοπτική εκπομπή: Τα Φώτα και τα Ρογκατσάρια, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. Μπαζιάνας • • 

● Γκιουλέκας Βαγγέλης 

    

  

2007 

ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΝ ΜΕΡΑΚΛΗ - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΤΖΑΤΣΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 157 CD σμτχ.   

2006 

ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  FORA 32 CD 

 

  

2004  ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ - ΣΟΛΟ ΒΙΟΛΙ FORA . CD 

 
  

2004-6 

ΜΕ ΓΕΛΑΣΑΝ ΟΙ ΟΜΟΡΦΕΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΝΤΑΓΚΑΛΑΣ  FORA 18 CD 

 

  

2004  ΤΑ ΚΥΡΑΤΖΙΔΙΚΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ  FORA 17 CD 

 

• 
 

2002 ΒΑΣΙΛΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ (ΖΩΝΤΑΝΟ) ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 759 CD 

 
  

2002 

ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΟ) ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 760 CD 

 

  

2002 ΧΟΡΕΨΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ (ΖΩΝΤΑΝΟ) ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 758 CD 

 
  

2000-5 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΚΑΛΑΣ ΖΙΩΓΑΣ 33 CD 

 

  

2000-5 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΚΑΛΑΣ ΖΙΩΓΑΣ 36 CD 

 

  

● Γκιουλέκας Θωμάς 

    

  

2006 

ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ - ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ  FORA 36 CD σμτχ. 
• 

 

● Γκιουλέκας Νίκος  

    

  

2007 

ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΝ ΜΕΡΑΚΛΗ - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΤΖΑΤΣΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 157 CD σμτχ.   
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2004-5 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ & ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΚΑΛΑΣ ΖΙΩΓΑΣ 66 CD 

 

  

2003 ΒΛΑΧΙΚΑ Νο.2 - ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ PANIVAR 20050 CD 

 
  

2000-5 

ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΖΙΩΓΑΣ 11 CD 

 

  

2000-5 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΚΑΛΑΣ ΖΙΩΓΑΣ 38 CD 

 

• 
 

2000-5 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΖΙΩΓΑΣ 41 CD 

 

• 
 

2000-5 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΖΙΩΓΑΣ 49 CD 

 

• 
 

2000-5 ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ - ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΖΙΩΓΑΣ 17 CD 

 

• 
 

1997 ΣΤΟΛΙΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΛΥΓΕΡΗ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 674 MC 

 
  

1996-

2001; ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΩΝ ΒΕΝΤΖΙΩΝ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 722 MC 

 

  

1995 

ΜΠΕΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ - 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΚΑΛΑΣ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 626 MC 

 

  

1994 ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΙΚΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 615 MC 

 
  

1993 

ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΟΙ, ΒΛΑΧΙΚΑ - ΝΙΚΟΣ 

ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ PANIVAR 5615 CD 

 

• 
 

1991 

ΣΜΙΞΗ - ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1958-1968 ΑΠΟ ΤΗ 

ΣΜΙΞΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΣΣΛ, 

ΔΗΡΑΛ1-

2 2LPs 

 

• 
 

1990 

ΠΕΡΑΣΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 539 MC 

 

• 
 

1990-3; Τ’ ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 540 MC 

 
  

1986-90; 

Ο ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΔΕΡΦΩΝ 

ΝΙΚΟΥ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 443 MC 

 

• 
 

1986-90; 

ΟΙ ΣΥΝΤΡΟΦΙΣΣΕΣ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΔΕΡΦΩΝ 

ΝΙΚΟΥ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 444 MC 

 

• 
 

1979 LA MUSIQUE DES PAYSANS DE GRECE  

SFPP-SOSIETE 

FRANCAISE FP62909 LP Α1   

1979 ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ - ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ  VASIPAP 259 LP 

 

• 
 

1978 ΤΑ ΒΛΑΧΙΚΑ Νο.1 - ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ VASIPAP 236 LP 

 
  

1977 ΤΣΑΡΟΥΧΑΔΙΚΑ - ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ Νο.3 PANIVAR 5210 LP 

 
  

1976 MUSICA POPOLARE DELLA GRECIA DEL NORD ALBATROS VPA8298 LP 

 
  

1976 ΒΛΑΧΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ PANIVAR PA5096 LP 

 
  

1976 ΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ  VASIPAP 214 LP 

 
  

1973 ΒΛΑΧΙΚΑ - ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ SPECIAL 60040 LP 

 
  

1973 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΝΙΚΟΣ 

ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ SPECIAL 60042 LP 

 

  

ηχ.1955 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Γκιουλέκας Σπύρος  

    

  

2006 

ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ - ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ  FORA 36 CD σμτχ. 
• 

 

1988-9 

Τηλεοπτική εκπομπή: Σε Ήχο Ελεύθερο - Αυτοσχεδιασμός και Προσωπική Δημιουργία στην Εκτέλεση της 

Παραδοσιακής Μουσικής, ΕΡΤ, επιμ.: Γ. Παπαδάκης 
• • 

1982-99 

Ραδιοφωνική εκπομπή: Λαϊκοί Πρακτικοί Οργανοπαίκτες, Γ΄ πρόγραμμα, ΕΡΑ, επιμ.: Γιώργος 

Παπαδάκης 
• • 

● Γκιουλετζής Θάνος 

    

  

2005 ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ  LYRA 1074 CD σμτχ. • 
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● Γκιουλμπαξιώτης Οδυσσέας  

    

  

1960-80 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Γκισδάκης Θωμάς 

    

  

1988/ 

1995, 

2007  ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  OLYMPIC/ MBI 

1178/ 

10625, 

73085 

LP/ 

CD 1-12 

• 
 

ηχ.1956 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Γκόγκος Ευάγγελος 

    

  

1994 ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

LCGW 

115-6 

2LPs/ 

2CDs I 
• 

 

1988    

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΧΟΡΟΙ KAI ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

12 ΧΟΡΟΙ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

LCGW 

110 LP Β1 

• 
 

; 

ZΩΝΤΑΝΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ - 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

 

CD 

 

• 
 

● Γκόγκος Νικόλαος 

    

  

ηχ.1963 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Γκουβέντας Κυριάκος 

    

  

2009 MEDITERRANEAN POLYTROPON 

 

CD 

 
  

2008 

ΒΙΟΛΙ - ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ HELLENIC 320 CD 10,1   

2008 ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ - ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ  LEGEND 5630 CD 

 
  

2008 

ΠΑΙΞΤΕ Μ’ ΑΠΟΨΕ ΟΡΓΑΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ GEOR001 CD 

 

• 
 

2008 

Τ’ ΑΗΔΟΝΙ Τ’ ΑΗΔΟΝΑΚΙ - ΚΩΣΤΑΣ 

ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 153 CD 3,10,12   

2008 ΤΟ ΚΕΛΙ - ΘΩΜΑΣ ΚΟΡΟΒΙΝΗΣ  ΙΑΝΟΣ 2 CD 

 

• 
 

2008 

[2004] ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ - ΓΙΩΤΑ ΒΕΗ  LYRA 76547 CD 

 

• 
 

2006 

SABBATH LIFT - ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΓΑΝΙΔΗΣ, 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ LYRA 1087 CD 

 

  

2006 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ - ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΚΑΣΟΥΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ILP CD 

 

  

2006 ΔΑΚΡΥ ΣΤΟ ΓΥΑΛΙ - ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΑ ΙΙ PARLOPHONE 362629 CD 

 

• 
 

2006 ΕΚ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

 

2CDs σμτχ. 
  

2006 

ΝΑ ’ΧΕ ΚΑΕΙ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ - ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΛΚΕΛΑΜ 2005/ 6-7 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ I4 

• 
 

2006 ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ - ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΝΑ LYRA 1092 CD 

 

• 
 

2006 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΕΚΠΟΛ 

ΝΑΜ 2CDs 

I8,9, 

II2-5 
• 

 

2005 SUMIGLIA - ΣΑΒΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ LYRA 1063 CD 

 

• 
 

2005 

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ - ΕΛΕΝΗ 

ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ  

COLUMBIA 

(SONYBMG) 520061 CD 

 

• 
 

2005  

ΑΣΤΡΙ ΚΑΙ ΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ 

ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ  ΔΙΚΤΥΟ 221 CD σμτχ. 
• 

 

2005 ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ  LYRA 1074 CD σμτχ. • 
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2005 ΙΚΑΡΟΣ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ LIBRA 37 CD 

 
  

2005 ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  ΑΕΜ 26 CD 22 
  

2005 

ΠΟΤΑΜΕ ΤΖΑΝΕΜ ΠΟΤΑΜΕ ΜΟΥ - 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΑΕΜ 21 CD σμτχ.   

2005 ΤΙ ΤΡΑΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΘΑ ΓΕΝΕΙ  ΔΙΦΩΝΟ 116 CD 

 

• 
 

2005 

ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΒΙΟΛΙΣΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΓΚΟΥΒΕΝΤΑ ΑΕΜ 27 CD 

 

• 
 

2004 ΑΛΦΑ ΛΕΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΒΙ MK3308 CD 

 

• 
 

2004 ΑΡΩΜΑ ΣΜΥΡΝΗΣ  PROTASIS 1067 3CDs σμτχ. • 
 

2004 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ - ΝΤΑΛΑΡΑΣ, 

ΓΛΥΚΕΡΙΑ  MINOS 5999239 DVD 

 

• 
 

2004 Η ΑΓΑΠΗ ΛΑΘΗ ΣΥΓΧΩΡΕΙ - ΚΑΙΤΗ ΚΟΥΛΛΙΑ WEA 671723 CD 

 
  

2004 

ΗΡΘΕ ΛΑΜΠΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΑ - 

ΧΡΥΣΤΟΣΤΟΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΑΕΜ 101 CD σμτχ.   

2004 

[2008] ΚΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΓΙΩΤΑ ΒΕΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΔΗΜΟΥΣ

Α CD 

 

• 
 

2004 ΜΕΛΙΣΜΑΤΑ ΝΑΚΑΣ 

M6915005

76 CD 

 

• 
 

2004 

Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ 

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΟΣΥΖΑ 

2CDs

/ 

DVD 

 

• 
 

2004 ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΙΝΗΣΙΣ E17 CD 

 

• 
 

2004  

ΠΟΓΔΟΡΙΑΝΗ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΑΚ 101-2 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

 

  

2004 ΣΥΡΝΑ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΜΠΙΟΣ FM 1692 CD σμτχ. 
  

2004; 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠ’ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ 1 - 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

 

CD 

 

• 
 

2004; 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠ’ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ 2 - 

ΣΜΥΡΝΗ 

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

 

CD 

 

• 
 

2004; 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠ’ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ 4 - 

ΠΟΝΤΟΣ, ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ 

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

 

CD 

 

• 
 

2004; 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠ’ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ 5 - 

ΣΜΥΡΝΗ, ΙΩΝΙΑ 

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

 

CD 

 

• 
 

2004 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΒΟ ΜΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ HELLENIC 1056 CD 

 

• 
 

2003 SMYRNE - ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  PARLOPHONE 598046 CD 

 

• 
 

2003 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΙΜΩΝΑ ΚΑΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΕΤ CD 

 
  

2003 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ - ΙΔΙΟΜΕΛΟ FM 1568 CD 

 
  

2003 ΚΑΦΕ ΓΚΡΕΚΟ - ΝΕΝΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ MBI 

 

CD 

 
  

2003 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΟΣ ΣΕΒΝΤΑΣ GENERAL 4057 CD 

 
  

2003 

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙ - ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΙΦΩΝΟ 92 CD 

 

• 
 

2003 ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ - ΑΡΕΤΗ ΚΕΤΙΜΕ PARLOPHONE 55274922 CD 

 
  

2002 

ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΜΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΑΠΕΙΝΗΣ - 

ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΣΕΡΤΟΣ WEA 48632 CD σμτχ.   

2002 ΔΗΜΩΔΗ ΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΑΘΩΝΑ EROS MUSIC 252 CD 

 

• 
 

2002 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.14 - ΕΠΤΑΝΗΣΑ FM 1244 CD 7-18 
  

2002 ΡΕΪΣ ΝΤΕΡΕ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΥΡΑΚΗ ΚΑΛΜΕ 3 CD 

 

• 
 

2002 ΣΕΡΡΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ FM 1331 CD 

 
  

2002 ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ  MBI 10940 CD 

 
  

2002 ΧΟΡΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕΜ 17 CD 

 

• 
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2001/ 

2008 TERRA NOSTRA - ΣΑΒΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ  LYRA 

5000/ 

76168 CD 

 

• 
 

2001 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΥΝΕΝΤΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΜΕ 2 CD 

 

• 
 

2001 

ΕΙΧΑ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ - ΚΩΣΤΑΣ 

ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ 

ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

ΒΚ02 Πα-

ράρτημα 

Λυκείου 

Ελληνίδων 

Καλαμάτας  CD 

 

• 
 

2001 

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ LEGEND 5085 CD 

 

• 
 

2001 ΜΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

 

CD 

 
  

2001 Ο ΜΩΡΙΑΣ ΧΟΡΕΥΕΙ ΦΟΙΝΙΞ 912 MC 

 
  

2001 

ΟΣΑ ΛΕΛΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΙΟΥ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ 

ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕΜ 18 CD σμτχ. 
• 

 

2001 ΤΑ ΤΙΜΑΛΦΗ - ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ  ALPHA 2027 CD 

 

• 
 

2000 BALKAN - ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝ 4 CD σμτχ. 
  

2000/ 

2005 ΑΝΤΡΙΚΑ ΜΟΥΝΑΤΑ - ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ/ 

ΜΕΤΡΟ 

ΜΕΛΙΚΗΣ

/ 112 CD 

3,6-8, 

11,13, 

21  

/2,9-11 

• 
 

2000 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΩΣΤΑΣ 

ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ - ΑΓΑΘΩΝΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ EROS MUSIC 242 2CDs 

 

• 
 

2000 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΑΕΜ 12 CD 

1,3,6,10

,14,17 
• 

 

2000 Η ΓΗ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ - ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΑΔΑ 4CDs 

I3,7,9, 

17, 

 II2-4, 

16-18, 

III2-4, 

8,18, 

IV4,5,9

,12,14 

• 
 

2000 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - 

ΛΕΣΒΟΣ 19
ος

-20
ός

 ΑΙΩΝΑΣ ΕΞΑΝΤΑΣ 

 

5CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

III15,24

, IV10, 

11,19, 

V22 

• 
 

2000 

ΜΥΤΙΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΣΜΥΡΝΕΪΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ 

ΚΑΛΑΪΤΖΗ-ΜΠΙΝΤΑΓΙΑΛΑ ΑΕΜ 9 CD 

 

• 
 

2000 ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΑΕΜ 11 CD σμτχ. • 
 

2000 ΣΑΝ ΤΑ ΚΡΥΑ ΝΕΡΑ MERCURY 542556 2 CD 

 
  

2000 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΕΜ 16 CD 

εκτός 

2,5,6 
• 

 

1999 ISIMERIA - ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΛΕΑΣ FM 1107 CD 

 
  

1999 THE GRANDE DAME FROM GREECE - MARYO  LYRA 4938 CD 

 

• 
 

1999 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.4 - ΠΟΝΤΟΣ, 

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ FM 819 CD 12-18 
• 

 

1999 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.9 - ΠΑΤΜΟΣ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ, 

ΛΕΡΟΣ, ΚΩΣ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ FM 824 CD 6,7,9 
• 

 

1999 ΛΑΛΕΔΑΚΙΑ - ΜΑΡΙΩ LYRA 4949 CD 

 

• 
 

1999 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΑΕΜ 10 CD 

 

• 
 

1999 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΓΑΝΙΔΗΣ LYRA 4934 CD 

 

• 
 

1999 ΠΑΝΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΣΑΒΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ LYRA 4937 CD 

 

• 
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1999 

ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

ΠΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΟΔΝΙΜ CD 

 

• 
 

1999 ΣΤΑ ’ΜΟΡΦΑ ΤΑ ΚΑΠΗΛΕΙΑ ΚΑΛΜΕ 1 CD 

 

• 
 

1999 ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  ΑΕΜ 7 CD 

 
  

1999 

ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΙΚΗΣ CD 

 

  

1998 

ΑΓΕΡΑΣ, ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΥΡΑ - ΠΕΤΡΟΣ 

ΓΑΪΤΑΝΟΣ MERCURY 558228 CD 

 

  

1998 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.10 - ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΚΑΣΟΣ, 

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ FM 825 CD 15-18 
• 

 

1998 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.11 - ΡΟΔΟΣ, ΣΥΜΗ, 

ΧΑΛΚΗ, ΤΗΛΟΣ, ΝΙΣΥΡΟΣ FM 826 CD 5,11 
• 

 

1998 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.6 - ΘΡΑΚΗ, ΑΝ.ΡΩΜΥΛΙΑ, 

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ FM 821 CD 

4-6, 

8-10, 

12-18 

• 
 

1998 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.7 - MAKEΔONIA, ΘΑΣΟΣ FM 822 CD 

4, 6, 7, 

8, 10, 

17, 18 

• 
 

1998 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.8 - ΗΠΕΙΡΟΣ FM 823 CD 

2,8,12, 

14,16, 

18 

• 
 

1998 ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΡΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 2 CD 

 

  

1998 ΛΑΦΥΡΑ - ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΝΑ LYRA 4919 CD 

 
  

1998 

ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΕΛΙΝΑ 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ AM 962 1 CD 

 

  

1998 

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΔΑΝ ΤΟΠΟΝ 

ΕΝΔΟΞΟΤΕΡΟΝ (ΕΠΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΑΕΜ 6 CD σμτχ. 
• 

 

1998/ 

2008 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΣΑΒΙΝΑ 

ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ  LYRA 

4900/ 

76207 CD 

 

  

1997 ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΑΝΤΡΑΣ - ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΙΝΑΡΗ  MBI 10684 CD 

 

• 
 

1997-8 ΓΛΕΝΤΗΣΤΕ ΝΑ ΓΛΕΝΤΗΣΟΥΜΕ ΦΟΙΝΙΞ 917/ 8 2CDs 

 
  

1997 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.1 - ΧΙΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 

ΣΑΜΟΣ, ΙΚΑΡΙΑ FM 801 CD 

 

• 
 

1997 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.2 - ΛΗΜΝΟΣ, 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, ΙΜΒΡΟΣ, ΤΕΝΕΔΟΣ FM 802 CD 

6,9,13, 

14,18 
• 

 

1997 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.3 - ΣΜΥΡΝΗ, ΙΩΝΙΑ FM 803 CD 

 

• 
 

1997 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.5 - 

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ, ΒΙΘΥΝΙΑ FM 820 CD 

 

• 
 

1997 ΖΩΗ ΛΑΘΡΑΙΑ - ΛΙΖΕΤΑ ΚΑΛΗΜΕΡΗ LYRA 4898 CD 

 

• 
 

1997 Η ΘΡΑΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΑΕΜ 4 CD 

2,3,6,7,

12,13, 

16-18 

• 
 

1997 Η ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΕΜ 3 CD 

 

• 
 

1997 ΙΔΙΟΜΕΛΟ  ΡΕΙ REI2012 CD 

 

• 
 

1997 

ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΣΜΥΡΝΗ 19
ος

 

ΑΙΩΝΑΣ FM 800 CD 

 

• 
 

1997 

ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ - ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ 

ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ EROS MUSIC 5532 2CDs 

 

  

1997 

ΣΥΝΤΑΖΟΝΤΑΙ ΑΥΓΕΡΙΝΕΣ - ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΑΕΜ 5 CD 

εκτός 

5,7,11 
• 

 

1996 ΒΕΣΣΑΡΑΒΙΑ - ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΜΕΛΙΚΗΣ 

E2-257 CD 

 

• 
 

1996 ΙΩΝΙΑ - ΓΙΩΤΑ ΒΕΗ LYRA 4843 CD 
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1996 ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ - ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΝΑ LYRA 4856 CD 

 

• 
 

1996 ΤΗΣ ΑΣΙΑΤΙΔΟΣ ΜΟΥΣΗΣ ΕΡΑΣΤΑΙ LYRA 4589 CD 

 

• 
 

>1995 

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ FM 8430 CD 

 

• 
 

1995 ΒΙΟΛΙ - THE GREEK FOLK INSTRUMENTS VOL.5 FM 682 CD 8-17 • 
 

1995 

ΟΤΑΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙΣ ΠΑΙΞΕ ΤΗΝ ΠΟΥΡΟΥΔΑ - 

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  LYRA 47984798 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1994/ 

2008 ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΗ ΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΑΒΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ LYRA 

4765/ 

76255 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1993 ΤΑ ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 91475 CD 

 
  

1990-

2000 

ΜΕΣ ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ ΣΟΚΑΚΙΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΑΠΚΔΑ-

ΜΧΑ LP 

 

  

>1990 Σ’ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΠΗΓΑ  ΝΑΚΑΣ 

960290634

0 CD 

 

  

>1990 

ΣΕ ΠΑΝΤΕΧΩ ΣΕ ΠΑΝΤΕΧΩ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΚΟΤΣΙΝΑΔΕΛΗΣ GENERAL 

 

CD 

 

• 
 

ηχ.1998 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το αρχείο της Σ. Τζελαϊδή 
 

• 

● Γκουγκούρας Δημήτρης 

    

  

1976/ 

1994  

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ 

ΤΗΣ ΜΕΛΠΩΣ ΜΕΡΛΙΕ  POLYGRAM 527136 

LP/ 

CD 10 
• 

 

● Γκουντουλίδης Κωνσταντίνος 

    

  

1979  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΕΙΑΣ AULOS 

 

LP 

 
  

1975  

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ - ΕΓΩ ΘΑ 

ΠΑΩ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ  AULOS 30438 LP 

 

  

● Γκούρας Γιαννάκης  

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Γκρέτσης Γιώργος 

    

  

2006 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ - ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 

ΗΠΑ 1926-1931 HELLENIC 849 CD 18   

2005 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ - ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 

1920-1940 HELLENIC 859 CD 4,11 
• 

 

1984 ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 4  CBS RECORDS 26117 

LP/ 

CD 9 
• 

 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Γονιδάκης Δημήτρης 

    

  

2008 ΧΡΥΣΟ ΔΕΝΤΡΙ  

ΜΕΛΩΔΙΚΟ 

ΚΑΡΑΒΙ 

 

CD σμτχ.  
• 

2007 

ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΘΕ ΝΑ ΠΩ - ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΟΠΙΔΑ 

ΚΥΘΝΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΜΟΣ 2CDs σμτχ.  
• 

2003 ΣΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ  

ΜΕΛΩΔΙΚΟ 

ΚΑΡΑΒΙ 3302 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ σμτχ. 

• • 

● Γονιδάκης Κώστας 

    

  

2007 

ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΘΕ ΝΑ ΠΩ - ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΟΠΙΔΑ 

ΚΥΘΝΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΜΟΣ 2CDs σμτχ.   
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1968/ 

1999 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, ΤΟΜΟΣ Γ' - 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΕΛ 10 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

II15  

(σ. 34, 

360) 

• 
 

ηχ.1959 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Γονίδης Στέφος 

    

  

2007 

ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΘΕ ΝΑ ΠΩ - ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΟΠΙΔΑ 

ΚΥΘΝΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΜΟΣ 2CDs σμτχ. 
• 

 

2003 ΣΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ  

ΜΕΛΩΔΙΚΟ 

ΚΑΡΑΒΙ 3302 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ σμτχ. 

• 
 

1987 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΥΟΠΙΔΑ 

ΤΗΣ ΚΥΘΝΟΥ  

ATHENS 

MASTERING ΠΝΔΔΚ LP 

 

  

1975/ 

1994 ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 4 - ΚΡΗΤΗ, ΚΥΘΝΟΣ, ΝΑΞΟΣ PHILIPS 

6460410/ 

522263 

LP/ 

CD 7,8,9 
• 

 

ηχ.>1980 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το αρχείο του Αντρέα Πρέκα - Ζωντανή ηχογράφηση • • 

ηχ.1959 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Γουλάς Δημήτρης 

    

  

1993 

ΛΑΪΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 5 - ΕΜΟΡΦΗ ΚΑΛΗ ΜΟΥ 

ΑΓΑΠΗ  LYRA 4733 LP Β5 
• 

 

1993 ΜΗΛΟ ΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  LYRA 150 CD 12 • 
 

1976 

Τηλεοπτική εκπομπή: Μουσικό οδοιπορικό με τη Δόμνα Σαμίου - Καππαδοκία (Φάρασα-Πλατύ), ΕΡΤ, 

επιμ.: Δόμνα Σαμίου 
• • 

ηχ.1962 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Γραμματικός Βασίλης 

    

  

2009 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

3CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ II3 

• 
 

1996/ 

2004 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΙΔ/ FM 201/ 1049 

LP/ 

CD 

1,5,7,19

,20,24, 

25,27 

• 
 

● Γρηγοράκης Γιάννης 

    

  

2001 

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΚΡΗΤΗ  CRETAPHON 1417 CD 9,10 
• 

 

● Γρηγοράκης Γρηγόρης 

    

  

1971 

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥΣ - 

ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ, ΕΦΗ ΣΑΡΡΗ  MARGO 8005 LP 

 

• 
 

1960-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Γρηγόρης Νικήτας 

    

  

ηχ.1971 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΣΔΕΜ του Σίμωνα Καρά 
 

• 

● Γρηγοριάδης Παντελής 

    

  

2005 

ΑΝΕΒΖΗΓΟΣ ΑΡΟΘΥΜΙΑ - ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΠΣΝΕ 6CDs 

III9-11, 

14,15 
• 
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● Δ. Νίκος (Doneff Nick) 

    

  

2005 

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ (ΑΙΓΑΙΟ) - ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 

ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1932-52  HELLENIC 1024 CD 8 
• 

 

1999  MARKO MELKON  

TRADITIONAL 

CROSSROADS 1116490 CD 

3,4,7, 

16,17 
• 

 

1996  ARMENIANS ON 8TH AVENUE 

TRADITIONAL 

CROSSROADS 1116487 CD 

1,3,4,10

-13,16, 

19,22 

• 
 

1996 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΑΓΚΙΔΟΥ - ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 1945-1955  HELLENIC 1007 CD 

4,5,7, 

13,14, 

16, 17 

• 
 

1993 

ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 1945-

1960 - ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝ Νο.2 FM 628 CD 2,9 
• 

 

1993 

ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 1945-

1960 - ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝ Νο.2 FM 628 CD 18 
• 

 

1965  

HI-FI ADVENTURE IN ASIA MINOR - MARKO 

MELKON  DECCA DL9061 LP 

 

• 
 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Δαλιάνης Χρήστος 

    

  

2006 

ΜΑΥΡΑ ΜΑΤΙΑ ΜΕ ΠΛΑΝΕΨΑΝ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΔΑΛΙΑΝΗ 

ΜΕΛΩΔΙΚΟ 

ΚΑΡΑΒΙ 3312 CD 

 

 
• 

2005  

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΙΝΑΛΟ ΣΤΟ ΧΕΛΜΟ - ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ  GENERAL 4059 CD 

 

 
• 

1999  

ΕΦΩΤΙΣΕ Η ΑΝΑΤΟΛΗ - ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ WAVEMUSIC 107 CD 1  
• 

● Δάλλας Ι. 

    

  

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Δαμιανός Σάββας 

    

  

ηχ.1971 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΣΔΕΜ του Σίμωνα Καρά 
 

• 

● Δανές Παρασκευάς  

    

  

1994 

[1976] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΡΟΥΜΕΛΗΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 4 CD 6 
• 

 

1977/ 

2004 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΑ - ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  OLYMPIA 20042 

LP/ 

CD 

 

  

1976 

[1994] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΣΙΜΩΝ 

ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 113 LP σμτχ.   

1974 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ (ΜΩΡΗΑΣ) - 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ  POLYPHONE 73 LP 

 

  

1993-4 Τηλεοπτική εκπομπή: Μουσική Παράδοση, ΕΤ1, επιμ.: Π. Μυλωνάς • • 

● Δασκαλάκης Μανώλης (Μαέστρος) 

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 
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● Δεληγιάννης Πέτρος  

    

  

2004  

ΠΟΓΔΟΡΙΑΝΗ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΑΚ 101-2 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

 

  

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Δελής Γ. 

    

  

ηχ.1964 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Δεποτίδης Παντελής 

    

  

1986 ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ  MINOS 

619/ 

480816 

LP/ 

CD 

 

• 
 

● Δέρβας Χρήστος 

    

  

2009 

ΖΑΓΟΡΙ, ΤΑΚΟΥΤΣΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1961-1975 ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΣΙΜΩΝΟΣ ΚΑΡΑ  ΣΔΕΜ/ ΠΟΣΥΖΑ 24/ 9 CD 19 
  

1976 Τηλεοπτική εκπομπή: Μουσικό οδοιπορικό με τη Δόμνα Σαμίου - Γιάννενα, ΕΡΤ, επιμ.: Δόμνα Σαμίου • • 

● Δερμιτζάκης Ιωάννης (Δερμιτζογιάννης) 

    

  

2003 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Νο.2 1926-

1952 HELLENIC 1037 CD 11,2 
• 

 

2001 

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΚΡΗΤΗ  CRETAPHON 1417 CD 11,12 
• 

 

1996  

ΟΙ ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΕΣ 1920-1955 - 

ΔΕΡΜΙΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ 1935-1955  

ΚΜΕ 

(ΑΕΡΑΚΗΣ) ΣΑ540 

10 

CDs V 
• 

 

1989 GRECE - CHANSONS ET DANSES POPULAIRES VDE 552 CD 10 • 
 

1979 

ΕΙΧΑ ΤΣΙΦΤΕ ΣΤΑ ΝΕΙΑΤΑ ΜΟΥ - 

ΔΕΡΜΙΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ SPR163 LP 

 

• 
 

1976/ 

2003 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 114/ 18 

LP/ 

CD 12 
• 

 

1969/ 

1970  ΚΡΗΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ RCA/ OLYMPIC 

LPMG58/ 

1058 LP συνθ. 
• 

 

1964 NISIOTIKA  RCA 

LPMEG 

202 

LP 10 

ίντσες Α3   

1996  ΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ 1960-70 

ΚΜΕ 

(ΑΕΡΑΚΗΣ) ΣΑ580 3CDs 

III1-5 

λύρα 
• • 

1979 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ - ΔΕΡΜΙΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ SPR166 LP συνθ. • • 

1979 ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΤΕ ΧΟΡΕΨΤΕ - ΔΕΡΜΙΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ SPR167 LP λύρα 
 

• 

1967/ 

1969/ 

1982  ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ 

RCA/ OLYMPIC/ 

FIDELITY 

LPMG17/ 

1039/ 

6483366 LP λύρα 
 

• 

1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Δημητρίου Θωμάς 

    

  

1975  

Ο ΜΕΓΔΟΒΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ  VENUS 1003 LP 

 

• 
 

1982 Τηλεοπτική εκπομπή: Λαογραφικό Καλειδοσκόπιο των Χριστουγέννων, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. Μπαζιάνας • • 
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● Δημητρίου Λάζαρος (τυφλός) 

    

  

ηχ.1953 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Δημητρίου Πάτροκλος 

    

  

1988/ 

1999 ΚΥΠΡΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  ΠΛΙ PFF8/ 13 

7LPs/ 

7CDs IΧ22 
• 

 

● Δημητρόπουλος Γιάννης (Μεσσήνιος) 

    

  

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Δήμου Θωμάς  

    

  

1994 ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

LCGW 

115-6 

2LPs/ 

2CDs II 
• 

 

1990 ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Νο.5 - ΔΗΜΟΤΙΚΑ MBI 10365 LP Α3 
  

1988    

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΧΟΡΟΙ KAI ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

12 ΧΟΡΟΙ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

LCGW 

110 LP Β2 

• 
 

● Δημτσιούδης Στάμος 

    

  

1995 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ - ΧΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 

ΔΟΜΟΚΟΥ  

ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

LCGW 

117 CD 

 

• 
 

1988    

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΧΟΡΟΙ KAI ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

12 ΧΟΡΟΙ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

LCGW 

110 LP Α5 

• 
 

1983 Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί Ανατολικής Ρωμυλίας, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. Μπαζιάνας • • 

● Διακοβασίλης Πέτρος 

    

  

2006  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΠΑΔ 2CDs 

I10,11, 

II4 
• 

 

● Διαμαντής Θωμάς 

    

  

2001 ΜΑΓΝΗΣΙΑ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΒΟΛΟΣ04 2CDs I7 • 
 

● Δουβουρδούκης Γιώργης 

    

  

ηχ.1961 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Δουμπουλάκης Στέφανος 

    

  

ηχ.1995-

2000 

Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα «ΘΡΑΚΗ» του συλλόγου «Οι Φίλοι της 

Μουσικής»  
• 

● Δραγάτσης Γιάννης (Ογδοντάκης) 

    

  

2007 ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο.33 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 311 CD 14,2 
  

2006 

ΝΗΣΙΩΤΕΣ ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΕΣ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ '60  POP ELEVEN 

τχ. 3, 

PO432 CD 21 
• 

 

2006 

ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο.31 - ΡΟΖΑ 

ΕΣΚΕΝΑΖΥ Νο.1 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 287 CD 14   

2004 

ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο.17 - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ Νο.4 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 241 CD 13   

2003 

ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο.13 - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ Νο.1 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 199 CD 6 
• 
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2002 ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο.10  ΑΘΗΝΑΪΚΗ 184 CD 24 • 
 

2001 

ΑΡΧΕΙΟ: ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 16 - 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΙΠΗΣ Ι  MINOS 530388 CD 2,3,17 
• 

 

2001 ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο.5 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 173 CD 17 • 
 

2000 

ΑΡΧΕΙΟ: ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 45 - 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ ή ΟΓΔΟΝΤΑΚΗΣ 2 EMI 854021 CD συνθ. 
• 

 

2000 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Νο.4 1925-1932  LEGEND 5060 CD 8 • 
 

1998 

ΜΗΛΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ - ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΝΤΑΛΓΚΑΣ, ΜΑΡΙΚΑ ΠΑΠΑΓΚΙΚΑ ΠΑΝΔΩΡΑ 213 CD 19 
• 

 

1997 

ΑΡΧΕΙΟ: ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 10 - 

ΡΟΖΑ ΕΣΚΕΝΑΖΥ 3 HMV 852844 CD 9 
• 

 

1997 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 1 - ΛΕΙΒΑΔΙΑ MINOS 821426 CD 5 • 
 

1997 

Ο ΜΗΤΣΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΑΜΑΝΕΔΕΣ 

ΚΑΙ ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ  FM 788 CD 8 
• 

 

1996 

ΑΡΧΕΙΟ: ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 20 - 

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ 3 HMV 835560 CD 8 
• 

 

1996 

ΑΡΧΕΙΟ: ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 7 - 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΑΛΓΚΑΣ 1  HMV 835564 CD 10,11 
• 

 

1996 ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΕΛΛΑΔΑ 1922-1950 FM 738 CD 16 • 
 

1996 

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΣΠΑΝΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ 

ΑΡΒΑΝIΤΙΚΑ)  FM 767 CD 6 

• 
 

1995 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΜΥΡΝΑΙΪΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ Νο.2 

1926-1939  FM 659 CD 7 
• 

 

1995 

ΑΡΧΕΙΟ: ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 10 - 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ ή ΟΓΔΟΝΤΑΚΗΣ 1  MINOS 480692 CD συνθ. 
• 

 

1995 

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1928-1932 - 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ  HELLENIC 1001-2 2CDs 

I6,20, 

II20 
• 

 

1995 

ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΔΩΡΑ 204 CD 15 
• 

 

1995 ΣΜΥΡΝΕΪΚΑ ΚΑΙ ΑΜΑΝΕΔΕΣ 1927-1937  MBI 118 CD 

13,14, 

17 
• 

 

1995 

ΦΩΝΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝ Νο.10  FM 636 CD 4,12 
• 

 

1993 

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΣΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝ Νο.9  FM 635 CD 15 
• 

 

1993 ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ  MOREAS 2018 

LP/ 

CD 11 
• 

 

1992 REMBETICA ROUNDER 1079 CD 11 • 
 

1984 

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 10 - 

ΡΟΖΑ ΕΣΚΕΝΑΖΥ MARGO 

8295/ 

480855 

LP/ 

CD 6 
• 

 

1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Δρακούλης Κώστας 

    

  

2008 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1958 Α HELLENIC 1414 CD 2 συνθ. • • 

2008 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1958 Γ HELLENIC 1416 CD 20 συνθ • • 

2007 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1957 Β HELLENIC 1100 CD 16 συνθ • • 

2006 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1956 Α HELLENIC 1073 CD 

1,16 

συνθ. 
• • 

ηχ.1967 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 
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● Δρυμωνάκος Γιώργος 

    

  

2004 16 ΑΘΑΝΑΤΑ ΒΙΟΛΙΑ NITRO MUSIC 2710922 CD 14 • 
 

● Εμμανουλούδης Μανώλης 

    

  

2003/ 

2005 ΑΝΤΡΙΚΑ ΜΟΥΝΑΤΑ Β - ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ/ 

ΜΕΤΡΟ 

ΜΕΛΙΚΗΣ

/ 112 2CDs 

I2,9,10/

3 
• • 

● Έξαρχος Βασίλης 

    

  

2007 

ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΚΑΙ 

ΒΑΣΙΛΗ ΕΞΑΡΧΟ ΖΙΩΓΑΣ 159 CD 

 

• 
 

2006 

ΣΟΥ ΣΤΕΛΝΩ ΧΕΙΡΕΤΙΣΜΑΤΑ - ΘΑΝΑΣΗΣ 

ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΖΙΩΓΑΣ 147 CD 

 

  

2005 ΛΙΩΣΑΝΕ ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 783 CD σμτχ. 
  

1999 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΩΣΙΜΑΣ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 2501 CD 

 
  

1997 

ΜΕ ΤΟΥ ΓΙΑΛΟΥ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΖΩΣΙΜΑΣ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 658 MC 

 

• 
 

1997 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

ΔΑΡΔΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΣ 156 CD 

 

• 
 

1994; 

ΜΠΕΡΑΤΙΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΑΘΙΣΤΑ - 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΩΣΙΜΑΣ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 614 MC 

 

• 
 

1991  

ΓΛΥΚΟΧΑΡΑΖΟΥΝ ΤΑ ΒΟΥΝΑ - ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΟΥΜΑΝΤΖΕΛΗΣ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 479 MC 

 

• 
 

● Εξουζίδης Παύλος (Εξουσίδης) 

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Ευβοιώτης Νίκος 

    

  

1999 ΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΤΑ ΓΛΕΝΤΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΛΑ RIA MUSIC 33022 CD 

 

• 
 

1997 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΘΥΕΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΛΑ EMI 856631 CD σμτχ. 
  

● Ευθυμίου Λάζαρος (Κατσαμούλης) 

    

  

2006 

ΝΑ ’ΧΕ ΚΑΕΙ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ - ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΛΚΕΛΑΜ 2005/ 6-7 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ II4 

• 
 

2004 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΜΟ ΩΣ ΤΗ ΘΡΑΚΗ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

 

LP 

 
  

2003 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

- ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ GENERAL 5342 CD 

 

  

2002 

ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑΡΙΝΟΥ - ΝΑΠΟΛΕΩΝ 

ΔΑΜΟΣ MUSIC CORNER 1967 CD 

 

• 
 

2002 ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΚΛΑΡΙΝΟ - ΤΑΣΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ NITRO MUSIC 271073 CD 

 

• 
 

2000 

ΚΟΥΓΩ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ ΚΙ ΑΧΑΕΙ - ΣΑΒΒΑΣ 

ΣΙΑΤΡΑΣ ΑΕΜ 8 CD 9,12,15 
• 

 

1998 

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ - ΖΑΓΟΡΙ, ΠΟΓΩΝΙ - 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ LYRA 3341 LP 

 

• 
 

1998/ 

2008 

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΛΙΑΚΟΥ-ΜΠΟΝΙΑ GENERAL 5132 CD 

 

• 
 

1998 

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΔΑΝ ΤΟΠΟΝ 

ΕΝΔΟΞΟΤΕΡΟΝ (ΕΠΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΑΕΜ 6 CD σμτχ. 
• 

 

1998 ΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΑ - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ  ΚΣΔΜΔΣ 5 2CDs II15,16 • 
 

1996 ΤΟ ΔΥΟΣΜΑΡΑΚΙ CRONOS 434 

MC/ 

CD 
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1994 ΤΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ ΚΣΔΜΔΣ 91507/ 8 

LP/ 

CD 21 
• 

 

1993 ΑΠ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ SYMBAN 652 MC 

 
  

1993/ 

2008 

ΖΑΓΟΡΙΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΤΖΙΤΖΙΜΙΚΑΣ ΙΑΜΒΟΣ 91477-8 

2LPs/ 

CD 

 

• 
 

1993/ 

2004 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΡΦΗ/ 

LEGEND 157/ 5317 

2LPs/ 

2CDs σμτχ.   

1992 

ΜΕΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1922-1992 - ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ  LYRA 

4670-1/ 

0093 

2LPs/ 

CD 11-14 
• 

 

1992 ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ SYMBAN 2139 CD 

 
  

1992/ 

2002 

ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

- ΣΑΒΒΑΣ ΣΙΑΤΡΑΣ GENERAL 

4017B/ 

5283 

LP/ 

CD 

 

  

1987 ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΕΛΚΕΛΑΜ 

ΑΙΓΑΛΕΩ ΘΠ2 MC 

 

  

1986 ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ REGAL 401055 LP 

 
  

>1985 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΑΓΡΑΦΩΝ SYMBAN 622 MC 

 
  

1984 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ Νο.5 - ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ VENUS V1087 LP 

 
  

1984 

ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΓΙΑΣ EPIROS 510 LP 

 

  

1984 ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ ENIGMA 101 LP 

 
  

1983/ 

2008 ΜΕ ΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΝΥΧΤΑ LYRA 3360 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1982 ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ INTERSOUND 2048 LP 

 
  

1982 

ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΛΑΚΗΣ 

ΧΑΛΚΙΑΣ 

COLUMBIA 

(MINOS) 

71239/ 

480965 

LP/ 

CD σμτχ.   

1981 

ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ - ΣΑΒΒΑΣ 

ΣΙΑΤΡΑΣ INTERSOUND SIN2041 LP 

 

  

1981 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΟΥΛΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ INTERSOUND 2053 LP 

 

• 
 

1981 

ΣΑΝ ΠΑΙΡΝΩ ΤΟ ΣΤΡΑΤΙ ΣΤΡΑΤΙ - ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΜΠΕΛΟΣ REGAL 

71189/ 

489760 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1981 ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ INTERSOUND 2034 LP 

 
  

1980 TΣΟΠΑΝΟΤΡΑΓΟΥΔΑ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΟΤΣΙΚΑΣ INTERSOUND 2031 LP 

 
  

1980; ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ EPIROS 502 MC σμτχ. 
  

1979 

ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΞΕΝΗΤΕΜΕΝΟΙ (5) - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΟΥΡΤΗΣ PANVOX 16251 LP 

 

  

1979 ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ INTERSOUND 2003 LP 

 

• 
 

1975 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ Νο.3 PANIVAR YPA5086 LP 

 
  

; ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ 

ΕΛΚΕΛΑΜ 

ΑΙΓΑΛΕΩ S18 MC 

 

  

; 

ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ "ΤΟ 

ΣΗΜΑΝΤΡΟ" ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΣΗΜΑΝΤ

ΡΟ MC σμτχ.   

1989 

Τηλεοπτική εκπομπή: Σε Ήχο Ελεύθερο - Αυτοσχεδιασμός και Προσωπική Δημιουργία στην Εκτέλεση της 

Παραδοσιακής Μουσικής, ΕΡΤ, επιμ.: Γ. Παπαδάκης 
• • 

1980-90 Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Ζαγόρι Ηπείρου, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. Μπαζιάνας • • 

1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Ηπείρου, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

● Ζαγανάς Βασίλης 

    

  

1994 

[1979] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΡΟΥΜΕΛΗΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 4 CD 11 
• 

 

1979 

[1994] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 119 LP σμτχ. 
• 
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● Ζαγοραίος Βαγγέλης  

    

  

1998 

ΑΠ’ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ  GENERAL 5138 CD 

 

• 
 

● Ζαπάρτας Νίκος 

    

  

2007 

Θρακικές λαογραφικές γιορτές - Καρναβάλι Ξάνθης. Χοροί, τραγούδια, δρώμενα, ντοπιολαλιές. ΣΕΒ, 

ΕΛΣΔΤΔ, DVD 
• • 

2002 ΜΟΥΣΙΚΗ KAI ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΑΔΑ 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ I14 

• • 

● Ζαρίας Γιάννης 

    

  

2011 ΓΚΕΜΜΑ - ΠΑΝΟΣ ΜΠΟΥΣΑΛΗΣ ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ METR015 CD 

 

• • 

2010 

ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

(ΧΟΡΩΔΙΑ Π.Β.Μ. ΛΑΚΚΙΑΣ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΠΑΜΑΚ/ 

ΟΑΕΔ CD 

 

• • 

2010 ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΔΡΟΜΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ METR008 CD 

 

• • 

2009 

CATELOUSO - THE SONG OF THE SIRENES (ΤΟ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΣΕΙΡΗΝΩΝ) 

KYTHERIOS 

MUSIC KY001 CD 

 

• • 

2009 TRACE DECAY - AGNOSIA 

STEEL 

GALLERY SGR019 CD 

 

• • 

2009 

ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΠΟΙΗΣΗ - 15 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΔΠ(2), 

ΠΣΠΑ CD 

 

• • 

2009 Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΡΙΛΑ - ΜΑΡΘΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ 

WESAW 

PRODUCTIONS 

 

CD 

 

• • 

● Ζαφειράτος Κωνσταντίνος 

    

  

1977/ 

2002 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 115/ 16 

LP/ 

CD 16 
• 

 

● Ζαφείρης Παναγιώτης  

    

  

1974/ 

1994  FOLK MUSIC OF GREECE  TOPIC 

TS231/ 

TSCD907 

LP/ 

CD 1,4 
• 

 

● Ζαφειρίου Κωνσταντίνος 

    

  

1999 ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΙΚΗΣ CD 2 
  

1993 

[1977] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 1 CD 16 
• 

 

1977 

[1993] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 117 LP A3 
• 

 

● Ζαφειρούδης Ιωάννης 

    

  

1973 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 1 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 106 LP Β2 • 
 

1976-80 Τηλεοπτική εκπομπή: Μουσικό οδοιπορικό με τη Δόμνα Σαμίου - Έβρος, ΕΡΤ, επιμ.: Δόμνα Σαμίου • • 

● Ζαχαρίας Δημήτρης 

    

  

ηχ.1967 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Ζαχαρίου Δημήτρης 

    

  

2007 ΣΑΜΟΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΑΤΟΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΙΣΝΔ 2CDs 

 

• • 
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● Ζαχαρούδης Γιώργος 

    

  

1990/ 

1997 

10 ΧΡΟΝΙΑ ΛΑΪΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ - ΓΙΩΡΓΗΣ 

ΜΕΛΙΚΗΣ  LYRA 4575 

LP/ 

CD 2,5 
• 

 

1987/ 

2008  ΛΑΪΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2 - ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 

ΗΧΟΛΟΓΟΣ/ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΗΛ112/ 

ΜΕΛΙΚΗΣ 

LP/ 

CD Α1 
• 

 

● Ζαχαρούδης Θανάσης 

    

  

1993 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 1 CD 15 • 
 

1989 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Νο.3  ΣΔΕΜ 124 LP B3 
  

● Ζέμπης Γ. 

    

  

1998 

ΚΑΡΥΣΤΙΑ - ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 

1974-1994  ΜΛΑ 5 CD 35 
• 

 

● Ζένιος Γιώργος 

    

  

1994 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 1 ΠΚΔΙ 91296-7 2LPs IΒ 
 

• 

1992 

ΜΕΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1922-1992 - ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΙΣ 

ΑΚΡΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ LYRA 

4667-8/ 

0092 

2LPs/ 

CD 17-20 
• • 

● Ζερβάκης Γιάννης (Μαέστος) 

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Ζερβάκης Γιώργος  

    

  

>1985 

Συμμετέχει σε αρκετά άλμπουμ (LP, CD) ως ερμηνευτής 

λύρας 

    

 
• 

● Ζέρβας Αθανάσιος 

    

  

2009 

Η ΣΑΜΟΣ ΣΤΙΣ 78 ΣΤΡΟΦΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1918-1958 ΠΕΚ 19 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ II10 

• 
 

2005 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ - ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 

1920-1940 HELLENIC 859 CD 14 
• 

 

1999  MARKO MELKON  

TRADITIONAL 

CROSSROADS 1116490 CD 9,15 
• 

 

1999 ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1910-1945 FM 957 CD 

1,4,16, 

18 
• 

 

1998 

Ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  FM 791 CD 7,8 
• 

 

1996 ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΕΛΛΑΔΑ 1922-1950 FM 738 CD 1 • 
 

1993 

ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 1945-

1960 - ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝ Νο.2 FM 628 CD 13,16 
• 

 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Ζέρβας Γιώργος  

    

  

1980 

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ REGAL 

70745/ 

834461 

LP/ 

CD 12,13 
• 

 

1973 ΧΙΛΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ - ΓΙΩΤΑ ΛΙΔΙΑ OLYMPIA 20003 LP σμτχ. • 
 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 
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● Ζέρβας Λευτέρης 

    

  

2009 ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΟΥ - ΞΕΝΙΑ ΒΕΡΡΑ GENERAL 950 CD 

 
  

2009 ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΞΕΝΙΑ ΒΕΡΡΑ  GENERAL 950 CD 

 
  

2004 16 ΑΘΑΝΑΤΑ ΒΙΟΛΙΑ NITRO MUSIC 2710922 CD 13 • 
 

2004  

ΒΡΑΔΙΑ ΑΞΗΜΕΡΩΤΑ - ΜΑΚΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ MBI 11050 CD 

 

• 
 

2004 

ΜΙΑ ΒΡΑΔΥΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΠΕΡΠΙΝΙΑΔΗΣ  GENERAL 5352 CD 

 

  

2003 ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ - ΖΩΝΤΑΝΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ GENERAL 4139 CD 

 
  

2002 ΝΑ ΣΕ ΒΡΩ ΞΑΝΑ - ΒΑΣΩ ΧΑΤΖΗ  GENERAL 5300 CD 

 
  

2002 ΟΙ ΜΑΣΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΡΙΝΟΥ 1 FM 1275 CD 

 
  

2001 ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ - ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ  GENERAL 5289 CD 

 
  

1999 ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΓΛΕΝΤΙ - ΚΙΚΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ  GENERAL 5103 CD 

 
  

1999 ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  GENERAL 5185 CD 

 

• 
 

1998 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - 

ΗΠΕΙΡΟΣ Α,Β MBI 82-3 2CDs σμτχ.   

1998; ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ MBI 85 CD σμτχ. 
  

1998 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ MBI 90 CD σμτχ. 
  

1997  

20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ - 

ΖΩΝΤΑΝΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΙΛΙΝΑ  LYRA 4881-2 

2LPs/ 

2CDs 

 

• 
 

1997 ΤΡΑΓΟΥΔΩ - ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ MBI 10706 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1996 ΑΦΙΕΡΩΜΑ - ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ MBI 10669 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1996  

ΒΑΛΤΕ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΣΜΟ - ΜΑΚΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  LYRA 4855/ 1510 

LP, 

CD/ 

CD 

Sin-

gle 

 

• 
 

1996 Η ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΡΔΗ 

COLUMBIA 

(SONYBMG) 485032 CD 

 

• 
 

1994 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ FM 205 

LP/ 

CD 

 

  

1994 ΕΑΡΙΝΗ ΩΡΑ - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ FM 220 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1994 ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΕΟΣ - ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ MBI 10613 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1992  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  EMI 478706 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1992-4 ΣΤΑΣΟΥ - ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ SOSAPHONE 168 CD 

 
  

1991 

ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ - ΜΑΚΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΙΤΣΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ LYRA 

4611-2/ 

0077 

2LPs/ 

CD 

 

• 
 

1990 ΔΗΜΟΤΙΚΑ 3 MBI 10363 LP Β5 
  

>1990 ΠΡΑΣΙΝΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΟΙ ΚΑΜΠΟΙ ΒΙΡΒΟΣ 1 CD 

 
  

1990 ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΖΟΜΑΙ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΩΛΕΣΗΣ SPOT 1038 LP 

 
  

1990 ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Νο.8 - ΔΗΜΟΤΙΚΑ MBI 10368 LP σμτχ. 
  

1990  

ΦΤΑΝΕΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙΣ - ΜΑΚΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  LYRA 4548/ 0036 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1989/ 

2007 

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΙΣ ΑΜΠΑΡΕΣ - ΜΑΚΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ LYRA 

4507-8,50/ 

76072 

2LPs/ 

CD 

 

• 
 

1989 Ο,ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΠΑ - ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ MBI 10386/ 7 

2LPs/ 

2CDs 

 

• 
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1989 ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Νο.1 - ΔΗΜΟΤΙΚΑ MBI 10361 LP Β5 
  

1988  ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΜΑΙ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  

COLUMBIA 

(MINOS) 170232 

LP/ 

CD 

 

  

1988/ 

1991 

Ω ΓΛΥΚΥ ΜΟΥ ΕΑΡ - ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ PHILIPS 834576 

LP/ 

CD 

 

  

1987  ΕΝΑ ΒΡΑΔΥ ΣΤΙΣ ΝΤΑΛΙΚΕΣ - ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΕΛΗΣ  

COLUMBIA 

(MINOS) 170160 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1987 

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ MINOS 

656/ 

833652 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1987 

ΡΑΓΙΣΜΕΝΑ ΜΑΤΙΑ - ΜΑΚΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ LYRA 3454 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1987  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΖΩΝΤΑΝΗ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ  MINOS 

687/ 

483892 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1986  

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ - ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  MINOS 

645/ 

480559 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1985  ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΗΚΑ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΚΗΣ ΠΑΛΚΟ 3099 LP 

 

• 
 

~1985-90 ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΜΕ - ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΖΕΡΒΑΣ SYMBAN 250 MC 

 

• 
 

1985 ΓΛΕΝΤΙ, ΚΕΦΙ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣ - ΛΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΣΚ (GSF) 21 LP σμτχ. • 
 

1985  ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ - ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ MINOS 

570/ 

480923 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1985  Ο ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ - ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ MINOS 

589/ 

480160 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1985 ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ - ΓΛΥΚΕΡΙΑ LYRA 3400-1 

2LPs/ 

2CDs II11 
• 

 

1984 

ΕΔΩ ΚΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ - ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ MINOS 536 CD 

 

  

1983 ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟΥ ΣΚΑΦΙΔΑ INTERSOUND 3071 LP 

 
  

1983  Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ  MINOS 

482/ 

483844 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1983 ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΟΥ - ΝΤΑΛΑΡΑΣ (ΟΡΦΕΑΣ) MINOS 

461-2/ 

483838 

2LPs/ 

CD 

 

  

1982/ 

1997  

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ - ΜΑΚΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

INTERSOUND/ 

SIBILLA 3045/ 30 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1980  ΟΤΑΝ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΛΙΑΡΗΣ  ΑΡΜΟΝΙΑ 107 LP 

 

• 
 

1979 ΠΙΚΡΑΜΕΝΑ ΛΟΓΙΑ - ΖΕΤΤΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ APMONIA 105 LP 

 
  

1977  Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  PANVOX 10199 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1973 

ΒΟΥΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΗΣΙΑ - ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΤΣΑΟΥΣΗΣ MARGO 

8058/ 

480899 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1960-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Ζέρβας Χρήστος 

    

  

; ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ MUSICBOX 

 

LP σμτχ. • 
 

● Ζερβουδάκης Κωνσταντίνος 

    

  

ηχ.1964 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Ζευγώλης Γιάννης  

    

  

2008 LIVE - ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΟΙ LYRA 76339 CD 

 

• 
 

2005 

ΔΡΟΜΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ  MERCURY 9876082 2CDs 

 

• 
 

2003 ΑΙΓΑΙΟ - ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΠΠΟΥ, ΒΑΣΙΛΗ ΔΡΟΓΚΑΡΗ  PROTASIS 1053 CD 

 

• 
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2001 ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΝΑ  LYRA 4991 CD 4 • 
 

2000 

[1983, 

1992] 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟ 

ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ - ΚΟΥΛΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΣΙΔΕΡΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΣ CD 

 

• 
 

1998 13000 ΜΕΡΕΣ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ LYRA 4902 CD 

 

• 
 

1998 

ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ - ΘΡΗΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ Vol.1  FM 797 CD 

 

• 
 

1998 

ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ MERCURY 538659 2CDs 

 

• 
 

1998 

ΠΟΛΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΘΡΗΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ Vol.2 FM 798 CD 

 

• 
 

1998 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ - ΘΑΝΑΣΗΣ 

ΜΩΡΑΪΤΗΣ MBI 10738 CD 

 

• 
 

1996 ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ - ΝΟΤΙΟΣ ΗΧΟΣ MERCURY 532900 CD 

 
  

1994 

ΤΑ ΚΟΡΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ POLYDOR 527059 CD 

 

• 
 

1994 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ - ΧΡΟΝΗΣ 

ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΠΕΚ 40397 

2LPs/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1993 

DANCES OF CYPRUS - MUSIC OF THE AEGEAN 

SEA VOL.1 ORATA 3012 CD 

 

• 
 

1993 

ΑΝΕΦΑΛΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ - ΕΙΡΗΝΗ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΓΑΚΗ LYRA 4693 LP 

 

• 
 

1993 ΚΛΕΦΤΙΚΑ ORATA 4011 2CDs 

 

• 
 

1992 CHIOS - MUSIC OF THE AEGEAN SEA VOL.1 ORATA 3010 CD 

 

• 
 

1992 ΓΑΜΗΛΙΑ  ORATA 4010 2CDs 

 
  

1992 

ΜΕΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1922-1992 - ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ  LYRA 

4670-1/ 

0093 

2LPs/ 

CD 1,2 
• 

 

1992/ 

1999 

[2000] 

Τ’ ΑΠΕΡΑΘΙΤΙΚΑ - ΚΟΥΛΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ 

ΣΙΔΕΡΗ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ/ 

BMG 

ΑΣ02/ 

70207 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1992/ 

1994 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ  ΠΕΚ 4-5 

2LPs/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1991 ΚΡΗΤΩΝ ΕΠΟΣ 

ΚΜΕ 

(ΑΕΡΑΚΗΣ) ΣΑ549-50 

2LPs/ 

CD 

 

  

1988 Τ’ ΑΥΓΙΝΑ - ΚΟΥΛΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΣΙΔΕΡΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΠΛΟΑ Ζ1/ 

2763 LP 

 

• 
 

1987 ΗΧΟΣ Β' - ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

COLUMBIA 

(MINOS) 

170137/ 

480276 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1983 

[2000] 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠ’ Τ’ ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΤΗΣ 

ΝΑΞΟΥ - ΚΟΥΛΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΣΙΔΕΡΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΣ, CP957 LP 

 

  

1983/ 

2000 ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ - ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ 

INTERSOUND/ 

SIBILLA 3075/ 88 

LP/ 

CD 

 

  

; 

ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΚΟΥΛΑ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΣΙΔΕΡΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1 LP 

 

• 
 

● Ζευζέκος Ανδρέας 

    

  

1968/ 

1999 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, ΤΟΜΟΣ Γ' - 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΕΛ 10 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

I29,II3 

(σ. 246, 

300) 

• 
 

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Ζησόπουλος Νικ. 

    

  

ηχ.1967 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 
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● Ζιώζιας Θανάσης  

    

  

2006 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΕΚΠΟΛ 

ΝΑΜ 2CDs II1 
• 

 

● Ζορμπάνης Παναγιώτης 

    

  

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Ζούμπας Αλέξης (Λέτσιος) 

    

  

2009 

Η ΣΑΜΟΣ ΣΤΙΣ 78 ΣΤΡΟΦΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1918-1958 ΠΕΚ 19 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ I10 

• 
 

2005 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ - ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 

1920-1940 HELLENIC 859 CD 15 
• 

 

2003 ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο.12 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 207 CD 12 • 
 

2002 ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΕΣ ΦΑΛΗΡΕΑ ΑΦ424 CD 12 • 
 

2000 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Νο.2 1923-1932  LEGEND 5058 CD 3,8 • 
 

1999 ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Vol.2 1926-1937 FM 959 CD 17,22 • 
 

1998 

ΜΗΛΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ - ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΝΤΑΛΓΚΑΣ, ΜΑΡΙΚΑ ΠΑΠΑΓΚΙΚΑ ΠΑΝΔΩΡΑ 213 CD 8,18 
• 

 

1997 ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ - ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΟΛΤ CD 16 • 
 

1997 ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Vol.1 1925-1940 FM 845 CD 3,14 • 
 

1996 ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ 1926-1945 ΦΑΛΗΡΕΑ ΑΦ952 CD 4 • 
 

1996 ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΕΛΛΑΔΑ 1922-1950 FM 738 CD 5 • 
 

1996 

ΜΑΡΙΚΑ ΠΑΠΑΓΚΙΚΑ - ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1918-

1929 HELLENIC 1011 CD 2,9 
• 

 

1995 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ Vol.3 

1929-1940  FM 669 CD 8 
• 

 

1995 ΣΜΥΡΝΕΪΚΑ ΚΑΙ ΑΜΑΝΕΔΕΣ 1927-1937  MBI 118 CD 15 • 
 

1995 ΣΜΥΡΝΕΪΚΟ ΜΙΝΟΡΕ - ΜΑΡΙΚΑ ΠΑΠΑΓΚΙΚΑ BMG 24917 

LP/ 

CD 12 
• 

 

1995 

ΤΟ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

1927-1943 - ΑΜΑΛΙΑ ΒΑΚΑ FM 662 CD 3,16,17 
• 

 

1995 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ FM 667 CD 

1,7,10, 

13,16 
• 

 

1994 ΜΑΡΙΚΑ ΠΑΠΑΓΚΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ALMACRI

O CD σμτχ. 
• 

 

1993 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ 1926-1950 ΦΑΛΗΡΕΑ ΑΦ401 

LP/ 

CD 2,11 
• 

 

1992 REMBETICA ROUNDER 1079 CD 12 • 
 

1989/ 

1992  

Ο ΠΟΝΟΣ ΤΗΣ ΞΕΝΗΤΕΙΑΣ - Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ  

ΦΑΛΗΡΕΑ/ 

LYRA 

ΑΦ99/ 

4639 

LP/ 

CD 14 
• 

 

1987/ 

1992  

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 1918-

1947  

ΦΑΛΗΡΕΑ/ 

LYRA 

ΑΦ91/ 

4638 LP Α1 
• 

 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Ζούμπας Κώστας (Λιούρης) 

    

  

1979  

ΠΩ ΠΩ ΠΩ ΛΕΝΙΤΣΑ ΜΟΥ - ΛΕΥΤΕΡΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  HELLAPHONE 1242 LP 

 

• 
 

2008  

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΗ ΛΑΚΑ ΣΟΥΛΙ - ΚΩΣΤΑΣ 

ΖΟΥΜΠΑΣ, ΠΑΓΩΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  GENERAL 4238 CD τργδ.  
• 
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2005  

ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΠΑΔΑΤΕΣ - ΚΩΣΤΑΣ 

ΖΟΥΜΠΑΣ, ΠΑΓΩΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ GENERAL 3024 CD τργδ.  
• 

1999  

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΖΑΓΟΡΙΣΙΑ ΚΑΙ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ 

- ΚΩΣΤΑΣ ΖΟΥΜΠΑΣ  SYMBAN 2242 CD τργδ.  
• 

● Ζούμπας Χρ. 

    

  

1960-80 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Ζούρας Νίκος (Καμπεράκης) 

    

  

1985 ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ - ΣΥΡΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΑΑΔΜΠ LP Α, Β5 
  

● Ζυγοβίνας Χρήστος 

    

  

1972/ 

1995 

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΝΑ 

ΣΑΜΙΟΥ  LYRA 3252/ 0179 

LP/ 

CD 

14,16 

τργδ. 
• • 

1965  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΕΡΙΑΣ  MINERVA 22003 LP τργδ. 
 

• 

1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Ζώτος Γιάννης 

    

  

2006 

ΝΑ ’ΧΕ ΚΑΕΙ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ - ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΛΚΕΛΑΜ 2005/ 6-7 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ I18 

• 
 

2005 

ΠΟΤΑΜΕ ΤΖΑΝΕΜ ΠΟΤΑΜΕ ΜΟΥ - 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΑΕΜ 21 CD σμτχ.   

1993  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΕΛΛΑ, 

ΑΣΛΝΠ 

2LPs/ 

CD σμτχ. 
• 

 

● Ηλία Αριστείδης (Βιολάρης) 

    

  

1988/ 

1999 ΚΥΠΡΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  ΠΛΙ PFF8/ 13 

7LPs/ 

7CDs III3,7 
• 

 

● Ηλίας Ιάκωβος 

    

  

2008 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1958 Α HELLENIC 1414 CD 

11,15 

συνθ. 
• 

 

2008 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1958 Γ HELLENIC 1416 CD 

10,19 

συνθ. 
• 

 

2007 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1957 Α  HELLENIC 1099 CD 12 συνθ • 
 

2007 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1957 Β HELLENIC 1100 CD 17 συνθ • 
 

2006 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1956 Β HELLENIC 1074 CD 18 συνθ • 
 

2001 

ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο.16 - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ Νο.3 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 240 CD 16   

1996 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νο.2 - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ FIDELITY 532851 CD 4 
• 

 

1994  

ΑΡΜΕΝΙΟΙ, ΕΒΡΑΙΟΙ, ΤΟΥΡΚΟΙ, ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ - 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝ Νο.8 FM 634 CD 11 
• 

 

1984 ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 3  MARGO 

8303/ 

480846 

LP/ 

CD 8 
• 

 

1984 ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 5  MARGO 

8305/ 

480848 

LP/ 

CD 3 
• 

 

1978 GREEK SOUND - FOLK SONG AND DANCES VENUS 1028 LP σμτχ. 
  

1977 ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΦΕΛΩΝΗ  MARGO 8179 LP συνθ. 
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1976 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΧΟΡΟΙ KAI ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

LCGW 

102 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1975/ 

1996 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  ΠΛΙ 

PFF1/ 

PFF2C 

LP/ 

CD Α6/20 
• 

 

1966 MORE FOLK DANCES OF GREECE  

COLONIAL 

(USA) 309 LP σμτχ.   

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

1955 Ελληνική ταινία: Γκόλφω, Φίνος Φιλμ • • 

1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Ηλίας Κώστας 

    

  

1992 

ΜΕΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1922-1992 - ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΙΣ 

ΑΚΡΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ LYRA 

4667-8/ 

0092 

2LPs/ 

CD 1-5 
• 

 

● Ηλίας Μιχαλάκης  

    

  

2002  

ΣΤ’ ΑΓΝΑΡΚΑ ΤΩΝ ΤΖΑΙΡΩΝ - ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΤΕΡΛΙΚΚΑΣ  ΜΟΥΣΣΑ 1003 2CDs I2 
• 

 

● Ηλίας Νικόλας 

    

  

1968/ 

1999 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, ΤΟΜΟΣ Γ' - 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΕΛ 10 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

σ. 200 

(κατα-

γραφή) 
 

• 

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Θεοδωράκης Αντώνιος 

    

  

ηχ.1964 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Θεολογίτης Θανάσης 

    

  

1998 ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΒΑΙΟΣ  GSF 348 CD σμτχ. 
 

• 

● Θεολόγου Γιώργος 

    

  

1996 

ΜΑΡΙΚΑ ΠΑΠΑΓΚΙΚΑ - ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1918-

1929 HELLENIC 1011 CD 14 
• 

 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Θεοφανίδης Π. 

    

  

ηχ.1953 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Θρασυβούλου Νικ. 

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Θωμάς Γιάννης 

    

  

1998 

ΚΑΡΥΣΤΙΑ - ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 

1974-1994  ΜΛΑ 5 CD 16,3 
• 

 

● Ίσκας Κώστας 

    

  

1982  FROM RHODOS TO SIMI - ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ PANVOX 16312 LP 

 

• 
 

1982  

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΙ ΚΑΙ 

ΣΑΝΤΟΥΡΙ - ΣΚΟΠΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ PANVOX 16309 LP 

 

• 
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● Ιτιρίτης Λάζαρος 

    

  

1984 

[1962] 

ΔΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ - SAMUEL BAUD-BOVY  ΠΛΙ 

 

2MCs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ IIB59α 

• 
 

1968/ 

1999 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, ΤΟΜΟΣ Γ' - 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΕΛ 10 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

σ. 170 

(κατά-

γραφή) 
 

• 

ηχ.1962 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Ιωακείμ Σάββας 

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Ιωάννου Γεώργιος 

    

  

ηχ.1963 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Καβακόπουλος Παντελής 

    

  

2008 

ΒΙΟΛΙ - ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ HELLENIC 320 CD 1,6,9,12   

2004 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1954 Α HELLENIC 1059 CD 16 επιμ. • 
 

2004 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1954 Β HELLENIC 1060 CD 13 επιμ. • 
 

1995 ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ’50 LYRA 168 CD 12,1 • 
 

1976 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Νο.3 - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 103 LP σμτχ. 
• 

 

1976 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Νο.4 - ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 104 LP σμτχ. 
• 

 

1967 ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΜΑΣ  MUSICBOX N33MB52 

LP 10 

ίντσες επιμ.   

1998; 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α,Β MBI 78-9 2CDs επιμ. 
• • 

1981 ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  PANVOX 16291 LP επιμ. • • 

1980-90 Τηλεοπτική εκπομπή: Μουσική Παράδοση, ΕΤ1, επιμ.: Π. Μυλωνάς • • 

1978 ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ PANVOX SPV22 LP επιμ. • • 

1973 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MUSICBOX 14001 LP επιμ. • • 

ηχ.1953 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

1985 Τηλεοπτική εκπομπή: Ηρωικά, Πατριωτικά Τραγούδια - 28 Οκτωβρίου, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. Μπαζιάνας • • 

● Καβάκος Κώστας  

    

  

1980 

ΤΡΑΓΟΥΔΩ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ - ΜΑΚΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ INTERSOUND 3014 LP 

 

• 
 

● Καβάκος Λεωνίδας 

    

  

ηχ.1965 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Καβάκος Περικλής  

    

  

1975 ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 2 - ΗΠΕΙΡΟΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PHILIPS 

6460408/ 

522261 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

● Καβατζίδης Σάββας 

    

  

2008 

[1984] 

ΛΑΪΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 3 - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

ΤΟΥ ΦΑΡΑΣΙΩΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΙΚΗΣ CD σμτχ.   

1984 

[2008] 

ΛΑΪΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1984 - ΦΑΡΑΣΙΩΤΙΚΟΣ 

ΓΑΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΜΕΛΙΚΗΣ 

CP972 LP Β 
• 
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● Κάβουρας Γιώργος 

    

  

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. (ως τραγουδιστής) 
• • 

● Καζαλτζής Γιώργος 

    

  

1985; GRIECHISCHE FOLKLORE - KAPELLE EWROS 

  

MC 

 
  

● Καζιακούρας Ι. 

    

  

1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Αργιθέας, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

● Καζιακούρας Λάμπρος 

    

  

2002 

[1979] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 15 CD 10 
• 

 

1979 

[2002] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 120 LP σμτχ. 
• 

 

● Καζιακούρας Χρυσόστομος 

    

  

1987 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Μες του Μαγιού τις Μυρωδιές, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

● Κακλαμάνης Ελευθέριος 

    

  

1977/ 

2002 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 115/ 16 

LP/ 

CD 11,12 
• 

 

● Καλαϊντζής Νίκος (Μπινταγιάλας)  

    

  

2008 

ΒΙΟΛΙ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ HELLENIC 319 CD 9   

2000 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - 

ΛΕΣΒΟΣ 19
ος

-20
ός

 ΑΙΩΝΑΣ ΕΞΑΝΤΑΣ 

 

5CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ IV1 

• 
 

1997 

ΛΕΣΒΟΣ ΑΙΟΛΙΣ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ 

ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΚ 9,10 2CDs 

II12,14,

15 
• 

 

1996 TAXIMIA - GRIEKSE IMPROVISATIES EIGENWIJS EW9632 CD σμτχ. 
  

1996 ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ - ΣΜΥΡΝΕΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  MOREAS 2052 CD 1-14 • 
 

1995 

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΓΑΜΕ ΤΟΤΕ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ MBI 10618-9 

2LPs/ 

2CDs σμτχ.   

1995 ΒΙΟΛΙ - THE GREEK FOLK INSTRUMENTS VOL.5 FM 682 CD 1-4 • 
 

1990; 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΑ Νο.1 ΜΕ ΤΟΝ 

ΜΠΙΝΤΑΓΙΑΛΑ NIRVANA 506 MC 

 

• 
 

1990; 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΑ Νο.2 ΜΕ ΤΟΝ 

ΜΠΙΝΤΑΓΙΑΛΑ NIRVANA 507 MC 

 

  

1984 ΕΝΑΣ ΝΤΟΡΒΑΣ ΣΜΥΡΝΕΪΚΑ - ΜΑΤΑ ΧΑΡΗ POLYPHONE 177 LP σμτχ. 
  

1983 ΜΥΤΙΛΗΝΙΑ POLYPHONE 183/ 111 

LP/ 

CD 

 

  

1980; ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ STUDIO 67 MC 

 
  

1980-90; ΣΟΛΟ ΤΑΞΙΜΙΑ ΦΟΙΝΙΞ 218 MC 

 
  

2007 

ΛΕΣΒΟΣ, Μ.ΑΣΙΑ - ΔΥΟ ΤΡΙΑ ΜΟΛΙΣ ΚΥΜΑΤΑ 

ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ Τ' ΑΪΒΑΛΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΩΠ CD 

σαντ./ 

τργδ. 
• • 

2001 

ΟΣΑ ΛΕΛΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΙΟΥ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ 

ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕΜ 18 CD 

σαντ./ 

τργδ. 
• • 
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2000 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΑΕΜ 12 CD 

σαντ./ 

τργδ. 
• • 

2000 Η ΓΗ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ - ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΑΔΑ 4CDs 

σαντ./ 

τργδ. 
• • 

2000 

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΘΕΙΑ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΙΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ 

ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΕΜ 14 CD 

σαντ./ 

τργδ.  
• 

2000  ΜΥΤΙΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΣΜΥΡΝΕΪΚΑ - ΜΠΙΝΤΑΓΙΑΛΑΣ ΑΕΜ 9 CD 

σαντ./ 

τργδ. 
• • 

1998 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.7 - MAKEΔONIA, ΘΑΣΟΣ FM 822 CD 

σαντ./ 

τργδ. 
• • 

1998 

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΔΑΝ ΤΟΠΟΝ 

ΕΝΔΟΞΟΤΕΡΟΝ (ΕΠΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΑΕΜ 6 CD 

σαντ./ 

τργδ. 
• • 

1997 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.1 - ΧΙΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 

ΣΑΜΟΣ, ΙΚΑΡΙΑ FM 801 CD 

σαντ./ 

τργδ. 
• • 

1997 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.2 - ΛΗΜΝΟΣ, 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, ΙΜΒΡΟΣ, ΤΕΝΕΔΟΣ FM 802 CD 

σαντ./ 

τργδ. 
• • 

1997 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.3 - ΣΜΥΡΝΗ, ΙΩΝΙΑ FM 803 CD 

σαντ./ 

τργδ. 
• • 

1997 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.5 - 

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ, ΒΙΘΥΝΙΑ FM 820 CD 

σαντ./ 

τργδ. 
• • 

1997 Η ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΕΜ 3 CD 

σαντ./ 

τργδ. 
• • 

1997 

ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΣΜΥΡΝΗ 19
ος

 

ΑΙΩΝΑΣ FM 800 CD 

σαντ./ 

τργδ. 
• • 

1997 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΕ 

ΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΡΑ 101 CD 

σαντ./ 

τργδ. 
• • 

1995  

ΣΑΝΤΟΥΡΙ - THE GREEK FOLK INSTRUMENTS 

VOL.2 FM 679 CD 

σαντ./ 

τργδ. 
• • 

1988  ΑΝΝΑ  VEROFON 1 LP 

σαντ./ 

τργδ.  
• 

1980; ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ STUDIO 90 MC σαντ. 
 

• 

1980; ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ STUDIO 91 MC σαντ. 
 

• 

1980; 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (επανέκδοση από 

ΣΜΑΛΤΑ) STUDIO 43 2MCs σαντ. 
• • 

1980; 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (επανέκδοση από 

ΣΜΑΛΤΑ) STUDIO 44 MC σαντ. 
• • 

1980; 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (επανέκδοση από 

ΣΜΑΛΤΑ) STUDIO 45 MC σαντ. 
• • 

1980 ΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΙΑ ΜΑΣ Νο.1 ΣΜΑΛΤΑ 101 MC σαντ. • • 

1980 ΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΙΑ ΜΑΣ Νο.2 ΣΜΑΛΤΑ 102 MC σαντ. • • 

1980 ΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΙΑ ΜΑΣ Νο.3 ΣΜΑΛΤΑ 103 MC σαντ. • • 

● Καλαμπόκας Θωμάς 

    

  

1997 

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΤΡΑΪΔΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 

ΤΟΥ FM 789 CD 8,11 
• 

 

● Καληντίρης Ηλίας 

    

  

2007 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1957 Β HELLENIC 1100 CD 1 • 
 

1978/ 

1989  

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ - ΤΑΣΙΑ 

ΒΕΡΡΑ  

GENERAL/ 

SYMBAN 2553/ 2020 

LP/ 

LP 

 

  

1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 
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● Καλογερίδης Στράτος 

    

  

2003 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1930 - 1950  HELLENIC 1037 CD 

3,6,13, 

16 
• 

 

2003 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Νο.2 1926-

1952 HELLENIC 1037 CD 

1,6,13, 

14 
• 

 

1996  

ΟΙ ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΕΣ 1920-1955 - 

Σ.ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ, Ν.ΧΑΡΧΑΛΗΣ, Γ.ΜΑΥΡΟΣ, 

Κ.ΝΑΥΤΗΣ  

ΚΜΕ 

(ΑΕΡΑΚΗΣ) ΣΑ540 

10 

CDs X1-5 

• 
 

1990/ 

2002 

ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1920-1955 PANIVAR 40238-9 

2LPs/ 

2CDs I12, II6 
• 

 

ηχ.1953 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Καλογερόπουλος Θ. 

    

  

ηχ.1964 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Καλούσης Γιάννης 

    

  

1974  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΒΕΝΤΙΑ  MELOPHONE 28 LP τργδ. ; 
  

1967  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΒΕΝΤΙΑ 2  RCA LPMG16 LP τργδ. ; 
  

<1980 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΣΗΣ ΠΑΪΣΙΟΣ 45 MC τργδ. 
 

• 

1979 

ΤΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΥΣΗ 

Νο.3 VASIPAP 252 LP τργδ. 
• • 

1978 

ΤΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΥΣΗ 

Νο.2 VASIPAP 238 LP τργδ. 
• • 

1977 

ΤΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΥΣΗ 

Νο.1 ROTONDA 2 LP τργδ. 
• • 

1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Καλτάκης Γιάννης 

    

  

1991 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΜΟΥ - ΣΙΜΩΝ 

ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 128 LP σμτχ.   

1957-73  Ραδιοφωνική εκπομπή: Ελληνικοί Αντίλαλοι, επιμ.: Σίμων Καράς • • 

● Καλτάκης Ευάγγελος 

    

  

1991 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΜΟΥ - ΣΙΜΩΝ 

ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 128 LP σμτχ.   

1957-73  Ραδιοφωνική εκπομπή: Ελληνικοί Αντίλαλοι, επιμ.: Σίμων Καράς • • 

● Καλύβας Γ. 

    

  

ηχ.1959 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Καμενάκης Ιωάννης  

    

  

ηχ.1967 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Καμίτσης Λευτέρης 

    

  

2009 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

3CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ II4 

• 
 

2006  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΠΑΔ 2CDs II16 • 
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1996/ 

2004 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΙΔ/ FM 201/ 1049 

LP/ 

CD 

2,6,11, 

15,18 
• 

 

● Καμπάνας Σωτήριος 

    

  

ηχ.1961 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Καμπόσος Γιώργος  

    

  

1993 

ΛΑΪΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 5 - ΕΜΟΡΦΗ ΚΑΛΗ ΜΟΥ 

ΑΓΑΠΗ  LYRA 4733 LP Β1,2 
• 

 

● Κανάκης Μηνάς  

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Κανιτάκης Γιώργος  

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Καντηλιεράκης Σταύρος 

    

  

1994  ΤΑ ΒΙΟΛΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Νο.1  PANIVAR 40266 CD 

17,19, 

20 
• 

 

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Καπετανάκης Γεώργιος 

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Καπετανάκης Φανούριος  

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Κάππας Μιχάλης 

    

  

2004; ΟΙ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4 - ΑΙΓΑΙΟ ΒΗΜΑ 

 

CD 3 • 
 

1999 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.9 - ΠΑΤΜΟΣ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ, 

ΛΕΡΟΣ, ΚΩΣ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ FM 824 CD 1-5 
• 

 

● Καπράνος Μ. 

    

  

ηχ.1956 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Καραΐσκος Κώστας 

    

  

1981/ 

2008  

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΟΙ 4 - ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑΡΙΜΗΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 

PANVOX/ 

MUSICBOX 

SPV31732

30 

LP/ 

CD 

 

  

1978/ 

2008  

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΟΙ 3 - ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑΡΙΜΗΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ  

PANVOX/ 

MUSICBOX 

SPV17/ 

73203 

LP/ 

CD 

 

  

1977/ 

2008  

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΟΙ 2 - ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑΡΙΜΗΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ  

PANVOX/ 

MUSICBOX 

SPV11/ 

73202 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1975/ 

2008  

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΟΙ 1 - ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑΡΙΜΗΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 

PANVOX/ 

MUSICBOX 

SPV5/ 

73201 

LP/ 

CD 

 

• 
 

● Καρακάνδης Ν. (Karakand Naeem) 

    

  

1997 

THE MUSIC OF ARAB AMERICANS - A 

RETROSPECTIVE COLLECTION ROUNDER 1122 CD 5,9 
• 
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~1965/ 

2008 MIDDLE EAST FANTASY - TONY ABDEL AHAD ACE/ GVM 

 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Καρακάσης Ζαφείρης 

    

  

2000/ 

2005 ΑΝΤΡΙΚΑ ΜΟΥΝΑΤΑ - ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ/ 

ΜΕΤΡΟ 

ΜΕΛΙΚΗΣ

/ 112 CD 2/5 
• 

 

1980 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΧΟΡΟΙ KAI ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΚΑΣΟΣ, ΚΡΗΤΗ, ΣΕΡΡΕΣ, ΞΑΝΘΗ 

ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

LCGW 

105 LP Β5-8 
• 

 

● Καραμέρης Γ. 

    

  

ηχ.1962 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Καραμουρατίδης Αβέρκιος 

    

  

; Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το αρχείο Μελίκη 
 

• 

● Καραντάνης Βασίλης 

    

  

2009 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

3CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ I2,6,7 

• 
 

2004 16 ΑΘΑΝΑΤΑ ΒΙΟΛΙΑ NITRO MUSIC 2710922 CD 5 • 
 

2000 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΑΕΜ 12 CD 5 • 
 

1999 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.9 - ΠΑΤΜΟΣ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ, 

ΛΕΡΟΣ, ΚΩΣ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ FM 824 CD 16-18 
• 

 

1998; ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ MBI 85 CD σμτχ. 
  

1998; ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ MBI 86 CD σμτχ. 
  

1998; ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ MBI 88 CD σμτχ. 
  

1998 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ MBI 90 CD σμτχ. 
  

1998 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ MBI 91 CD σμτχ. 
  

1992 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  MUSICA VIVA 70005-6 LP σμτχ. 
  

1986/ 

1992 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 4, ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ 1 - ΔΙΚΑΙΑ 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ INTERSOUND 8004 LP 

 

• 
 

1985 ΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ - ΔΙΚΑΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ INTERSOUND 2104 LP 

 
  

1983 

ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ - ΔΙΚΑΙΑ 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ INTERSOUND 2083 LP 

 

  

1982 ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ PANVOX 16311 LP 

 

• 
 

1985 

Τηλεοπτική εκπομπή: Συναυλία Παραδοσιακής Μουσικής, Λυκαβηττός - Δωδεκανησιακά Τραγούδια, 

ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. Μπαζιάνας, Φ. Ρεβύνθη 
• • 

1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια των 12Νήσων: Λέρος, ΕΡΤ1, επιμ.: 

Ν. Μπαζιάνας 
• • 

● Καραπάνος Κώστας 

    

  

2007-8; 

ΑΣΠΡΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΚΡΑΤΩ - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΖΙΩΓΑΣ 186 CD 

 

 
• 

2006 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΕΚΠΟΛ 

ΝΑΜ 2CDs I13 
• • 

2002 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 755 CD 

 
 

• 

2001 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΣΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΔΗΜΟΣ 

ΒΟΛΟΥ CD 

 

 
• 

● Καραπατάκης Ηλίας 

    

  

2006 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1956 Β HELLENIC 1074 CD 14 • 
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1989 ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Νο.4 - ΔΗΜΟΤΙΚΑ MBI 10364 LP Β7 
  

1981  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 14: ΤΣΑΜΙΚΑ  REGAL 70752 

LP/ 

CD 1 
• 

 

1965/ 

1969/ 

1974 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΓΟΥ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

ΒΛΑΧΑΓΓΕΛΗΣ 

RCA/ OLYMPIC/ 

MELOPHONE 

LPMG11/ 

1037/ 29 LP 

 

• 
 

1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Καρατζιάς Ιωάννης 

    

  

ηχ.1969 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Καραφύλλης Γιώργος 

    

  

1992/ 

2000 ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΣΥΡΤΟΣ 91353 

LP/ 

CD 5,6,11 
• 

 

● Καρεκλάς Αθανάσιος 

    

  

ηχ.1955 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Καρκανάκης Χρήστος 

    

  

2006  PARALOGUES - CHANTS TRADITIΟNNELS  OCORA 600018 CD 

 

• 
 

1993  

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ  LYRA 4728 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1960-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Καρμανιόλας Λουκάς 

    

  

2005 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1954 Γ  HELLENIC 1068 CD 3 τργδ. • • 

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Καρμιώτης Οδυσσέας 

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Καρπασίτης Κώστας  

    

  

2002  

ΣΤ’ ΑΓΝΑΡΚΑ ΤΩΝ ΤΖΑΙΡΩΝ - ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΤΕΡΛΙΚΚΑΣ  ΜΟΥΣΣΑ 1003 2CDs 

εκτός 

I2,I12 
• 

 

1998  

ΤΩΝ ΓΕΝΝΩΝ ΤΖΙΑΙ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ - ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΤΕΡΛΙΚΚΑΣ  ΜΟΥΣΣΑ 1002 CD 

 

  

● Καρπέτας Δημήτρης 

    

  

2003  

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΟΙ, 30 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΑΜΑ - 

ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΚΑΣ GENERAL 5294 CD 

 

• 
 

2003  

ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ Τ' ΑΝΤΑΜΩΜΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΤΣΑΛΑΓΚΑΣ  GENERAL 5274 CD 

 

• 
 

● Καρποντίνης Μανούσης 

    

  

1996 INSTRUMENTAL FOLK MUSIC FROM GREECE TOPIC TSCD915 CD 1,2,3 • 
 

● Κασιάρας Βαγγέλης 

    

  

2005 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΖΙΩΓΑΣ 63 CD 
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2004 

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΒΔΕΛΛΑΣ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ  FORA 13 CD 

 

• 
 

2004-5 

ΣΕ ΕΝΑ ΓΛΕΝΤΙ ΚΑΠΟΤΕ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ 

ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΖΙΩΓΑΣ 71 CD 

 

  

2001 

ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΣΙΑΡΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΚΑΛΑΣ ΖΙΩΓΑΣ 22 CD 

 

  

2000-5 ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ ΖΙΩΓΑΣ 19 CD 

 
  

2000-5 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΖΙΩΓΑΣ 48 CD 

 
  

2000-5 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΖΙΩΓΑΣ 34 CD 

 
  

2000-5 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΖΙΩΓΑΣ 43 CD 

 
  

2000-5 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΖΙΩΓΑΣ 39 CD 

 

• 
 

2000-5 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΖΙΩΓΑΣ 42 CD 

 

  

2000-5 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΚΑΛΑΣ ΖΙΩΓΑΣ 31 CD 

 

  

2000-5 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΑΪΤΣΗΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ  ΖΙΩΓΑΣ 34 CD 

 

  

2000-5 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΚΩΣΤΑΣ ΖΕΡΒΑΣ ΖΙΩΓΑΣ 14 CD 

 

• 
 

1993 

[1974] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 1 CD 6 
• 

 

1991 ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 456 MC 

 
  

1990-3; ΑΡΒΑΝΙΤΟΒΛΑΧΙΚΑ - ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΤΙΝΑΣ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 486 MC 

 

• 
 

1990-3;/ 

2009 ΠΟΤΕ ΘΑ ’ΡΘΕΙ Η ΑΝΟΙΞΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΚΑΣ 

ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ/ 

ΖΙΩΓΑΣ 492 

MC/ 

CD 

 

• 
 

1979 ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΓΘ 

2LPs/ 

2CDs II 
• 

 

1974 

[1993] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΣΔΕΜ 109 LP σμτχ. 
• 

 

● Κασιάρας Ζήκος 

    

  

>1990 ΤΑ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ΖΗΚΟΥ ΚΑΣΙΑΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΓΘ 2CDs 

 

• 
 

● Κασιάρας Ζήσης  

    

  

2006 ΒΥΣΣΙΝΟ ΚΑΙ ΝΕΡΑΝΤΖΙ - ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ EMI 369998 CD 

 

• 
 

2006 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΖΗΣΗΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ, 

ΠΕΤΡΟΣ ΣΒΩΛΟΣ  MUSICLAND 122 CD 

 

• 
 

2005 ΒΙΩΜΑΤΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΚΑΛΑΣ  FORLIFE 

 

CD 

 
  

2005 ΓΕΛΑ ΚΑΡΔΟΥΛΑ ΜΟΥ - ΒΑΣΩ ΧΑΤΖΗ GENERAL 5520 CD 

 
  

2004 ΤΑ ΚΥΝΗΓΙΑΡΙΚΑ FORA 14 CD σμτχ. 
  

2000 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΘΡΑΚΗΣ  CRONOS 540/ 1 2CDs 

 

  

1998 

ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΜΠΑΣΗΣ  WEA 425974 CD 

 

• 
 

● Κασιάρας Ιωάννης 

    

  

2007 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ  FORA 45 CD 

 

  

2006 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ - 

ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ FORA 29 CD 

 

  

2006 ΣΤΟ ΡΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΗΣΗΣ FORA 20 CD 

 
  

2006 ΤΑ ΜΕΡΑΚΙΑ ΜΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ FORA 39 CD 
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2003 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΖΙΩΓΑΣ 51 CD 

 
  

1999 ΠΕΡΔΙΚΟΜΑΤΑ - ΜΙΝΑ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 2502 CD 

 
  

● Κασιμάτης Δημήτρης (Τζιμάρας) 

    

  

1977/ 

2002 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 115/ 16 

LP/ 

CD 13-15 
• 

 

● Καστελιώτης Θοδωρής Ν.  

    

  

ηχ.1964 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Καστρινός Νικήτας 

    

  

ηχ.1971 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΣΔΕΜ του Σίμωνα Καρά 
 

• 

ηχ.1957 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Καταξάκης Γιώργος  

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

ηχ.1967 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Κατιρτζής Γιώργος 

    

  

1987/ 

2008  ΛΑΪΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1 - ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 

ΗΧΟΛΟΓΟΣ/ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΗΛ111/ 

ΜΕΛΙΚΗΣ 

LP/ 

CD Α3 
• 

 

1987/ 

2008  ΛΑΪΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2 - ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 

ΗΧΟΛΟΓΟΣ/ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΗΛ112/ 

ΜΕΛΙΚΗΣ 

LP/ 

CD Α2 
• 

 

● Κατράκης Φώτης 

    

  

2005 

[1973] 

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΒΙΟΛΙΑ - ΦΩΤΗΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ, 

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΓΩΝΗΣ PANIVAR 56089 CD 

 

• 
 

2000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.13 - ΚΡΗΤΗ FM 1184 CD 1,2 • 
 

2000 

ΕΣΙΓΑΝΕΨΑΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  ΑΕΜ 13 CD 6   

1994  ΤΑ ΒΙΟΛΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Νο.1  PANIVAR 40266 CD 4 • 
 

1978 MUSIKA POPOLARE DI CRETA 1 - VIOLINISTI ALBATROS VPA 8397 LP Α7 • 
 

1978 

ΤΑ ΡΙΖΙΤΙΚΑ Νο.11,12 - ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΒΑΦΤΙΣΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΣΧΚΜ 2LPs 

 

• 
 

1978 

ΤΑ ΡΙΖΙΤΙΚΑ Νο.6,7 - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΣΧΚΜ 2LPs 

 

• 
 

1978 ΤΑ ΡΙΖΙΤΙΚΑ Νο.8  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΣΧΚΜ LP 

 

• 
 

1973 

[2005] 

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΜΕ ΒΙΟΛΙ - ΦΩΤΗΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ, 

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΓΩΝΗΣ  SPECIAL 60011 LP 

 

• 
 

1972/ 

2002  ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ - ΦΩΤΗΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ  

ΚΡΗΤΗ/ 

PANIVAR 40008 CD 

 

• 
 

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Κατράκος Γιώργος 

    

  

1976 

Τηλεοπτική εκπομπή: Μουσικό οδοιπορικό με τη Δόμνα Σαμίου - Εύβοια (Κύμη), ΕΡΤ, επιμ.: Δόμνα 

Σαμίου 
• • 

● Κατσαρής Δημήτρης 

    

  

2002  

ΣΤ’ ΑΓΝΑΡΚΑ ΤΩΝ ΤΖΑΙΡΩΝ - ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΤΕΡΛΙΚΚΑΣ  ΜΟΥΣΣΑ 1003 2CDs I12 
• 
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● Κατσαρής Θανάσης (Χάρος) 

    

  

2007 ΕΙΣΑΙ ΑΣΤΑΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΟΜΑΡΑΣ  CRONOS 762 CD συνθ. 
  

2004 16 ΑΘΑΝΑΤΑ ΒΙΟΛΙΑ NITRO MUSIC 2710922 CD 16 • 
 

2004 ΒΑΡΑΤΕ ΒΙΟΛΙΤΖΙΔΕΣ - ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΜΑΧΙΔΟΥ  GENERAL 5372 CD 

 

• 
 

2004 

ΕΣΑΕΙ ΤΑ ΣΠΛΑΧΝΑ ΜΟΥ - ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ  CRONOS 

 

CD 

 

  

2004 

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΟΛΙΣΤΑΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΙ - ΘΑΝΑΣΗΣ 

ΧΑΡΟΣ CRONOS 685 CD 

 

• 
 

2004 

ΟΤΑΝ ΣΕ ΦΙΛΑΩ ΣΒΗΝΕΙΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  GENERAL 5377 CD 

 

  

2004 

Σ’ ΑΓΑΠΩ ΝΑ ΤΟ ΘΥΜΑΣΑΙ - ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ  CRONOS 674 CD 

 

  

2003 ΜΑΡΙΝΑ, ΧΑΡΟΣ - LIVE  VASIPAP 668 CD 

 
  

2001 ΔΕΝ ΣΕ ΞΕΧΝΩ - ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  AMG 9113 CD 

 
  

1996 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΕΣ ΗΧΟΣ ΦΑ13/ 283 CD 4,13 • 
 

1996 ΤΣΙΦΤΕΤΕΛΙΑ ΜΕ ΚΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΙΑ  POLYPHONE 6038 CD 11 • 
 

1993 ΙΩΝΕΣ - ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΓΟΥΔΑΣ, ΓΙΑΣΕΜΙ  ΦΑΛΗΡΕΑ ΑΦ400 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1989 

ΟΜΟΡΦΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ - ΣΠΥΡΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  PANIVAR 5433 LP συνθ.   

1988 ΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΣ  ΠΑΪΣΙΟΣ SPR616 LP συνθ. 
  

1984 ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΘΕΟΣ - ΜΑΡΙΝΑ GENERAL 2684 LP συνθ. 
  

1982 ΠΟΣΟ Σ’ ΑΓΑΠΩ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ ΜΟΥ - ΜΑΡΙΝΑ  VASIPAP 306 LP συνθ. 
  

1980 ΔΕΝ ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ - ΜΑΡΙΝΑ  VASIPAP 272 LP συνθ. 
  

1980 ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΒΙΟΛΙ - ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΡΟΣ  

MAKEDONIA/ 

PANIVAR 30025 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1979 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ - ΜΑΡΙΝΑ  VASIPAP 258 LP συνθ. 
  

1978 ΑΓΑΠΗ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΝΑΡΗ  PANIVAR 5271 LP συνθ. 
  

1977/ 

2004  ΚΛΕΦΤΙΚΑ 2 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΑΣ  

OLYMPIA/ 

PANIVAR 20050 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1976 

ΒΑΣΑΝΑ, ΚΑΫΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΝΟΙ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΚΑΝΑΡΗ PANIVAR 5097 LP συνθ.   

1976/ 

2003  ΚΛΕΦΤΙΚΑ 1 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΑΣ 

OLYMPIA/ 

PANIVAR 

20037/ 

5599 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1975 ΤΟ ΜΕΛΑΝΟΥΡΙ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  FANTASIA F103 LP συνθ. 
  

1976 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ Σ’ ΑΓΑΠΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ FANTASIA F106 LP συνθ.  
• 

● Κατσούρας Σωτήρης 

    

  

2009 ΔΥΟ ΜΑΥΡΑ ΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΩ ΖΙΩΓΑΣ 210 CD 

 
 

• 

2009 ΕΧΩ ΚΑΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟ ΖΙΩΓΑΣ 209 CD 

 
 

• 

● Καψάλης Κωνσταντίνος 

    

  

ηχ.1966 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Καψάλης Κώστας 

    

  

2009 

ΖΑΓΟΡΙ, ΤΑΚΟΥΤΣΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1961-1975 ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΣΙΜΩΝΟΣ ΚΑΡΑ  ΣΔΕΜ/ ΠΟΣΥΖΑ 24/ 9 CD 4-18 
  

1999 

[1989]  ΤΟ ΓΛΕΝΤΙ ΤΟΥ ΜΑΝΘΟΥ - ΤΑΚΟΥΤΣΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΣΝΑΖ 

199911 2CDs 

 

• 
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>1990 ΤΑΚΟΥΤΣΙΑ  ΒΑΣΔΕΚΗΣ 

ΝΙΒΑΣ  

1-13 

13 

CDs 

 

• 
 

1989 

[1999] 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΟ ΖΑΓΟΡΙ ΤΗΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ - ΤΑΚΟΥΤΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΣΝΑΖ 

91158-9 2LPs 

 

• 
 

1987 MUSICIANS OF ZAGORI - TAKOUTSIA  INEDIT 

 

LP/ 

CD 

 

  

● Κεραυνός Κυριάκος 

    

  

1980 ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΣΑΤΥΡΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

KERAVNO-

PHONE KC1025 LP 

 

  

1978; ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ 

KERAVNO-

PHONE KC1006 LP 

 

  

1970-80 

SOUVENIR OF CYPRUS - ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΚΕΡΑΥΝΟΥ 

KERAVNO-

PHONE KC1002 LP 

 

  

1970-80 ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 

KERAVNO-

PHONE KC1015 LP 

 

  

1970-80 ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

KERAVNO-

PHONE KC1001 LP 

 

• 
 

1970-80 ΚΥΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΤΗ - ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

KERAVNO-

PHONE KC1007 LP 

 

  

1970-80 

ΚΥΠΡΟΣ ΜΕ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΣΟΥ - CYPRUS 

SONGS AND CYPRUS SINGERS 

KERAVNO-

PHONE KC1003 LP 

 

  

1970-80 ΚΥΠΡΟΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΣΕ ΞΕΧΝΩ 

KERAVNO-

PHONE KC1013 LP 

 

  

1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Κηρύκος Στέφανος 

    

  

ηχ.1959 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Κιάμηλος Γιώργος 

    

  

ηχ.1953 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Κίκιλης Κωνσταντίνος 

    

  

2006  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΠΑΔ 2CDs II7,8,9 • • 

● Κιμωλιάτης Φώτης 

    

  

2004 ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ - ΦΩΤΗΣ ΚΙΜΩΛΙΑΤΗΣ  CRONOS 

 

CD 

 
 

• 

● Κιόρι Αΐντα 

    

  

2006 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΕΚΠΟΛ 

ΝΑΜ 2CDs II8,9,10 
• • 

2002 

ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΚΕΡΑΜΙΔΙ 

ΠΗΛΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΚ CD 

 

• • 

● Κίσσας Βασίλης 

    

  

2000 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΣΚ 2CDs I1-5 • 
 

● Κίτκας Στογ(ιάννος;) 

    

  

1999 ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Vol.2 1926-1937 FM 959 CD σμτχ. • 
 

1999 ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1910-1945 FM 957 CD 6,16 • 
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● Κλουβάτος Βασίλης 

    

  

2009 

ΓΑΛΑΖΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ GENERAL 5566 CD 

 

  

2006 ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΥΡΑ - ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ALPHA 2172 2CDs συνθ. • 
 

2005 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ - ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 

1920-1940 HELLENIC 859 CD I9 
• 

 

2005 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ALPHA 865-2 2CDs II1 
  

2004 AIOLOS - VASILIS KLOUVATOS ALPHA 8491-2 2CDs 

 
  

2004 ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ - ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ALPHA 2100 2CDs συνθ. 
  

2002 

Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ - ΣΤΕΛΛΑ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ALPHA 2061 CD συνθ.   

2002 ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ - ΣΥΛΛΟΓΗ LEGEND 5132 CD συνθ. 
  

2002 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ Νο.1 - ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ LEGEND 5136 CD 

 

  

2002 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ Νο.2 - ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ LEGEND 5137 CD 

 

  

2001 

ΚΑΡΑΒΙΑ ΠΑΝΕ ΚΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ MBI 16551 CD συνθ.   

2001 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΣΤΕΛΛΑ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ SONY 502471 CD 

 

• 
 

2000 

ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΣΤΕΛΛΑ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 

COLUMBIA 

(SONYBMG) 498061 2CDs συνθ. 
• 

 

1999 

ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ  AM 976 CD 

 

  

1998 ΝΕΟΙ ΦΙΛΟΙ - ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 

COLUMBIA 

(SONYBMG) 492809 CD συνθ.   

1997 ΑΝΟΙΞΑ ΠΑΝΙΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ AM 937 CD συνθ. 
  

1997 ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ - ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 

COLUMBIA 

(SONYBMG) 487862 CD συνθ.   

1995 ΚΑΡΑΒΙ ΧΑΡΤΙΝΟ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ AM 912 

LP/ 

CD συνθ.   

1995 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΣΤΕΛΛΑ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 

COLUMBIA 

(SONYBMG) 483665 

LP/ 

CD συνθ.   

1994 

ΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΣΤΕΛΛΑ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 

COLUMBIA 

(SONYBMG) 476808 

LP/ 

CD συνθ.   

1994 

ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΟΤΑΝ ΚΟΙΤΩ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ AM 901 LP συνθ.   

1993 ΜΑΝΑ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ MBI 10573 

LP/ 

CD σμτχ.   

1993 ΜΕΛΤΕΜΙΑ ΑΓΑΠΗΣ - ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 

COLUMBIA 

(SONYBMG) 473706 

LP/ 

CD συνθ. 
• 

 

1993 ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ - ΕΛΕΝΗ ΛΕΓΑΚΗ LYRA 4739 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1992 

ΕΜΠΟΝΑΤΣΑΡΙΣΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ SONORA 1295/ 12 

LP/ 

CD συνθ.   

1991 ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ SONORA 1284 

LP/ 

CD συνθ.   

1991 

ΘΑ ΠΑΡΩ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΑΜΜΟ - ΣΤΕΛΛΑ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 

COLUMBIA 

(SONYBMG) 471036 LP 

 

  

1991 

ΚΑΘΕ Π’ ΑΚΟΥΩ ΔΟΞΑΡΙΑ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ EMI 170440 

LP/ 

CD σμτχ.   

1991 

Μ’ ΕΠΙΑΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ SONORA 1290 LP 
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1991 ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΑ - ΛΕΤΑ ΚΟΡΡΕ  PANIVAR 5483 

LP/ 

CD 

 

  

1990 ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΟΥ - ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ CBS RECORDS 467820 

LP/ 

CD συνθ.   

1990 

ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΩ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ  SONORA 1279 

LP/ 

CD σμτχ.   

1989 

ΜΝΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΤΕΛΛΑ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ DPI 2028 LP σμτχ.   

● Κογιωνός Π. 

    

  

1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Μυτιλήνης B', ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Μυτιλήνης Γ', ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

● Κοϊνάκης Νίκος  

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Κοκκινίδης Ιωάννης 

    

  

1960-80 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Κόκκινος Δημήτρης 

    

  

1980  

ΤΟ ΚΛΑΡΙΝΟ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ - ΚΩΣΤΑΣ 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ MAKEDONIA 30032 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1978  

ΑΘΑΝΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ Νο.2 - 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ  VENUS V1024 

LP/ 

2CDs 

 

• 
 

● Κόκκορης Ηλίας 

    

  

1994 

[1976] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΡΟΥΜΕΛΗΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 4 CD 10 
• 

 

1976 

[1994] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΣΙΜΩΝ 

ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 113 LP σμτχ.   

● Κοκότης Παναγιώτης 

    

  

ηχ.1961 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Κολιτσάρας Θανάσης 

    

  

2001 ΜΑΓΝΗΣΙΑ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΒΟΛΟΣ04 2CDs I1 • 
 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Κόλλας Επαμεινώνδας 

    

  

ηχ.1956 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Κόλλας Νικόλας 

    

  

1963/ 

1994  ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ  

OLYMPIC/ 

FIDELITY 

1056/ 

526534 

LP/ 

CD 7,8 
• 

 

ηχ.1956 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΕΠΒ (ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ) 

878 

Χρ. 

έκδοσης 

(ή ηχ.) 
Τίτλος Άλμπουμ 

Εταιρία ή 

φορέας 

(Label) 

Κωδικός 

έκδοσης 
Μέσο 

Αρ. 

κομμα

-τιών 

Σ
υ

λ
λ
έχ

τ
η

κ
ε 

Α
π

ο
κ

λ
εί

σ
τ
η

κ
ε 

● Κολοκούρας Παναγιώτης 

    

  

2006 

ΝΑ ’ΧΕ ΚΑΕΙ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ - ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΛΚΕΛΑΜ 2005/ 6-7 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ II6 

• 
 

1994 

[1979] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΡΟΥΜΕΛΗΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 4 CD 17,19 
• 

 

1979 

[1994] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 119 LP σμτχ. 
• 

 

● Κόμης Αντώνης (Μουγάδης) 

    

  

2001 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ ΜΛΑ 9 CD 10,15 • 
 

1997 

[1973] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 6 CD 6-10 
• 

 

1984 

[1962] 

ΔΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ - SAMUEL BAUD-BOVY  ΠΛΙ 

 

2MCs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ IIA44 

• 
 

1973 

[1997] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΜΟΡΓΟΥ, ΚΥΘΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΦΝΟΥ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 105 LP B4-7 
• 

 

● Κονδυλάκης Μανώλης  

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Κονής Κυριάκος 

    

  

1990-

2000 Τηλεοπτική εκπομπή: Μουσική Παράδοση, ΕΤ1, επιμ.: Π. Μυλωνάς 
• • 

● Κονιτόπουλος Γιώργος Κ. (Θεουδάκι) 

    

  

1975/ 

1994 ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 4 - ΚΡΗΤΗ, ΚΥΘΝΟΣ, ΝΑΞΟΣ PHILIPS 

6460410/ 

522263 

LP/ 

CD 10-12 
• 

 

● Κονιτόπουλος Γιώργος Μ. (Μωρουδάκι) 

    

  

2009 

ΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΩ ΚΙ ΑΣ ΧΑΡΩ - ΕΙΡΗΝΗ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΓΑΚΗ ΘΕΜΑ 

 

CD σμτχ. 
• 

 

2008 ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ - ΣΥΛΛΟΓΗ UNIVERSAL 1766638 4CDs σμτχ. 
  

2006 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ Νο.29 - ΕΙΡΗΝΗ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΓΑΚΗ  POLYDOR 1704635 CD σμτχ.   

2005 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΓΑΚΗ MERCURY 9874356 2CDs 

 

  

2004 16 ΑΘΑΝΑΤΑ ΒΙΟΛΙΑ NITRO MUSIC 2710922 CD 4 • 
 

1999 16 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ Νο.1 - ΖΩΝΤΑΝΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ BARLETA 5 CD 

 
  

1999 16 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ Νο.2 - ΖΩΝΤΑΝΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ BARLETA 6 CD 

 
  

1999 16 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ Νο.3 - ΖΩΝΤΑΝΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ BARLETA 137 CD 

 
  

1998 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ MBI 90 CD σμτχ. 
  

1998 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ MBI 91 CD σμτχ. 
  

1998 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ATHENAEUM 93 CD 

 

  

1998 

ΤΑ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΑ - ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΡΟΥ  AM 963 CD σμτχ. 
• 

 

1998 

ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ - ΝΑΣΙΑ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ATHENAEUM 14 CD 
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1997 

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΑΘΑΝΑΤΑ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ SAKKARIS PR.SR249 CD σμτχ. 
• 

 

1997 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ - ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΙ  EMI 856269 CD 

 

• 
 

1997 

ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΕΟΥΣ LYRA 4879/ 80 

2LPs/ 

2CDs 

 

  

1997 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΜΕΤΡΟ 99068 CD 13 
  

1997 ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  DPI 77 CD 

 

• 
 

1994 

GREEK TRADITIONAL VILLAGE MUSIC AND 

DANCE KING RECORDS KICC1027 

LP/ 

CD 6 
• 

 

1994 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ MOREAS 2035 CD 

 
  

1992 SONGS OF THE ISLES MINERVA 214 CD σμτχ. 
  

1992/ 

1997 

ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΕ 

ΤΟΥΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥΣ  

OLYMPIC/ 

FIDELITY 

1187,3002/ 

526826 

2LPs,

CD/ 

CD 

 

• 
 

1991 

ΕΓΙΑ ΜΟΛΑ ΓΙΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΝΑΣΙΑ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ  OLYMPIC 1186 LP 

 

• 
 

1991 

ΝΤΑΡΙ ΝΤΑΡΙ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΕΟΥΣ DPI 3047-8 / 37 

2LPs/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1991 ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ - ΕΛΕΝΗ ΛΕΓΑΚΗ LYRA 4596 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1990 ΑΓΑΝΤΑ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ EMI 170405 

LP/ 

CD σμτχ.   

1990 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΣΥΡΤΟΙ ΚΑΙ ΜΠΑΛΛΟΙ  OLYMPIC 1184 LP 

 
  

>1990 ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ MINOS 89039 21 CD σμτχ. 
  

1990 

ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΩ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ  SONORA 1279 

LP/ 

CD σμτχ.   

1989 ΜΑΪΣΤΡΑΛΙΑ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

COLUMBIA 

(MINOS) 

170290/ 

480860 

LP/ 

CD σμτχ.   

1989 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

COLUMBIA 

(MINOS) 170313-4 

2LPs/ 

CD 

 

  

1989 

ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΙ ΜΠΡΟΒΑΛΕ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ 

ΝΑΣΙΑ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ  OLYMPIC 1182 LP 

 

  

1987 

ΘΑΛΑΣΣΟΜΗΝΥΜΑΤΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΚΑΙ ΣΤΕΛΛΑ OLYMPIC 1176 LP 

 

• 
 

1986 ΘΑΛΑΣΣΟΠΑΙΧΝΙΔΙΣΜΑΤΑ - ΟΙ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΙ OLYMPIC 1171 LP 

 

• 
 

1985 ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΑ ΚΛΑΡΙΝΑ  

COLUMBIA 

(MINOS) 

170078/ 

480981 

LP/ 

CD 12 
• 

 

1985 ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΑΓΑΠΕΣ - ΝΑΣΙΑ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ATHENAEUM 3009 LP 

 

• 
 

1985 ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ LYRA 

3398-9/ 

0026 

2LPs/ 

CD σμτχ.   

1984 

ΤΑ ΓΛΕΝΤΖΕΔΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ (ΤΑ 

ΣΜΥΡΝΕΪΚΑ ΓΛΕΝΤΖΕΔΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ) - 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 

AD/ 

ATHENAEUM 2002 LP σμτχ. 
  

1982 

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕ ΤΟ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΕΙΚΟ 

COLUMBIA 

(MINOS) 71253 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1982 ΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ MINOS 430-1 

2LPs/ 

2CDs 

 

• 
 

1979 

ΑΘΑΝΑΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ Νο.3 - ΜΕ ΤΟ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΕΙΚΟ ASTERIAS 1025 LP 

 

  

1978 

ΑΘΑΝΑΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ Νο.1 - ME THN ΕΙΡΗΝΗ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΓΑΚΗ  ASTERIAS 1020 LP 

 

  

1978 

ΑΘΑΝΑΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ Νο.2 - ΜΕ ΤΟ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΕΪΚΟ 

ASTERIAS/ 

ATHENAEUM 1023/ 047 

LP/ 

CD 

 

• 
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1977 

ΝΕΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ Νο.1 - ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ASTERIAS 1018 LP 

 

• 
 

1977 Ο ΒΑΡΚΑΡΗΣ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ASTERIAS 1014 LP 

 
  

1976 ΓΟΥΣΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΕΛΟ ΜΟΥ  ASTERIAS 1002 LP 

 
  

1976 ΕΝΑ ΜΠΑΟΥΛΟ ΓΕΛΙΟ - ΤΑ ΣΑΤΥΡΙΚΑ ASTERIAS 1012 LP 

 

• 
 

1976 ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ  ASTERIAS 1006 LP 

 

• 
 

1975 

ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΕ ΛΙΜΑΝΙ - ΕΙΡΗΝΗ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΓΑΚΗ  MARGO 

8135/ 

480859 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1975 ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤ' ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ ΜΑΣ  ASTERIAS 1001 LP 

 

• 
 

1975 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠ’ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ  FIDELITY 6484215 LP σμτχ. • 
 

1973/ 

1981,199

2 ΜΠΑΛΛΟΙ  REGAL 

SREG2141

/ 70345 

LP/ 

LP, 

CD σμτχ. 

• 
 

1973 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΣΑΡΚΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ MARGO 

8049/ 

480012 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1973 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ MARGO 

8114/ 

480857 

LP/ 

CD 

 

  

1972/ 

1995 

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΝΑ 

ΣΑΜΙΟΥ  LYRA 3252/ 0179 

LP/ 

CD 15 
• 

 

1971 ΝΤΙΡΛΑΝΤΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΓΑΚΗ   MARGO 

8006/ 

489746 

LP/ 

CD σμτχ.   

1970 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 4 - ΕΙΡΗΝΗ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΓΑΚΗ  OLYMPIC 1046 LP 

 

• 
 

1970/ 

1994 

ΤΣΑΡΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ - ΕΙΡΗΝΗ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΓΑΚΗ SONATA 

SON006/ 

7005 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1969 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 1 - ΕΙΡΗΝΗ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΓΑΚΗ  OLYMPIC 1014 LP 

 

• 
 

1969 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 2 - ΕΙΡΗΝΗ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΓΑΚΗ  OLYMPIC 1015 LP 

 

• 
 

1968/ 

1970 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 3 - ΕΙΡΗΝΗ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΓΑΚΗ  RCA/ OLYMPIC 

LPMG48/ 

1024 LP 

 

• 
 

1960-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Κονιτόπουλος Μιχάλης (Μωρό) 

    

  

1971 ΝΤΙΡΛΑΝΤΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΓΑΚΗ   MARGO 

8006/ 

489746 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

● Κονιτόπουλος Νίκος 

    

  

2007 

SONGS OF THE GREEK ISLANDS - ΝΙΚΟΣ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΜΕ 

(ΑΕΡΑΚΗΣ) ΣΑ703 CD 

 

  

2005 

ΜΕ ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ - ΝΙΚΟΣ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΤΙΝΑ ΔΕΠΑΣΤΑ, ΜΑΝΩΛΗΣ 

ΓΕΡΑΔΑΡΗΣ ΑΡΠΙΣΤΗΣ 

 

CD 

 

  

2005 

ΜΙΑ ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ - ΝΙΚΟΣ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 85 CD 

 

  

2004 ΤΣΑΡΚΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ - ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ GRMUSIC 21 2CDs 

 
  

2003 ΒΟΛΤΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ  GRMUSIC 1009 CD 

 
  

2003 ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ  GRMUSIC 1008 CD 

 
  

2001 

ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΛΑΓΟ - ΝΙΚΟΣ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 27 CD 

 

• 
 

2001 ΕΡΩΤΑΣ ΠΕΛΑΓΙΣΙΟΣ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΟΔΙΤΗ  ΑΡΠΙΣΤΗΣ 8 CD συνθ. 
  

2001 ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ  ΑΡΠΙΣΤΗΣ 6 CD 

 

• 
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2000 

ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ Νο.1 - ΝΙΚΟΣ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΣ 142B CD 

 

  

1998 ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΑΣ AM 948 CD συνθ. 
  

1998 ΜΕΣ’ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΟΔΟΣ 163 CD 

 
  

1998 ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΒΑΙΟΣ  GSF 348 CD σμτχ. 
  

1997 

ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ ΝΗΣΙΩΤΟΜΑΝΑ - ΤΑΣΟΣ 

ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΙΤΗ ΛΙΒΑΝΟΥ SOSAPHONE 323 CD σμτχ.   

1996 

ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑ - ΝΙΚΟΣ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ CRONOS 425 CD 

 

  

1994 ΟΜΟΡΦΟ ΜΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  LYRA 4774 

LP/ 

CD 

 

  

1993 ΔΥΟ ΜΑΤΑΚΙΑ ΓΑΛΑΝΑ - ΝΑΣΑ ΚΟΥΜΙΩΤΗ  AM 785 LP 

 
  

1992 ΕΡΩΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ - ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ  AM 761 LP 

 
  

1991 

ΚΥΜΑ ΚΥΜΑ ΣΤ’ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ - ΝΙΚΟΣ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ  AM 747 LP 

 

  

● Κονταξάκης Συμεών 

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Κοντορρουχάς Ιωάννης 

    

  

ηχ.1966 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Κοντός Κώστας 

    

  

2000 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΑΕΜ 12 CD 13 • 
 

1990  

ΣΥΜΗ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ - 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΤΟΣ  ΛΑΣ SPR517 LP 

 

• 
 

2009 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

3CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ τργδ. 

• • 

2008  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟ ΝΥΧΤΕΡΙ - ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 152 CD τργδ. 
 

• 

2006  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΠΑΔ 2CDs τργδ. • • 

1998 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.11 - ΡΟΔΟΣ, ΣΥΜΗ, 

ΧΑΛΚΗ, ΤΗΛΟΣ, ΝΙΣΥΡΟΣ FM 826 CD τργδ. 
• • 

1998 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ - ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΤΟΣ FM 945 CD τργδ. 
 

• 

1992/ 

2000 ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΣΥΡΤΟΣ 91353 

LP/ 

CD τργδ. 
• • 

● Κόρος Γιώργος 

    

  

2009 ΚΑΤΑ ΚΟΡΟΝ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΣ  LEGEND 5950 CD 

 

• 
 

2008 

ΒΙΟΛΙ - ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ HELLENIC 320 CD 5   

2008 ΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 342 CD 

 
  

2004 16 ΑΘΑΝΑΤΑ ΒΙΟΛΙΑ NITRO MUSIC 2710922 CD 8 • 
 

2004 

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΤΑΚΗΣ 

ΚΑΡΝΑΒΑΣ  MBI 

 

CD 

 

• 
 

2004 ΑΡΩΜΑ ΣΜΥΡΝΗΣ  PROTASIS 1067 3CDs σμτχ. • 
 

2004 ΓΥΡΑΝ ΤΑ ΕΛΑΤΟΚΛΑΡΑ - ΦΥΛΙΩ ΠΥΡΓΑΚΗ  GENERAL 5315 CD 

 
  

2003 12 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΣ  PANIVAR 20071 CD 

 
  

2003 ΕΠΤΑ ΨΥΧΕΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΜΟΥΣΑ-

ΚΤΗ CD 

 

• 
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2003 

ΤΑ ΓΛΕΝΤΖΕΔΙΚΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ LEGEND 5204 CD 

 

  

2002 

23 ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΛΑΛΕΖΑΣ (ΑΝΤΑΡΙΑΣΜΕΝΑ ΜΟΥ ΒΟΥΝΑ) ΦΟΙΝΙΞ 1087 CD 

 

  

2002 

ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΜΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΑΠΕΙΝΗΣ - 

ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΣΕΡΤΟΣ WEA 48632 CD σμτχ.   

2002 ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΙΝΔΟΙ 6 - ΚΑΤΑ ΚΟΡΟΝ  SARASWATI SARA06 CD 

 

• 
 

2002 ΟΛΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ - ΤΑΣΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ CRONOS 612 CD 

 
  

2002 ΤΑ ΑΡΚΑΔΙΚΑ - ΝΑΝΤΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ARCADIA 100 CD 

 

• 
 

2002 

ΤΣΙΦΤΕΤΕΛΙΑ ΝΤΑΛΓΚΑΔΙΑΡΙΚΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΟΡΟΣ  LEGEND 5176 CD 

 

• 
 

2001 ΚΛΕΦΤΙΚΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΛΕΖΑΣ  SYMBAN 2255 CD 

 

• 
 

2001 ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ  GSF 392 CD 

 
  

2001 

ΠΑΛΙΑ ΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΙ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΛΑΛΕΖΑΣ ΦΟΙΝΙΞ 2001 CD 

 

  

2001 ΤΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΑΣ PANIVAR 21842 CD 

 
  

2001 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 45 ΣΤΡΟΦΕΣ Νο.2 - ΣΟΦΙΑ 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ  EMI 532787 CD σμτχ. 
• 

 

>2000 MUSIC OF THE GREEK GYPSIES HELLENIC 205 CD 6 • 
 

2000 ΑΓΑΠΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΒΑΣΩ ΧΑΤΖΗ  SIBILLA 83 CD 

 
  

2000-3; 

ΑΝΑΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Νο.2 - 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ  ΜΟΥΣΕΣ 

 

CD 

 

• 
 

2000 ΞΕΧΑΡΑΞΕ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ 

ΜΑΓΙΚΗ 

ΠΥΞΙΔΑ 1 2CDs 

I4-8,10, 

11, II6 
• 

 

2000 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΣΟΛΙΣΤΕΣ Νο.4 - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΟΡΟΣ  MBI 16529 CD 

 

• 
 

2000 

ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΜΑΚΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  GENERAL 5206 CD 

 

  

2000 

ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ - ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ, ΕΦΗ 

ΣΑΡΡΗ MBI 10777 CD σμτχ. 
• 

 

2000 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 45 ΣΤΡΟΦΕΣ Νο.4 - 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ EMI 530394 CD σμτχ. 
• 

 

1999 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΟΠΑΙΧΤΕΣ  ΕΡΑ 102 CD 4   

1999 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΣ MINOS 520251 CD 

 
  

1998 GREEK NEW MELODIES  MINERVA 233 CD 

 
  

1998 

ΕΝΑ ΓΛΕΝΤΙ - ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ, ΕΦΗ 

ΣΑΡΡΗ MBI 10717 CD σμτχ. 
• 

 

1998; ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ MBI 90094 CD σμτχ. 
  

1998  

ΝΤΟΚΤΩΡ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ - ΟΙ ΠΕΡΙΦΗΜΕΣ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ  ΠΑΝΔΩΡΑ 220 CD 

 

• 
 

1998 

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ - 

ΤΑΚΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ  GENERAL 5135 CD 

 

• 
 

1998 

ΤΑ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΑ - ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΡΟΥ  AM 963 CD σμτχ. 
• 

 

1998 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ  MBI 10703 CD σμτχ. 
• 

 

1998 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 45 ΣΤΡΟΦΕΣ Νο.3 - 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ MINOS 495219 CD σμτχ. 
• 

 

1998 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 45 ΣΤΡΟΦΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ - 

ΓΙΩΤΑ ΛΙΔΙΑ MINOS 495227 CD 

3,4,12, 

17 
• 

 

1998 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 45 ΣΤΡΟΦΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ - 

ΓΙΩΤΑ ΛΙΔΙΑ MINOS 495227 CD σμτχ. 
• 
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1997 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΣ  FM 843 CD 

 

• 
 

1997 

ΜΠΡΟΣ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΟΥ - ΒΑΓΓΕΛΙΩ 

ΧΡΗΣΤΙΑ SIBILLA 22 CD 

 

• 
 

1997 Ο ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΥ ΦΟΙΝΙΞ 750 

LP/ 

CD τργδ. 
• 

 

1997; 

ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ Νο.2 - ΜΑΡΙΝΑ 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΠΑΠΑΔΑΣ 163 CD 

 

• 
 

1997 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 45 ΣΤΡΟΦΕΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΟΡΟΣ MINOS 855336 CD 

 

  

1997 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 45 ΣΤΡΟΦΕΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΖΑΧΟΣ  MINOS 854645 CD σμτχ. 
• 

 

1997 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 45 ΣΤΡΟΦΕΣ - ΝΙΤΣΑ 

ΤΣΙΤΡΑ MINOS 854581 CD σμτχ. 
• 

 

1997 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 45 ΣΤΡΟΦΕΣ - ΣΟΦΙΑ 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ  EMI 854744 CD σμτχ. 
• 

 

1997 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 45 ΣΤΡΟΦΕΣ Νο.2 - 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ EMI 856595 CD σμτχ. 
• 

 

1996 TAXIMIA - GRIEKSE IMPROVISATIES EIGENWIJS EW9632 CD σμτχ. 
  

1996 ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ - ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΠΑΠΑΔΑΣ 142 CD 

 
  

1996 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΕΣ ΗΧΟΣ ΦΑ13/ 283 CD 2 • 
 

1996 

ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΑ, ΤΣΑΜΙΚΑ, ΣΥΡΤΑ - 

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ GENERAL 5049 CD 

 

• 
 

1996 ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ - ΣΜΥΡΝΕΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  MOREAS 2052 CD 15-17 • 
 

1996 ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΧΟΣ  PANIVAR 5730 CD 

 

• 
 

1996 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 45 ΣΤΡΟΦΕΣ - ΜΑΝΩΛΗΣ 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ EMI 854501 CD σμτχ. 
• 

 

1996 

ΦΕΓΓΟΥΝ ΚΑΜΠΟΙ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΛΑΓΑ - 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΡΟΥ AM 923 

2LPs/ 

2CDs 

 

• 
 

1995; ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ EMI 83532728 CD 

 
  

1995 

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ - 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΧΟΣ  GENERAL 5020 CD 

 

• 
 

1995 

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ - 

ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ  GENERAL 5016 CD 

 

• 
 

1995 ΤΑΞΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ BMG 24262 

2LPs/ 

CD σμτχ.   

1995 ΦΕΥΓΩ - ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ GENERAL 5037 CD 

 
  

1994 ΑΝΤΑΡΙΑΣΜΕΝΑ ΜΟΥ ΒΟΥΝΑ - ΦΙΛΙΩ ΠΥΡΓΑΚΗ GENERAL 4091 LP 

 
  

1994 

ΑΠ’ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΖΥΓΟΜΑΛΑΣ SOUNDPHAZ 9405 CD 

 

• 
 

1994/ 

2008 ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ ΚΟΡΟ  LYRA 

4730/ 

76592 

LP/ 

CD 

 

  

1994  

ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΟΥ - ΜΑΚΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  MOREAS 2019 CD 

 

• 
 

1994 ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ  ΠΑΠΑΔΑΣ 113/ 4 

2LPs/ 

CD 

 

  

1994 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ  

ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

LCGW 

113–114 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1993 ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΓΛΕΝΤΑΜΕ - ΞΑΝΘΗ ΠΕΡΑΚΗ  GENERAL 4046/ 7 2LPs 

 
  

1993 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ - ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΜΠΑΣ  GENERAL 4051 LP 

 
  

1993 ΧΑΪΝΗ ΜΑΝΑ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΙΟΤΖΙΔΗΣ  GENERAL 4061 LP 

 
  

1992 SONGS OF THE ISLES MINERVA 214 CD σμτχ. 
  

1992 ΕΔΩ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΜΠΑΣ ARTISTIC 106 LP 
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1992 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΕ ΜΟΥ ΕΡΩΤΑ - ΓΙΟΥΛΑ ΣΦΥΡΟΕΡΑ, 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΣ  ARTISTIC 110 

LP/ 

CD 

 

  

1992/ 

2003 

ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΣ, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ/ ΤΑ ΓΛΕΝΤΖΕΔΙΚΑ  SPOT/ LEGEND 1084/ 5204 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1992 ΠΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΡΟΥ POLYDOR 511930 

LP/ 

CD 

 

  

1992 ΤΑ ΑΞΕΧΑΣΤΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ  SPOT 1086 LP 

 
  

1992 ΦΙΛΗΣΕ ΜΕ - ΒΑΣΩ ΧΑΤΖΗ GENERAL 4014 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1991/ 

2006 

ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΔΥΣΜΑΣ - ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ HMV/ EMI 

49001/ 

348675 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1991 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑΣ  LYRA 4585-6 

2LPs/ 

2CDs 

 

  

1991 ΠΑΡΑΔΕΧΤΗΚΑ - ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ POLYDOR 849304 

LP/ 

CD 

 

  

1991 ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ - ΓΙΩΤΑ ΒΕΗ MBI 10481 CD 

 
  

1991 ΤΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΥ  MINOS 

933/ 

480856 

LP/ 

CD 

 

  

1991/ 

2007 ΤΣΙΦΤΕΤΕΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ  

MBI/ 

MUSICBOX 

10497/ 

67300 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1990 

GREAT PERFORMERS ON TRADITIONAL 

INSTRUMENTS  MBI 10396 

LP/ 

CD 2,11,18 
• 

 

1990 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΓΛΥΚΕΡΙΑ  LYRA 4574/ 0045 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1990 ΟΛΑ ΤΑ ΜΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΑ  MINOS 850-1 

2LPs/ 

CD 

 

  

1990-

2000; ΠΑΛΙΑ ΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΙ  ΦΟΙΝΙΞ 681 MC 

 

  

1990 ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΛΕΑΣ LYRA 4551-2/ 47 

2LPs/ 

CD 

 

  

1990 ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Νο.5 - ΔΗΜΟΤΙΚΑ MBI 10365 LP 

Α6, 

Β2,4   

>1990 

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΤΑΚΗΣ 

ΚΑΡΝΑΒΑΣ  ΦΟΙΝΙΞ 16 CD 

 

• 
 

1989/ 

2009 ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΓΛΥΚΕΡΙΑ LYRA 

4509-10/ 

0028 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1989 ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Νο.1 - ΔΗΜΟΤΙΚΑ MBI 10361 LP Α6 
  

1989 ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Νο.3 - ΔΗΜΟΤΙΚΑ MBI 10363 LP Α6, Β2 
  

1989 ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Νο.4 - ΔΗΜΟΤΙΚΑ MBI 10364 LP Α3 
  

1988 ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ VERGINA 5390 LP 

 
  

1988 

ΗΧΟΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ - 30 ΖΩΝΤΑΝΕΣ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΗ1001/ 4 4LPs 

 

  

1988/ 

2006 ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ - ΞΑΝΘΗ ΠΕΡΑΚΗ 

SONORA/ 

LEGEND 1268/ 5397 

LP/ 

CD 

 

  

1987 

24 ΝΗΣΙΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΚΟΡΟΥ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ SPR441 LP 

 

  

1987 ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΒΙΟΛΙ ΜΑΣ ΦΑΛΗΡΕΑ ΑΦ131 LP 

 
  

1987 ΤΟ ΛΕΒΕΝΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ Νο.1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Θ87 MC 

 
  

1986/ 

2002 31 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ - ΞΑΝΘΗ ΠΕΡΑΚΗ 

SONORA/ 

LEGEND 1261/ 5133 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1986 ΑΡΚΑΔΙΚΑ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΟΤ LP 

 
  

1986  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 24: Η ΤΡΥΓΩΝΑ  

COLUMBIA 

(MINOS) 

401053/ 

483693 

LP/ 

CD 4 
• 

 

1986 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - ΧΟΡΕΣ ΦΑΛΗΡΕΑ ΑΦ65 LP 
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1986 ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ ΣΕΙΡΙΟΣ 

86003/ 

489781 

LP/ 

CD 

 

  

1985 

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΚΛΙΝΔΙΑ, 

SPR360 LP 

 

  

>1985 ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΑ ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ SYMBAN 739 MC 

 
  

1985 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΜΑ Η ΑΓΑΠΗ ΑΓΑΠΗ - 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ  MINOS 

606-7/ 

834823 

2LPs/ 

CD 

 

  

1985 

ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΡΕΜΑΤΙΕΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΜΕΪΝΤΑΝΑΣ  FM 2001 LP 

 

• 
 

1985 ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ LYRA 

3398-9/ 

0026 

2LPs/ 

CD σμτχ.   

1985/ 

2007 ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ  LYRA 

3405/ 

76136 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1985 

ΤΑΞΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΕΣ 4 ΦΑΛΗΡΕΑ ΑΦ40 LP σμτχ.   

1985 ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ - ΓΛΥΚΕΡΙΑ LYRA 3400-1 

2LPs/ 

2CDs σμτχ. 
• 

 

1985 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΑΝΝΑ ΝΟΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Β.ΝΟΝΗΣ LP 

 

• 
 

1985  ΤΣΙΦΤΕΤΕΛΙΑ ΜΕΧΡΙ ΠΡΩΙΑΣ - ΞΑΝΘΗ ΠΕΡΑΚΗ SONORA 1254 LP 

 

• 
 

1984 ΕΝΑΣ ΝΤΟΡΒΑΣ ΣΜΥΡΝΕΪΚΑ - ΜΑΤΑ ΧΑΡΗ POLYPHONE 177 LP σμτχ. 
  

1984 ΘΟΔΩΡΟΣ ΔΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ: 30 ΧΡΟΝΙΑ Νο.1  REGAL 

401015-6/ 

480971 

2LPs/ 

CD σμτχ.   

1984 ΜΕ ΝΤΕΦΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΡΙΝΑ  SONORA 2005/ 7 3LPs 

 
  

1984/ 

2007 ΟΛΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ  LYRA 

3371/ 

76182 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1984 ΟΜΟΡΦΗ ΛΕΣΒΟ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΥΡΑΣ POLYPHONE 179 LP 

 
  

1984/ 

1988 ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΚΛΑΡΙΝΑ MINOS 525-6 

2LPs/ 

CD 

 

• 
 

1984 ΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΑΚΗ SONORA 1243 LP 

 
  

1984 

ΧΑΡΑ ΠΟΥ ΤΟΧΟΥΝ ΤΑ ΒΟΥΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΛΑΛΕΖΑΣ  

ΑΚΡΟΚΟ-

ΡΙΝΘΟΣ SPR295 LP 

 

• 
 

1983 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ - ΚΩΣΤΑΣ 

ΜΕΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  PANVOX 16318 LP 

 

  

1983 ΑΠΟ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΓΛΥΚΕΡΙΑ  LYRA 3760 CD 

 

• 
 

1983 ΑΣΤΟΥΣ ΝΑ ΛΕΝΕ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΟΜΑΡΑΣ  VASIPAP 336 LP 

 
  

1983 ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΟΝΕΣΕΙΣ - ΒΟΥΛΑ ΣΤΡΑΤΗ  INTERSOUND 

 

LP 

 
  

1983 ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΝΙΚΟ - ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΕΡΖΗΣ SALONICA 9 LP 

 
  

1983 

ΤΑ ΠΑΛΗΚΑΡΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΛΑΛΕΖΑΣ  

ΑΚΡΟΚΟ-

ΡΙΝΘΟΣ SPR262 LP 

 

• 
 

1983/ 

2005 ΤΑ ΤΣΙΛΙΚΑ - ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ  MINOS/ EMI 

474-5/ 

480182 

2LPs/ 

2CDs 

 

• 
 

1983  ΤΗ ΒΟΧΑΪΤΗΣΣΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΛΕΖΑΣ  

ΑΚΡΟΚΟ-

ΡΙΝΘΟΣ SPR271 LP 

 

• 
 

1983 

ΤΡΙΑ ΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΝΤΟΥΝΙΑ - ΒΑΓΓΕΛΙΩ 

ΧΡΙΣΤΙΑ INTERSOUND 2078 LP 

 

  

1982 30 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΧΟΣ ATHENAEUM 502/ 56 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1982/ 

2008 

ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΑ - ΚΩΣΤΑΣ 

ΠΙΣΙΝΑΣ PANVOX/ MBI 

16307/ 

73240 

LP/ 

CD 

 

  

1982 Η ΓΙΩΤΑ ΒΕΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΗΣ  LYRA 3345 

LP/ 

CD 

 

  

1982/ 

2009 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΥ  GENERAL 4035/ 5465 

LP/ 

CD 

 

• 
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1982 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ  MINOS 707812 CD 2 
• 

 

1982 ΠΑΙΞΕ ΧΡΗΣΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ  MINOS 

443/ 

834494 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1982 ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΤΑΣΙΑ ΒΕΡΡΑ INTERSOUND 2059 LP 

 

• 
 

1982 ΤΑ ΑΘΑΝΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ INTERSOUND 2061 LP 

 
  

1982 

ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΛΑΚΗΣ 

ΧΑΛΚΙΑΣ 

COLUMBIA 

(MINOS) 

71239/ 

480965 

LP/ 

CD σμτχ.   

1982/ 

1996 ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΙΟΛΙ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΣ 

ΦΑΛΗΡΕΑ/ 

BMG 

ΑΦ13/ 

34471 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1982 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΟ ΣΤΟΜΑ ΜΟΥ - ΜΑΚΗΣ 

ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ PANVOX 16315 LP συνθ.   

1981 14 ΧΡΥΣΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΝΙΤΣΑΣ ΤΣΙΤΡΑ REGAL 

70750/ 

498383 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1981/ 

1997 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ REGAL 

70759/ 

489753 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1981 ΘΥΜΗΣΟΥ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 83 LP 

 
  

1981 ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ  REGAL 70747 LP 

 
  

1981 

Ο ΕΡΩΤΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ - ΚΩΣΤΑΣ 

ΣΚΑΦΙΔΑΣ GENERAL 2645 LP 

 

  

1981 ΣΜΥΡΝΕΪΚΑ - ΓΛΥΚΕΡΙΑ LYRA 3753/ 0025 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1981 ΤΑ ΚΑΜΠΗΣΙΑ - ΦΙΛΙΩ ΠΥΡΓΑΚΗ INTERSOUND 2055 LP 

 
  

1981  

ΤΟ ΑΗΔΟΝΙ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΛΑΛΕΖΑΣ ΗΛΙΟΣ SPR238 LP 

 

• 
 

1980 ΑΓΑΠΕΣ ΚΑΙ ΚΑΫΜΟΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΟΙ GENERAL 2626 LP 

 
  

1980 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙΣΑΙ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ - ΜΑΚΗΣ 

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ  GENERAL 

 

LP 

 

  

1980 ΑΞΙΖΕΙΣ ΠΟΛΛΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ GENERAL 2635 LP 

 
  

1980 ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ OLYMPIA 20076 LP 

 
  

1980 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ - ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ, 

ΕΦΗ ΣΑΡΡΗ PANVOX 16278 LP σμτχ.   

1980 

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ - ΚΩΣΤΑΣ 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  INTERSOUND 2014 LP 

 

  

1980 Η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ - ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ  MARGO 8211 LP 

 
  

1980 ΗΜΟΥΝΑ ΛΟΓΟΔΟΣΜΕΝΟΣ  HELLAPHONE 1242 LP 

 
  

1980 

ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΜΟΥ - ΑΛΕΚΑ 

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ GENERAL 2647 LP 

 

  

1980 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, ΓΙΑΛΟ ΓΙΑΛΟ ΠΗΓΑΙΝΩ 

- ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ, ΕΦΗ ΣΑΡΡΗ MINERVA 22067 

LP/ 

CD 

 

  

1980 ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ Μ’ ΕΠΝΙΞΑΝ - ΣΟΦΙΑ ΒΟΤΤΑ MAKEDONIA 30023 LP 

 
  

1980 

ΠΑΛΛΗΚΑΡΑΚΙ ΟΜΟΡΦΟ - ΘΑΝΑΣΗΣ 

ΚΑΛΟΥΣΗΣ VASIPAP 277 LP 

 

  

1980 

ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΒΛΕΠΟΜΑΣΤΕ - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ VASIPAP 285 LP 

 

  

1980 Σ’ ΑΓΑΠΩ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΑΤΣΗΣ HELLAPHONE 1243 LP 

 
  

1980-90; 

ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΑΣ Νο.3 - ΝΙΚΟΣ 

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ  ΦΟΙΝΙΞ 525 MC 

 

• 
 

1980 

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ REGAL 

70745/ 

834461 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1980 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΝΙΤΣΑ ΤΣΙΤΡΑ, 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΚΟΣ VASIPAP 283/ 67 

LP/ 

CD 

 

  

1979 ΑΧ ΜΩΡ’ ΓΙΕ ΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΧΟΣ  MAKEDONIA 30026 LP 
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1979 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΝΙΤΣΑ ΤΣΙΤΡΑ 1979 VASIPAP 249/ 66 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1979 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΜΠΛΕΓΜΕΝΟΙ - ΚΩΣΤΑΣ 

ΒΕΡΡΑΣ INTERSOUND 2009 LP 

 

  

1979 ΘΕΛΕΙΣ ΔΕ ΘΕΛΕΙΣ - ΒΑΣΩ ΧΑΡΑΚΙΔΑ PANVOX 16253 LP 

 

• 
 

1979 

ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΝΩ ΟΤΙ Μ’ ΑΡΕΣΕΙ - ΚΩΣΤΑΣ 

ΣΚΑΦΙΔΑΣ  GENERAL 2592 LP 

 

  

1979 

ΚΑΛΟΜΕΛΕΤΑ ΚΙ ΕΡΧΕΤΑΙ - ΜΑΚΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ INTERSOUND 3002 LP 

 

• 
 

1979 ΚΥΡΙΑΚΙΤΣΑ - ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ MAKEDONIA 30027 LP 

 

• 
 

1979 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΒΕΝΤΙΑ - ΣΠΥΡΟΣ 

ΜΩΡΑΪΤΗΣ STANDARD 2029 LP 

 

  

1979 

ΟΠΟΥ ΜΕ ΠΑΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ, ΣΥΡΤΟΤΣΙΦΤΕΤΕΛΙΑ 

– ΘΕΟΦΙΛΟΣ  OLYMPIA 20071 LP 

 

  

1979 Σ’ ΑΓΑΠΩ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΕ ΒΑΖΕΙΣ - ΒΑΣΩ ΧΑΤΖΗ INTERSOUND 2001 LP 

 
  

1979 

ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΣΤ' ΑΛΩΝΙ ΣΟΥ - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΤΖΑΜΑΡΑΣ Νο.5 PANVOX 16247 LP 

 

  

1979 

ΤΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΥΣΗ 

Νο.3 VASIPAP 252 LP 

 

• 
 

1979 ΤΟΛΗΣ ΦΩΚΑΣ  VENUS SV10 LP συνθ. 
  

1979 ΤΣΕΛΙΓΚΟΤΡΑΓΟΥΔΑ - ΦΙΛΙΩ ΠΥΡΓΑΚΗ INTERSOUND 2008 LP 

 
  

1978 ΑΘΑΝΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΧΡΙΣΤΙΑ GENERAL 2564 LP 

 
  

1978 

ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΓΕΜΑΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΜΑΡΙΖΑ 

ΚΩΧ CBS RECORDS 83403 LP 

 

  

1978 ΚΑΜΠΑΝΑ ΡΑΓΙΣΜΕΝΗ - ΑΝΝΟΥΛΑ ΤΣΑΧΑΛΟΥ GENERAL 2554 LP 

 

• 
 

1978 ΚΑΝΑΡΙΝΙ ΜΟΥ ΓΛΥΚΟ - ΜΑΤΑ ΧΑΡΗ  STUDIO 17 LP 

 

• 
 

1978 ΛΑΪΚΑ ΚΑΙ ΑΜΑΝ ΑΜΑΝ - ΖΕΤΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ GENERAL 2563 LP 

 
  

1978 ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΧΩΡΙΑΤΟΠΟΥΛΑ - ΝΙΤΣΑ ΤΣΙΤΡΑ REGAL 70740 LP 

 

• 
 

1978 

ΜΠΙΖΕΡΙΣΑ ΝΑ ΚΑΡΤΕΡΩ - ΦΙΛΙΩ ΠΥΡΓΑΚΗ, 

ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΡΑΣ REGAL 

70730/ 

489739 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1978 

ΟΛΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ - ΜΑΚΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ GENERAL 2566 LP 

 

• 
 

1978 Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΕΣΥ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ GENERAL 2578 LP 

 
  

1978 ΠΟΣΟ ΠΑΕΙ ΤΟ ΦΙΛΙ - ΒΑΣΩ ΧΑΤΖΗ GENERAL 2567 LP 

 
  

1978 

ΣΑΝ ΤΗ ΓΗ ΤΗΝ ΔΙΨΑΣΜΕΝΗ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ VASIPAP 232 LP 

 

  

1978 ΣΟΦΙΑ ΒΟΤΤΑ Νο.2  PANIVAR 

 

LP 

 
  

1978 

ΤΑ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΤΣΑΟΥΣΗΣ MARGO 8189 LP 

 

  

1978 

ΤΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΥΣΗ 

Νο.2 VASIPAP 238 LP 

 

• 
 

1978 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΛΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ 

COLUMBIA 

(MINOS) 70869 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1977 

ΑΙΜΑ ΣΤΑΖΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ - ΜΑΚΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ GENERAL 2547 LP 

 

• 
 

1977 

ΓΥΡΝΑ ΚΟΝΤΑ ΜΟΥ - ΜΑΚΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  GENERAL 2519 LP 

 

• 
 

1977 ΔΥΟ ΑΓΑΠΕΣ - ΒΑΣΩ ΧΑΤΖΗ GENERAL 2545 LP 

 
  

1977 

Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΕΝΙΑ - ΜΑΙΡΗ ΠΟΛΥ, ΚΩΣΤΑΣ 

ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ  MARGO 8175 LP 

 

  

1977 ΛΙΓΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ - ΒΑΣΩ ΧΑΤΖΗ GENERAL 2518 LP 

 
  

1977/ 

2007 Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΣ ΣΤΑ ΜΕΡΑΚΙΑ ΤΟΥ  

PANVOX/ 

MUSICBOX 

16213/ 

18012 

LP/ 

CD 
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1977 Ο ΔΙΑΒΑΤΗΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΜΑΡΑΣ 

PANVOX/ 

GENERAL 

16212/ 

2525 LP 

 

• 
 

1977 

Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ REGAL 

70390/ 

480979 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1977 

ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΥΡΑΜΠΑ - ΑΛΕΚΟΣ 

ΚΙΤΣΑΚΗΣ MARGO 8186 LP 

 

• 
 

1977 ΤΑ ΠΑΛΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΩΝ ROTONDA 2 LP 

 
  

1977 

ΤΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΥΣΗ 

Νο.1 ROTONDA 2 LP 

 

• 
 

1977 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ - ΚΩΣΤΑΣ 

ΣΚΑΦΙΔΑΣ GENERAL 2521 LP 

 

  

1976/ 

1998 

12 ΑΣΤΡΑ ΛΑΜΠΕΡΑ - ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ, 

ΕΦΗ ΣΑΡΡΗ PANVOX 16180 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1976 14 ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΚΕ ΑΙΓΑΙΟΝ 

 

LP 

 
  

1976 

ΕΚΕΙ ΨΗΛΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ - ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΤΣΑΟΥΣΗΣ  MARGO 8174 LP 

 

  

1976/ 

1988 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ  MINERVA 22038/ 207 

LP/ 

CD 

 

  

1976 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ - ΓΙΩΤΑ ΛΥΔΙΑ  

COLUMBIA 

(MINOS) 

70279/ 

480954 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1976 

ΘΡΗΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΗΜΟΙ ΤΗΣ ΞΕΝΗΤΙΑΣ - ΑΛΕΚΟΣ 

ΚΙΤΣΑΚΗΣ  MARGO 8173 LP 

 

• 
 

1976 

ΛΑΪΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ, 

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΔΟΥ SONORA 791 LP 

 

• 
 

1976/ 

1998 

ΝΙΤΣΑ ΤΣΙΤΡΑ Νο.2 - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ REGAL 

70373/ 

98382 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1976 Ο ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΦΟΣ MAKEDONIA 30016 LP 

 
  

1976 ΤΖΑΒΕΛΕΝΑ - ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΧΡΙΣΤΙΑ PANIVAR 

5128/ 

21442 

LP/ 

CD 

 

  

1976 ΤΣΑΜΙΚΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΑΣ OLYMPIA 20039 

LP/ 

CD 

 

  

1976 ΤΣΑΝΤΙΡΑΚΙ - ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ LYRA 3297 

LP/ 

CD 2,7,11 
• 

 

1976  

ΤΣΙΓΓΑΝΑ ΜΟΥ - ΜΑΚΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  GENERAL 2504 LP 

 

• 
 

1976 ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΝΕΑΣ GENERAL 4009A LP 

 
  

1976 ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΫΜΟΙ - ΦΙΛΙΩ ΠΥΡΓΑΚΗ 

COLUMBIA 

(MINOS) 

70263/ 

489639 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1976 ΧΟΡΕΨΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΡΟ  SONORA 781 LP 

 
  

1975 MUSIC FOR BELLY DANCE  MONITOR M740 LP 

 
  

1975 ΑΛΩΝΙΑ - ΤΑΚΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ  PANVOX SPV 4 LP 

 

• 
 

1975 ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ - ΑΛΕΚΟΣ ΚΙΤΣΑΚΗΣ MARGO 8145 LP 

 

• 
 

1975 

ΤΑ ΠΕΛΑΓΙΣΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΛΕΓΑΚΗ MARGO 

8148/ 

480858 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1975 ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΟΥΣΗ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ MARGO 8140 LP 

 
  

1975 

ΤΟ ΓΙΑΛΟ ΓΙΑΛΟ ΠΗΓΑΙΝΩ - ΑΝΝΑ 

ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ ΚΑΙ ΕΦΗ ΣΑΡΡΗ PANVOX 16152 LP 

 

• 
 

1975 ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΛΕΚΟΣ ΚΙΤΣΑΚΗΣ MARGO 8141 LP 

 

• 
 

1974 ΤΑ ΛΕΒΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΙΤΣΑΚΗ  MARGO 

8125/ 

489747 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1974/ 

2002  ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ ΟΜΟΡΦΟ ΧΩΡΙΟ  

SONORA/ 

LEGEND 491/ 5119 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 
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1973 

ΒΟΥΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΗΣΙΑ - ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΤΣΑΟΥΣΗΣ MARGO 

8058/ 

480899 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1973 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MUSICBOX 14001 LP σμτχ. • 
 

1972 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ - ΒΑΪΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ 

(ΓΙΩΤΑ ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΥ) MINERVA 22066 LP 

 

  

1971, 

1973 ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΚΙΤΣΑΚΗ ΛΕΒΕΝΤΙΑ  MINOS/ MARGO 

155,8061/ 

833501 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1970-5 MILTOS STAMOS SINGS FOLK SONGS OF … PETERS (USA) PILPS36 LP 

 
  

1970,19-

73/ 1998 ΝΙΤΣΑ ΤΣΙΤΡΑ (Νο.1) REGAL 

2118,7033

8/ 498381 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1970/ 

1973 

ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - 

ΑΛΕΚΟΣ ΚΙΤΣΑΚΗΣ  MINOS/ MARGO 117/ 8064 LP 

 

• 
 

; ΖΩΝΤΑΝΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ 

SOUND 

LIONETTI 3 MC 

 

  

ηχ.1959 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Κορρές Πολυχρόνης 

    

  

2008 

ΑΚΟΥ ΠΟΙΟΣ ΜΙΛΑΕΙ - ΜΑΝΩΛΗΣ 

ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ, ΛΕΤΑ ΚΟΡΡΕ CRONOS 789 CD 

 

• • 

2006 ΦΕΓΓΑΡΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΛΕΤΑ ΚΟΡΡΕ CRONOS 720 CD 

 
 

• 

2004 ΜΙΑ ΒΡΑΔΥΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΤΑ ΚΟΡΡΕ  CRONOS 680 CD 

 
 

• 

● Κοσκίνης Γιώργος  

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Κοσμάς Έκτωρ 

    

  

2008 

ΠΟΥ ΝΑ ΒΡΩ ΓΥΝΑΙΚΑ ΝΑ ΣΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ - 

ΑΠΟΔΗΜΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ LEGEND 5641 CD 

 

  

2003 

ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ - ΑΠΟΔΗΜΗ 

ΚΟΜΠΑΝΙΑ LEGEND 5226 CD 

 

  

1992 ΜΕΛΙΣΜΑ - ΑΠΟΔΗΜΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ BRUNSWICH PRCD14 CD 

 
  

● Κοτζιάς Αλέκος 

    

  

1996 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νο.1 - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ FIDELITY 532850 CD 14 
• 

 

1996 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νο.2 - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ FIDELITY 532851 CD 9,17 
• 

 

1996 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νο.3 - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ FIDELITY 532852 CD 9 
• 

 

● Κότικας Αντώνης 

    

  

2009 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

3CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ I7 

• 
 

2004  

TRADITIONAL MUSICIANS OF EPIRUS - 

KOUMPANIA XALKIAS  INEDIT 

 

CD 

 

  

2004-5  

ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ 

ΗΠΕΙΡΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΡΗΣ  ΖΙΩΓΑΣ 60 CD 

 

• 
 

1995 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΛΑ ΛΥΓΕΡΗ - ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 647 MC σμτχ.   
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● Κόττορος Μανώλης 

    

  

2009 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

3CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ I5 

• • 

2008  

ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ - ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ, 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 

 

CD 

 

 
• 

2008 ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ - ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ LYRA 76691 CD 

 
 

• 

2007 ΑΙΜΟΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 130 CD 

 
 

• 

2006  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΠΑΔ 2CDs II15 • • 

2006  ΝΟΤΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΤΤΟΡΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 107 CD 

 
 

• 

2001  ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΑΑΓ CD 

2,4,5,9,

15,19 
• • 

● Κουκκής Θεοφάνης 

    

  

ηχ.1962 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Κούκος Σπύρος 

    

  

2003  FIDDLES - ΤΟΞΩΤΑ  FM 1520 CD λύρα 
 

• 

2002 ΤΗΣ ΚΥΡΑ-ΘΑΛΑΣΣΑΣ - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ ΚΣΔΜΔΣ 8 2CDs λύρα • • 

2000 Η ΓΗ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ - ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΑΔΑ 4CDs 

I13,16, 

III15, 

IV2,11,

13 

• • 

1998 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.6 - ΘΡΑΚΗ, ΑΝ.ΡΩΜΥΛΙΑ, 

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ FM 821 CD λύρα 
• • 

1997 Η ΘΡΑΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΑΕΜ 4 CD 1,15 • • 

● Κουκουβάς Γεράσιμος 

    

  

ηχ.1957 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Κουκουλάρης Στάθης 

    

  

2009 

ΝΟΤΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ MBI 

5,20248E+

12 CD 

 

  

2008 ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 324 2CDs 

 
  

2008 

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ - ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ, 

ΣΟΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ ΦΟΙΝΙΞ 1335 CD 

 

  

2008 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 2 - ΑΝΝΑ 

ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ, ΕΦΗ ΣΑΡΡΗ MBI 73200 CD σμτχ. 
• 

 

2008 ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 323 CD 

 
  

2007 ΣΑΝ ΟΝΕΙΡΟ - ΕΛΕΝΗ ΛΕΓΑΚΗ ΔΡΟΜΟΣ 001-2 CD 

 

• 
 

2006 

ΝΑ ’ΧΕ ΚΑΕΙ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ - ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΛΚΕΛΑΜ 2005/ 6-7 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ I3, II21 

• 
 

2006 

ΤΑ ΜΑΔΚΙΑ ΣΟΥ ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΜΑΠΠΟΥΡΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 309 CD 

 

• 
 

2005 

ΦΩΝΕΣ ΑΡΑΔΙΠΠΙΩΤΙΚΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΜΑΠΠΟΥΡΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 277 CD 

εκτός 

10 
• 

 

2005 ΦΩΝΕΣ ΑΡΑΔΙΠΠΙΩΤΙΚΕΣ- ΕΛΕΝΗ ΜΑΠΠΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 276 CD 

εκτός 4, 

5,12,13 
• 

 

2004 16 ΑΘΑΝΑΤΑ ΒΙΟΛΙΑ NITRO MUSIC 2710922 CD 10 • 
 

2004 ΑΡΩΜΑ ΣΜΥΡΝΗΣ  PROTASIS 1067 3CDs σμτχ. • 
 

2004 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.15 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 218 CD 

 

• 
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2004 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.16 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 219 CD 

 

• 
 

2004 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.17 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 220 CD 

 

• 
 

2004 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.18 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 221 CD 

 

• 
 

2004 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.19 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 222 CD 

 

• 
 

2004 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.20 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 223 CD 

 

• 
 

2004 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.21 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 224 CD 

 

• 
 

2004 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.22 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 225 CD 

 

• 
 

2004 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.23 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 226 CD 

 

• 
 

2004 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.24 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 227 CD 

 

• 
 

2004 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.25 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 228 CD 

 

• 
 

2004 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.26 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 229 CD 

 

• 
 

2004 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.27 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 230 CD 

 

• 
 

2004 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.28 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 231 CD 

 

• 
 

2004 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.29 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 232 CD 

 

• 
 

2004 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.30 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 233 CD 

 

• 
 

2004 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.31 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 234 CD 

 

• 
 

2004 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.32 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 235 CD 

 

• 
 

2004 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.33 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 236 CD 

 

• 
 

2004 ΕΓΚΛΗΜΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 265 CD 

 

• 
 

2004 ΠΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΓΙΩΤΑ ΓΡΙΒΑ GENERAL 4078 CD 

 
  

2004 ΤΑ ΚΛΕΦΤΙΚΑ Νο.4 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 257 CD 

 
  

2004 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΦΤΕ (ΛΑ-

ΜΠΡΟΥ) CD σμτχ.   

2003-4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.10 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 213 CD 

 

• 
 

2003-4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.11 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 214 CD 

 

• 
 

2003-4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.12 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 215 CD 

 

• 
 

2003-4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.13 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 216 CD 

 

• 
 

2003-4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.14 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 217 CD 

 

• 
 

2003 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.8 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 211 CD 

 

• 
 

2003-4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.9 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 212 CD 

 

• 
 

2003 ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ… ΜΕΛΜΟΚΕ 10 CD σμτχ. 
  

2003-4 ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΠΑΡΕΑ  ΑΡΠΙΣΤΗΣ 11 CD 

 
  

2003 ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ  

CENTRAL 

MUSIC 2008 CD 

 

  

2003 

ΤΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΕΪΚΑ - ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 210 CD 

 

  

2002 

ΑΠΟ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - 

ΓΙΑΣΕΜΗ PROTASIS 1041 CD 

 

  

2002 

ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΑ, ΚΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΜΙΚΑ, ΚΛΕΦΤΙΚΑ - 

AΛEKOΣ ΔHMOY Νο.2  ΑΘΗΝΑΪΚΗ 182 CD 

 

• 
 

2002 ΑΡΩΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ LEGEND 5126 CD 

 
  

2002 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΡΟΥΜΕΛΗ ΚΑΙ 

ΤΟ ΜΩΡΙΑ - ΤΑΣΙΑ ΒΕΡΡΑ EROS MUSIC 5542 CD 

 

• 
 

2002 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΛΕΤΑ ΚΟΡΡΕ  EROS MUSIC 5562 CD 

 

  

2002 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ - ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 188 CD 

 

• 
 

2002 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ - ΚΟΥΛΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΑΛΑΚΑΣΗ  ΑΘΗΝΑΪΚΗ 178 CD 

 

  

2002 

ΚΩΣΤΑ Μ’ ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΣΕ ΛΕΙΩΣΑΝΕ - ΘΑΝΑΣΗΣ 

ΒΑΡΣΑΜΑΣ SPOT LM118039 CD 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΕΠΒ (ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ) 

892 

Χρ. 

έκδοσης 

(ή ηχ.) 
Τίτλος Άλμπουμ 

Εταιρία ή 

φορέας 

(Label) 

Κωδικός 

έκδοσης 
Μέσο 

Αρ. 

κομμα

-τιών 

Σ
υ

λ
λ
έχ

τ
η

κ
ε 

Α
π

ο
κ

λ
εί

σ
τ
η

κ
ε 

2002 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ - 28 ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΓΙΑ 

ΜΠΑΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 160 CD 

 

• 
 

2002 

ΣΤ’ ΑΧΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΒΕΡΡΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 181 CD 

 

• 
 

2002 Τ’ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΑ - AΛEKOΣ ΔHMOY Nο3 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 196 CD 

 

• 
 

2002-

2006 ΤΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ - ΑΛΕΚΟΣ ΔΗΜΟΥ Νο.4 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 208 CD 

 

  

2002 ΦΥΓΕ ΑΠ’ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ - ΛΕΤΑ ΚΟΡΡΕ LEGEND 5165 CD 

 
  

2002 

ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ ΣΕ ΝΟΣΤΑΛΓΗΣΑ - ΣΟΦΙΑ 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ CRONOS 605 CD 

 

  

2001 

ΝΑΣΑΝ ΤΑ ΝΙΑΤΑ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ - ΣΟΦΙΑ 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ CRONOS 593 CD 

 

  

2001 

ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΕΡΒΟΛΙΑ ΤΗΣ 

ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΤΕ 2CDs 

 

  

2001 ΤΑ ΚΛΕΦΤΙΚΑ Νο.3 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 166 CD 

 

• 
 

2000 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 1 - ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΤΕΡΛΕΓΚΑΣ ALPHA 201403 CD 

 

  

2000 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΑΕΜ 12 CD 6,7,12 • 
 

2000 ΠΡΟΒΑ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ INTERMUSIC 2 CD 

 
  

2000 

ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΛΑΪΚΑ ΣΟΥΞΕ ΤΟΥ '60 - ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 165 CD 

 

• 
 

1999 ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ARTISTIS CD 

 
  

1999 

ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΑ, ΚΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΜΙΚΑ, ΚΛΕΦΤΙΚΑ - 

AΛEKOΣ ΔHMOY  ΑΘΗΝΑΪΚΗ 143 CD 

 

• 
 

1999 

ΒΡΟΝΤΟΥΝ ΟΙ ΜΩΡΑΪΤΕΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ GENERAL 5183 CD 

 

  

1999-

2002 ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΑ ΚΛΑΡΙΝΑ - ΦΙΛΙΩ ΠΥΡΓΑΚΗ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 159 CD 

 

  

1999 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.4 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 138 CD 

 

• 
 

1999 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.5 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 139 CD 

 

• 
 

1999 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.6 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 144 CD 

 

• 
 

1999 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.7 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 145 CD 

 

• 
 

1999 

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΤΖΑΜΑΡΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 152 CD 

 

  

1999-

2002 ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ - ΦΙΛΙΩ ΠΥΡΓΑΚΗ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 153 CD 

 

  

1999 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΤΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 141 CD 

 

• 
 

1999-

2002 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Νο.2 - 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΤΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 154 CD 

 

  

1999 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ - ΜΑΝΟΣ 

ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 149 CD 

 

• 
 

1999 

ΤΑ ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΠΕΙ - ΤΑΣΙΑ 

ΒΕΡΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 137 CD 

 

• 
 

1999-

2002 ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 157 CD 

 

  

1999 

ΤΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ Νο.2 - ΓΙΑΣΕΜΗ, ΝΙΚΟΣ 

ΣΑΡΑΓΟΥΔΑΣ  ΑΘΗΝΑΪΚΗ 150 CD 

 

• 
 

1999 ΤΑ ΤΑΞΙΜΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 140 CD 

 

• 
 

1999 ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 146 CD 

 
  

1999 ΤΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ - ΤΑΣΙΑ ΒΕΡΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 148 CD 

 

• 
 

1999 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ - 

ΕΛΑΤΟΣ 1918-1999 FM 1080 2CDs 

 

• 
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1999-

2002 

ΤΣΙΦΤΕΤΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΜΑΝΕΔΕΣ - ΣΤΑΘΗΣ 

ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 156 CD 

 

• 
 

1998 40 ΧΡΟΝΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 128 CD 

 

• 
 

1998 45 ΧΡΟΝΙΑ ΑΛΕΚΟΣ ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 127 CD 

 

• 
 

1998 ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΠΕΙ - ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 130 CD 

 

• 
 

1998 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.2 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 121 CD 

 

• 
 

1998 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Νο.3 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 135 CD 

 

• 
 

1998 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ Νο.3 - ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 136 CD 

 

  

1998 

ΕΙΣΑΙ ΜΩΡΟ ΜΟΥ Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΜΟΥ - ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 123 CD 

 

  

1998 

ΕΝΑ ΓΛΕΝΤΙ - ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ, ΕΦΗ 

ΣΑΡΡΗ MBI 10717 CD σμτχ. 
• 

 

1998  

ΜΕ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΡΑΚΙ - ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΛΕΜΠΕΣΗΣ  GENERAL 5141 CD 

 

• 
 

1998; ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ MBI 85 CD σμτχ. 
  

1998 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ MBI 91 CD σμτχ. 
  

1998 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ MBI 94 CD σμτχ. 
  

1998 Ο ΗΛΙΑΣ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ AM 959 CD 

 
  

1998 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ - ΤΑΣΙΑ ΒΕΡΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 124 CD 

 

• 
 

1998 

ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΡΖΗ GENERAL 5161 MC 

 

  

1998 ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 125 CD 

 
  

1998 ΤΑ ΚΛΕΦΤΙΚΑ - ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 113 CD 

 

• 
 

1998 ΤΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 126 CD 

 

• 
 

1998 ΤΑ ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ - ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 129 CD 

 

• 
 

1998 ΤΑ ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ - ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 133 CD 

 

• 
 

1998 ΤΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΑ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 122 CD 

 

• 
 

1998 

ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΓΙΩΤΑ ΧΑΛΚΙΑ, 

ΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΑΘΗΝΑΪΚΗ 132 CD 

 

  

1998 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ - 

ΓΙΑΣΕΜΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΓΟΥΔΑΣ  ΑΘΗΝΑΪΚΗ 131 CD 

 

• 
 

1997 

ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΒΑΖΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 118 CD 

 

• 
 

1997 

ΓΛΕΝΤΑΜΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ Νο.1 - ΚΕΦΙ, ΧΟΡΟΣ, 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ SOSAPHONE 315 5CDs II   

1997 ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΑ ΚΛΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 109 CD 

 
  

1997 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 114 CD 

 

• 
 

1997 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ Νο.2 - ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 117 CD 

 

  

1997 

ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ ΝΗΣΙΩΤΟΜΑΝΑ - ΤΑΣΟΣ 

ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΙΤΗ ΛΙΒΑΝΟΥ SOSAPHONE 323 CD σμτχ.   

1997 ΕΛΛΑΔΑ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΣΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 108 CD 

 
  

1997 

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΑΘΑΝΑΤΑ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ SAKKARIS PR.SR249 CD σμτχ. 
• 

 

1997 

ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ AM 942 CD 

 

  

1997 ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΛΗΣ GENERAL 5121 MC 

 
  

1997 

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΚΛΑΡΙΝΑ - ΘΑΝΑΣΗΣ 

ΒΑΡΣΑΜΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 120 CD 

 

• 
 

1997 

ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ - ΣΕ 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 110 CD 

 

• 
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1997/ 

2008 ΤΟ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ ΓΙΑΝΤΑ - ΕΛΕΝΗ ΛΕΓΑΚΗ LYRA 

4888/ 

76104 CD σμτχ.   

1997 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 115 CD 

 

  

1997 ΧΟΡΕΨΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΒΑΪΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ SPOT 11554 CD 

 
  

1996 TAXIMIA - GRIEKSE IMPROVISATIES EIGENWIJS EW9632 CD σμτχ. 
  

1996 

ΕΙΜΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΟΣ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ AM 927 

LP/ 

CD 

 

  

1996 

ΚΑΜΠΙΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΓΚΕΛΙΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ 

- ΦΙΛΙΩ ΠΥΡΓΑΚΗ, ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 106 CD 

 

• 
 

1996 ΚΑΝΕΛΟΡΙΖΑ - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ ΚΣΔΜΔΣ 4 CD 

1,5,6,7,

8,12 
• 

 

1996 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΕ ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 102 CD 

 

  

1996 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΝΤΟΥΖΕΝΙΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ  SOSAPHONE 293 CD 

 

  

1996 

Ο ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 104 CD 

 

• 
 

1996 

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ - ΤΑΣΙΑ ΒΕΡΡΑ  GENERAL 5073 CD 

 

• 
 

1996 ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 100 CD 

 
  

1996 

ΠΑΛΙΑ ΛΑΪΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 105 CD 

 

  

1995/ 

2001  

ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΣΤΑΘΗΣ 

ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ 

BMG/ 

MRECORDS 

25648/ 

601008 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1995 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΒΙΟΛΙ  ΠΑΠΑΔΑΣ PME135 CD 

 

• 
 

1995 

ΤΑ 12 ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΧΡΥΣΑΦΙ - 

ΕΛΕΝΗ ΛΕΓΑΚΗ PANIVAR 5680 CD 

 

  

1995 ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΟΥ ΘΑ ΘΥΜΑΜΑΙ - ΜΑΙΡΗ ΨΑΡΡΟΥ  PANIVAR 5696 

LP/ 

CD 

 

  

1993-4 ΔΗΜΟΤΙΚΑ  CRONOS 356 MC 

 
  

1993-4 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ CRONOS 361 MC 

 
  

1993 ΜΑΝΑ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ MBI 10573 

LP/ 

CD σμτχ.   

1993 ΣΑΜΙΩΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ - ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΥ TABOO 173 CD 

 
  

1993 ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ - ΕΛΕΝΗ ΛΕΓΑΚΗ LYRA 4739 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1992 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ - ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ATHENAEUM 3042 LP 

 

  

1992 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  MUSICA VIVA 70005-6 LP σμτχ. 
  

1992 ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ  ΚΣΔΜΔΣ 1 CD σμτχ. • 
 

1992 ΟΛΑ ΚΙ ΟΛΑ - ΛΕΤΑ ΚΟΡΡΕ  PANIVAR 5557 

LP/ 

CD 

 

  

1992 ΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ Νο.2 - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ MINOS 1017-8 

2LPs/ 

CD 

 

• 
 

1991 

ΝΤΑΡΙ ΝΤΑΡΙ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΕΟΥΣ DPI 3047-8 / 37 

2LPs/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1991 

ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 3 - ΑΝΝΑ 

ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ, ΕΦΗ ΣΑΡΡΗ PANVOX 16383 

LP/ 

CD 

 

  

1990 ΑΓΑΝΤΑ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ EMI 170405 

LP/ 

CD σμτχ.   

>1990 

ΕΓΩ ΜΙΛΩ ΜΕ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΦΟΙΝΙΞ 10 CD 

 

• 
 

1990-97; ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ SAKKARIS 226 CD σμτχ. 
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1990 

Τ’ ΑΗΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΧΡΟΝΗΣ 

ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ  MINOS 

847-8/ 

489080 

2LPs/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1989 ΜΑΪΣΤΡΑΛΙΑ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

COLUMBIA 

(MINOS) 

170290/ 

480860 

LP/ 

CD σμτχ.   

1989 

ΜΝΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΤΕΛΛΑ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ DPI 2028 LP σμτχ.   

1989 ΟΛΟΙ ΛΕΝΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΙΛΗΣ ΗΧΟΓΡΑΜΜΑ 607 LP 

 
  

1988 

24 ΚΟΧΥΛΙΑ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΑ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

COLUMBIA 

(MINOS) 170209 

2LPs/ 

CD σμτχ.   

1988 

ΜΕ ΒΙΟΛΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΑΡΙΝΑ - ΣΟΦΙΑ 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  LYRA 3485 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1984 

ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ - ΖΩΝΤΑΝΗ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ LYRA 3380-1 2LPs 

 

• 
 

1984 

ΤΑ ΓΛΕΝΤΖΕΔΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ (ΤΑ 

ΣΜΥΡΝΕΪΚΑ ΓΛΕΝΤΖΕΔΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ) - 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 

AD/ 

ATHENAEUM 2002 LP σμτχ. 
  

1983 ΕΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ INTERSOUND 3052 LP 

 
  

1983 

ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΑ, ΣΥΡΤΑ 3 - ΑΝΝΑ 

ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ, ΕΦΗ ΣΑΡΡΗ PANVOX 16316 LP 

 

  

1982 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ 

ΛΕΓΑΚΗ PANIVAR 5321 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1982/ 

2003 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΕΙΡΗΝΗ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΓΑΚΗ PANIVAR 5327 

LP/ 

CD 

 

  

1982 

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΔΙΣΚΟΣ - ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΛΕΓΑΚΗ PANIVAR 5328 

LP/ 

CD 

 

  

1982 

ΦΥΣΑ ΜΑΪΣΤΡΟΥΛΑΚΙ ΜΟΥ - ΑΝΝΑ 

ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ, ΕΦΗ ΣΑΡΡΗ PANVOX 16308 LP 

 

  

1981 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΑΠ’ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ 6 - 

ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ, ΕΦΗ ΣΑΡΡΗ PANVOX 16292 LP 

 

  

>1980 ΤΟ ΓΛΕΝΤΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ Νο.2 ATHENAEUM 145 CD 

 
  

1980-90; ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΕΙΑΣ; ΦΟΙΝΙΞ 267 MC 

 
  

1979 ΘΑΛΑΣΣΑΚΙ ΜΟΥ - ΓΙΟΥΛΑ ΣΦΥΡΟΕΡΑ ΚΡΗΤΗ 40054 LP 

 
  

1979 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΑΠ’ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ 5 - 

ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ, ΕΦΗ ΣΑΡΡΗ PANVOX 16257 LP 

 

  

1978 

ΑΝ ΠΑΣ ΠΟΥΛΙΜ’ ΣΤΗ ΞΕΝΗΤΕΙΑ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΠΟΖΙΟΣ POZIOS 102 LP 

 

  

1978-80 ΣΜΥΡΝΕΪΚΑ  RECOR 89 MC 

 
  

1978 ΤΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ 2 ΚΥΚΛΑΔΕΣ 56 LP 

 
  

1977 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ - ΕΙΡΗΝΗ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΓΑΚΗ MARGO 

8181/ 

480876 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1972/ 

1995 

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΝΑ 

ΣΑΜΙΟΥ  LYRA 3252/ 0179 

LP/ 

CD 13 
• 

 

1971 ΝΤΙΡΛΑΝΤΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΓΑΚΗ   MARGO 

8006/ 

489746 

LP/ 

CD σμτχ.   

1969/ 

1994  ΤΑΤΑΥΛΑ  OLYMPIC 1026/ 1197 

LP/ 

CD 9 
• 

 

; ΘΕΛΩ Ν’ ΑΝΕΒΩ ΣΤ’ ΑΓΡΑΦΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 101 LP 

 
  

1960-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Κουλιανός Γιάννης 

    

  

2009 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

3CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ III4 

• 
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2006 

ΝΑ ’ΧΕ ΚΑΕΙ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ - ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΛΚΕΛΑΜ 2005/ 6-7 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ II20 

• 
 

2006 

ΝΗΣΙΩΤΕΣ ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΕΣ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ’60  POP ELEVEN 

τχ. 3, 

PO432 CD 9 
• 

 

1997 

ΤΑ ΣΥΜΙΑΚΑ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ 

ΣΥΜΗΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΛΑΣ002 CD 

1,4,7, 

10-12 
• 

 

1996 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΕΣ ΗΧΟΣ ΦΑ13/ 283 CD 14 • 
 

1995 ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ’50 LYRA 168 CD 1,2,8 • 
 

1985 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 8 LP σμτχ. 
• 

 

1960-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Κουλλιάς Αντώνης 

    

  

ηχ.1971 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΣΔΕΜ του Σίμωνα Καρά 
 

• 

ηχ.1958 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Κουλούρης Αναστάσιος 

    

  

1980; 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (επανέκδοση από 

ΣΜΑΛΤΑ) STUDIO 43 2MCs 

 

• 
 

1980; 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (επανέκδοση από 

ΣΜΑΛΤΑ) STUDIO 44 MC 

 

• 
 

1980; 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (επανέκδοση από 

ΣΜΑΛΤΑ) STUDIO 45 MC 

 

• 
 

1980 ΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΙΑ ΜΑΣ Νο.1 ΣΜΑΛΤΑ 101 MC 

 

• 
 

1980 ΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΙΑ ΜΑΣ Νο.2 ΣΜΑΛΤΑ 102 MC 

 

• 
 

1980 ΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΙΑ ΜΑΣ Νο.3 ΣΜΑΛΤΑ 103 MC 

 

• 
 

1978  

14 ΧΡΥΣΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ Νο.2 - ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ 

COLUMBIA 

(MINOS) 

70732/ 

834543 

LP/ 

CD 6 
• 

 

1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Αργιθέας, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Μυτιλήνης Γ', ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

2008 Η ΚΥΡΙΑ ΓΙΩΤΑ ΛΥΔΙΑ EMI 206502 5CDs 

IV1 

συνθ. 
• 

 

2007 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1955 Ζ  HELLENIC 1081 CD 5 συνθ. • 
 

2007 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1955 Η HELLENIC 1082 CD 

18 

συνθ. 
• 

 

2005 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1955 Α HELLENIC 1061 CD 

15 

συνθ. 
• 

 

2004 

ΕΧΑΣΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ - ΜΑΝΩΛΗΣ 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ PANIVAR 56097 CD 1 
• 

 

2000 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - 

ΛΕΣΒΟΣ 19
ος

-20
ός

 ΑΙΩΝΑΣ ΕΞΑΝΤΑΣ 

 

5CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

IV4,5, 

V26 

• 
 

1998 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 45 ΣΤΡΟΦΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ - 

ΓΙΩΤΑ ΛΙΔΙΑ MINOS 495227 CD 

2,15 

συνθ. 
• 

 

1995  ΤΑ ΜΑΓΚΙΚΑ - ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ  SOSAPHONE 262 CD συνθ. 
  

1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 
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● Κουμζής Βαγγέλης 

    

  

1982-99 Ραδιοφωνική εκπομπή: του Γ΄ προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας • • 

● Κουμζής Ευάγγελος 

    

  

2005  

ΑΣΤΡΙ ΚΑΙ ΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ 

ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ  ΔΙΚΤΥΟ 221 CD σμτχ. 
• 

 

2004  ΣΕΒΝΤΑΔΕΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ  CRONOS 672 CD 

 

• 
 

● Κουμούτσης Αλέξανδρος 

    

  

1991 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΜΟΥ - ΣΙΜΩΝ 

ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 128 LP Β3,4   

● Κουνελάκης Μιχάλης (Κουνέλης) 

    

  

2005 

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΕΙΑ ΣΟΥ - ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΚΟΥΝΕΛΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ  PANIVAR 40339 CD 

 

• 
 

2001 

50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ - ΚΟΥΝΕΛΗΣ, 

ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ  PANIVAR 40284 CD 

 

  

2001 

ΠΟΛΥΡΗΝΙΑΣ ΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑΤΑ Νο.1 - 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ CRETAPHON 1412 CD 

 

• 
 

1994  ΤΑ ΒΙΟΛΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Νο.1  PANIVAR 40266 CD 

2,5,10, 

16 
• 

 

1984 

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ 

ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ  ΚΡΗΤΗ 40124 LP 

 

  

1979 

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ, 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ  ΚΡΗΤΗ 40064 LP 

 

  

1978 MUSIKA POPOLARE DI CRETA 1 - VIOLINISTI ALBATROS VPA 8397 LP Α4,5,6 • 
 

1978 

ΧΑΝΙΩΤΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ, 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ  ΚΡΗΤΗ 

40032/ 

32352 

LP/ 

CD 

 

  

1977 ? - ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ  SPECIAL 60007 LP 

 
  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Κουρούνης Παύλος 

    

  

ηχ.1964 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Κούρτουλος Θεόδουλος 

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Κουταβές Δημοσθένης 

    

  

ηχ.1963 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Κουταλιανός Θεοτ.  

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Κουτελιέρης Γιώργος 

    

  

1993 

ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΟΧΥΛΙΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ  HIGH 17 LP 

 

  

● Κουτιανίδης Θανάσης 

    

  

; ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ Νο.1  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

 

MC 

 

• 
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● Κουτούζος Νίκος  

    

  

2001  ΚΑΙ ΣΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ Τ’ ΑΕΡΙ  ΜΛΑ 8 2CDs I16,24 
  

1998 ΤΗΣ ΛΕΡΟΣ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 40210 2CDs 

I3,7,16,

18,   II1 
• 

 

● Κουτσιώλης Αναστάσιος 

    

  

2010 

ΜΙΑ ΒΡΑΔΥΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΥΛΗ - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΣ ΦΟΙΝΙΞ 1315 CD 

 

  

2009 

ΣΤΑΦΥΛΙ ΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΝΟ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 205 CD 

 

  

2005 

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & 

ΜΑΚΗ ΤΣΙΚΟ ΖΙΩΓΑΣ 113 CD 

 

  

2005 

ΠΟΤΑΜΕ ΤΖΑΝΕΜ ΠΟΤΑΜΕ ΜΟΥ - 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΑΕΜ 21 CD σμτχ.   

2004 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΟ ΦΛΟΥΡΙ - ΓΙΩΤΑ ΓΡΙΒΑ GENERAL 5344 CD 

 
  

2003 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ - ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΤΣΩΛΗΣ CRONOS 642 CD 

 
  

2002 

[1979] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 15 CD 4,5 
• 

 

1993 

ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΫΜΟΥ - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΚΤΗ 473857 2 

LP/ 

CD 

 

  

1986-90; ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΓΡΑΦΩΝ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 453 MC 

 
  

>1985 ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ ΓΛΕΝΤΙΑ SYMBAN 630 MC 

 
  

1983 Η ΡΙΖΑ ΜΑΣ SYMBAN ΑΣ1816 MC 

 
  

1979 ΠΑΡΕ ΜΗΛΙΑ Μ’ ΤΗ ΡΟΚΑ ΣΟΥ ARISTEA AR102 LP 

 
  

1979 

[2002] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 120 LP σμτχ. 
• 

 

1979 ΧΕΛΙΔΟΝΑΚΙ ΘΑ ΓΙΝΩ ARISTEA AR101 LP 

 
  

1973 ΕΦΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ SPECIAL 60047 LP 

 
  

● Κούτσουλας Κίτσος (Κουκουρούνης;) 

    

  

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Κούτσουλη Παγώνα 

    

  

1998 

ΚΑΡΥΣΤΙΑ - ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 

1974-1994  ΜΛΑ 5 CD 25 
• 

 

● Κουφάκης Νίκος 

    

  

1994  ΤΑ ΒΙΟΛΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Νο.1  PANIVAR 40266 CD 8 • 
 

1979 ΒΙΟΛΙ - ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ  ΚΡΗΤΗ 40056 LP 

 
  

● Κουφογιαννάκης Γιώργος 

    

  

2003/ 

2005 ΑΝΤΡΙΚΑ ΜΟΥΝΑΤΑ Β - ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ/ 

ΜΕΤΡΟ 

ΜΕΛΙΚΗΣ

/ 112 2CDs I3 
• 

 

1994 ΕΘΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 131 LP σμτχ. • 
 

1992/ 

2000 ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΣΥΡΤΟΣ 91353 

LP/ 

CD 

1-4,7, 

10, 

13,15 

• 
 

● Κρινής Παναγιώτης 

    

  

1976 

Τηλεοπτική εκπομπή: Μουσικό οδοιπορικό με τη Δόμνα Σαμίου - Εύβοια (Κύμη), ΕΡΤ, επιμ.: Δόμνα 

Σαμίου 
• • 
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● Κρίσιλιας Ιωάννης  

    

  

1998 

ΚΑΡΥΣΤΙΑ - ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 

1974-1994  ΜΛΑ 5 CD 4,13,26 
• 

 

● Κριτσωτάκης Γεώργιος 

    

  

ηχ.1967 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Κρομμύδας Σωκράτης 

    

  

2002 

[1979, 

1980] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 15 CD 

1,13,14,

16,19, 

20 

• 
 

1983 ΜΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΑΛΕΙΟ INTERSOUND SIN2090 LP 

 
  

1980 

[2002] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 121 LP 

A1,2,4, 

B1,2 
• 

 

1979 

[2002] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 120 LP A1,2 
• 

 

; ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ του ιδίου MC 

 
  

1985 

Τηλεοπτική εκπομπή: Συναυλία Παραδοσιακής Μουσικής, Λυκαβηττός - Τραγούδια της Θεσσαλίας, 

ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. Μπαζιάνας, Φ. Ρεβύνθη 
• • 

ηχ.1970-

90 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το αρχείο του Αριστομένη Καλυβιώτη, σε MC 
• • 

● Κυριαζόπουλος Μ. 

    

  

1985 

Τηλεοπτική εκπομπή: Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα από Διάφορες Περιοχές της Ελλάδας, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

● Κυριάκογλου Μιχάλης  

    

  

2000 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - 

ΛΕΣΒΟΣ 19
ος

-20
ός

 ΑΙΩΝΑΣ ΕΞΑΝΤΑΣ 

 

5CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

III14, 

21-23, 

IV16 

• 
 

1997 

ΛΕΣΒΟΣ ΑΙΟΛΙΣ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ 

ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΚ 9,10 2CDs I15,16 
• 

 

● Κυριακού Κυριάκος 

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Κωβαίος Αντώνης 

    

  

1987 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Μες του Μαγιού τις Μυρωδιές, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

● Κωνσταντίνου Λάζαρος 

    

  

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Κωσταγιώργος Κώστας 

    

  

2009 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

3CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

I5,6, 

III7 

• 
 

2008 

ΝΑ ’ΧΑ Τ’ ΑΠΟΣΚΙΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ - ΝΙΚΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ GENERAL 4233 2CDs 

 

  

2004 ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΝΙΒΑΣ CD 

 
  

2004 ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΟ ΖΑΓΟΡΙ MEDIA STUDIO 

 

CD 

 
  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΕΠΒ (ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ) 

900 

Χρ. 

έκδοσης 

(ή ηχ.) 
Τίτλος Άλμπουμ 

Εταιρία ή 

φορέας 

(Label) 

Κωδικός 

έκδοσης 
Μέσο 

Αρ. 

κομμα

-τιών 

Σ
υ

λ
λ
έχ

τ
η

κ
ε 

Α
π

ο
κ

λ
εί

σ
τ
η

κ
ε 

2004 ΛΙΩΣΑΝ ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΦΟΙΝΙΞ 760 MC 

 

• 
 

2004 ΤΣΑΜΙΚΑ ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΝΙΒΑΣ CD 

 
  

2003 40 ΒΡΥΣΕΣ ΜΕ ΝΕΡΟ ΦΟΙΝΙΞ 741 MC 

 
  

2003 ΓΡΑΒΑ - ΖΑΓΟΡΙΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ  ΕΛΛΑ 2 CD 

 

• 
 

2003 ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΝΙΒΑΣ CD 

 
  

2003 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΝΙΒΑΣ108 MC 

 
  

2002 

ΖΑΓΟΡΙΣΙΟ ΖΑΦΕΤΙ ΜΕ ΤΟ ΛΕΥΤΕΡΗ ΣΑΡΡΕΑ - 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΟΣΥΖΑ CD 

 

  

2002 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΟΔΗ CD 

 
  

2001/ 

2002 

ΖΑΓΟΡΙ ΜΟΥ ΠΕΡΗΦΑΝΟ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ, 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

ΒΑΣΔΕΚΗΣ/ 

ΦΟΙΝΙΞ 

ΝΙΒΑΣ/ 

102-3 2CDs 

 

• 
 

2000 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΛΕΜΕ ΣΤΟ ΖΑΓΟΡΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΟΣΥΖΑ CD 

εκτός 

9,11   

1998 

ΠΗΓΑ ΝΑ ΒΡΩ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΜΠΟΝΙΑΣ GENERAL 5133 CD 

 

• 
 

1996 ΣΤΑ ΜΑΡΜΑΡΕΝΙΑ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 657 MC 

 
  

1996 

ΤΟ ΛΕΝ Τ’ ΑΗΔΟΝΙΑ ΣΤΑ ΚΛΑΡΙΑ - ΝΙΚΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ GENERAL 5065 CD 

 

• 
 

>1995 ΔΕ ΣΤΟ ΠΑ ΓΙΩΡΓΗ ΜΟΥ ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΝΙΒΑΣ51 MC 

 
  

>1990 ΖΑΓΟΡΙ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΤΙ CD 

 

• 
 

1990-

2000; ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΟΙΝΙΞ 584 MC 

 

  

>1985 ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ ΛΟΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ SYMBAN 828 MC 

 
  

● Κωτσάκης Κώστας  

    

  

ηχ.1980-

95 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Αρχείο Γ. Πολυχρονιάδη  
• 

● Λαδόπουλος Δημήτρης (Μανίσαλης) 

    

  

2000 

ΔΗΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 1930-

1948 - ΡΙΤΑ ΑΜΠΑΤΖΗ GENERAL 5224 CD 12 
• 

 

1998/ 

2007  

ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΜΟΥΣΕΣ - ΑΓΝΩΣΤΕΣ 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1950-1960  

ΑΝΟΔΟΣ/ 

GENERAL 265/ 5408 CD 11 
• 

 

1997 

ΑΡΧΕΙΟ: ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 9 - 

ΡΟΖΑ ΕΣΚΕΝΑΖΥ 2  HMV 852842 CD 6 
• 

 

1996 

ΑΡΧΕΙΟ: ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 5 - 

ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ ΠΕΡΠΙΝΙΑΔΗΣ 1  HMV 480700 CD 3 
• 

 

1970 ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ Νο.2  OLYMPIC 1062 LP 

 
  

1969/ 

1994  ΤΑΤΑΥΛΑ  OLYMPIC 1026/ 1197 

LP/ 

CD 4 
• 

 

1968/ 

1969 ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΙΟΛΙ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΝΙΣΑΛΗ RCA/ OLYMPIC 

LPMG33/ 

1031 LP 

 

• 
 

1963/ 

1970 ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  RCA,OLYMPIC 

LPMG10, 

1054/ 

526558 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Λαζάρου Στέλιος 

    

  

2008 Η ΚΥΡΙΑ ΓΙΩΤΑ ΛΥΔΙΑ EMI 206502 5CDs IV2,3 • 
 

2007 ΑΠΟ ΤΙΣ 78 ΣΤΡΟΦΕΣ - ΚΑΙΤΗ ΓΚΡΕΥ  EMI 386848 2CDs I18,19 • 
 

2007  ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1953 Δ  HELLENIC 1077 CD 3 • 
 

2007 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1955 Η HELLENIC 1082 CD 3,13 • 
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2006 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1956 Α HELLENIC 1073 CD 1,16 • 
 

2005 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1955 Α HELLENIC 1061 CD 19 • 
 

2000 

ΑΡΧΕΙΟ: ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 35 - 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΥΣΙΝΗΣ 2  EMI 852839 CD 16,17 
• 

 

1998 GREEK FOLK SONGS & DANCES 1958-1962 

GREEK-

SUMMER 61 CD 2,18 
• 

 

1998 

ΑΡΧΕΙΟ: ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 36 - 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΥΣΙΝΗΣ 3 MINOS 852840 CD 10,11 
• 

 

1998 ΜΠΕΜΠΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 51 CD 

 

• 
 

1996 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 1960-1965  HELLENIC 1013 CD 13 • 
 

1993 

ΤΑ ΤΣΙΦΤΕΤΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΜΑΝΩΛΗ  EMI 479024 

LP/ 

CD 1,6 
• 

 

1991  

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ, ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ  MBI 10468/ 9 

2LPs/ 

CD 2,12 
• 

 

1986 

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ Νο.2 - ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ 1952-

1963 HMV 

401058-9/ 

489699 

2LPs/ 

2CDs σμτχ. 
• 

 

1973/ 

1981, 

1992 ΜΠΑΛΛΟΙ  REGAL 

SREG2141

/ 70345 

LP/ 

LP, 

CD Β5 

• 
 

1964 BOUZOUKEE BOULEVARD Vol.1  ALECTOR ALP5006 LP 

 

• 
 

1964 GREEK TOWN, USA Vol.2 ALECTOR ALP5005 LP 

 

• 
 

1965 Ελληνική ταινία: Δεν Μπορούν να μας Χωρίσουν Ξανά • • 

1960 Ελληνική ταινία: Η Κυρία Δήμαρχος, σκηνοθεσία: Ροβήρου Μανθούλη • • 

1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Λαζάρου Χαμπής 

    

  

1988/ 

1999 ΚΥΠΡΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  ΠΛΙ PFF8/ 13 

7LPs/ 

7CDs 

III10, 

V2,3,11

, VIII1, 

IX5,15,

17-19 

• 
 

● Λαμπράκης Μιχάλης  

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Λάμπρου Παναγιώτης 

    

  

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Λάμπρου Σάββας 

    

  

2005 

ΦΩΝΕΣ ΑΡΑΔΙΠΠΙΩΤΙΚΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΜΑΠΠΟΥΡΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 277 CD 10 
• 

 

2005 ΦΩΝΕΣ ΑΡΑΔΙΠΠΙΩΤΙΚΕΣ- ΕΛΕΝΗ ΜΑΠΠΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 276 CD 

4,5,12, 

13 
• 

 

● Λαποκωνσταντάκης Γιώργος (Πεδουλαύτης) 

    

  

2001 

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΚΡΗΤΗ  CRETAPHON 1417 CD 13 
• 

 

1996  ΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ 1960-70 

ΚΜΕ 

(ΑΕΡΑΚΗΣ) ΣΑ580 3CDs 

III16-

18 
• 
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ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Λάππας Δημ. 

    

  

ηχ.1959 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Λεβεντάκης Δημήτρης 

    

  

1994  ΤΑ ΒΙΟΛΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Νο.1  PANIVAR 40266 CD 9 • 
 

● Λεβέντης Στέφανος 

    

  

2009 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

3CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ III3 

• 
 

2000 

[1975] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 5 CD 10,11 
• 

 

1980 Τ’ ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΤΙΚΑ ΡΟΔΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΑΧ82 LP 

 

• 
 

1980  ΤΑ ΚΑΝΑΚΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΑΧ81 LP 

 

• 
 

1975 

[2000] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΡΟΔΟΥ, ΧΑΛΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΗΣ ΣΔΕΜ 104 LP A1,2,3 
• 

 

ηχ.1958 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Λέκκος Γιώργος 

    

  

2007  ΤΑ ΑΡΓΙΘΕΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΓΙΩΡΓΟ ΛΕΚΚΟ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΑΑ 7 CD 

 

• 
 

2005  ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΟΒΑΤΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΑΑ 6 CD 

 

• 
 

2002 

[1979] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 15 CD 6 
• 

 

1979 

[2002] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 120 LP σμτχ. 
• 

 

● Λεμονάκης Δημήτρης 

    

  

1985 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 2 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 122 LP Β2 
  

● Λεμονής Άγγελος 

    

  

ηχ.1966 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Λεμονόπουλος Χάρης 

    

  

1960-70 Ραδιοφωνικές εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας • • 

1960-

1995 Συμμετέχει σε αρκετά άλμπουμ (LP, CD) ως ερμηνευτής μπουζουκιού 
• • 

● Λεπενιώτης Ιωάννης 

    

  

ηχ.1959 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Λεπτοκαρύδης Κώστας  

    

  

>2000 ΠΟΝΤΟΣ ΕΝ ΧΟΡΩ  VASIPAP ΣΠΕΚ DVD 

 

• 
 

● Λεωνίδας Χαράλαμπος 

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Λιαγούρης Μιχάλης 

    

  

2006 

18 ΛΑΪΚΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΓΟΥΡΗΣ ΠΙΣΤΑ 123 CD 
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2006 Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΓΟΥΡΗΣ  NEXT 2124 CD 

 
  

2004 ΟΣΑ ΝΙΩΘΩ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΓΟΥΡΗΣ  CRONOS 683 CD 

 
  

1999 

Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΛΙΑΓΟΥΡΗΣ  

ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 6 CD 

 

  

● Λιανός Θωμάς 

    

  

ηχ.1957 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Λιασίδης Αντώνης 

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Λιμπουσάκης Δημήτριος 

    

  

2003 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 20 CD 9,20 • 
 

1997 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 7 CD 22 
• 

 

1994 ΕΘΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 131 LP Α5 • 
 

ηχ.1962 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Λιολόπουλος Δημήτρης (Τσούσης)  

    

  

2000 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Νο.2 1923-1932  LEGEND 5058 CD 15 • 
 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Λίτσιος Παναγιώτης 

    

  

2002 

[1980] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 15 CD 18 
• 

 

1994 ΕΘΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 131 LP Β6 • 
 

1992 

ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ & 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΤΣΙΟΣ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 463 MC 

 

• 
 

1980 

[2002] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 121 LP σμτχ. 
• 

 

● Λοάνης Ευάγγελος 

    

  

1998 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΑΠ 

1511958 2CDs 

 

• 
 

● Λουλούδης Λεωνίδας (Κουλάς) 

    

  

2003 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 20 CD 

1,2,5,6,

8,10,12,

15,17, 

19,21 

• 
 

1997 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 7 CD 19 
• 

 

ηχ.1988 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το αρχείο του Νίκου Διονυσόπουλου 
 

• 

ηχ.1962 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Λούτας Νίκος 

    

  

1983 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Δυτικής Θεσσαλίας ΙΙ, ΕΡΤ1, 

επιμ.: Ν. Μπαζιάνας 
• • 

1981-

1983 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Δυτικής Θεσσαλίας Ι, ΕΡΤ1, 

επιμ.: Ν. Μπαζιάνας 
• • 
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● Λουφαρδάκης Μιχάλης  

    

  

2005 ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  ΑΕΜ 26 CD 4 
 

• 

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Λύρατζης Δημήτριος 

    

  

ηχ.2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το ΕΠΑΔΑ 
 

• 

● Μαγκλάρας Γιώργος 

    

  

2002  AMMOS - ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ  LIBRA 22 CD 

 

• 
 

2001 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΜΕΡΑΚΙΑ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ, 

ΑΝΤΡΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  GSF 409 CD 

 

  

1998 ΑΡΚΙΟΙ, ΛΕΙΨΟΙ ΚΙ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ FM 467 CD σμτχ. • 
 

1998  ΠΝΟΕΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ  LIBRA 8 CD 

 

• 
 

1996  THROUGH MEMORIES - ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ  LIBRA 2 CD 

 

• 
 

1990  ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΗΤΣΙΑΣ  CBS RECORDS 467807 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1987  ΜΕ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ - ΓΛΥΚΕΡΙΑ  LYRA 3481 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1981/ 

2007  

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΕΦΤΟΥΝΕ ΜΑ Η ΑΓΑΠΗ 

ΜΕΝΕΙ  LYRA 

3333/ 

76169 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1980  ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΟΙΤΑ ΜΕ - ΓΛΥΚΕΡΙΑ  LYRA 3325 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1979/ 

2002 

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΟΥΛΑΣ - ΧΑΡΙΣ 

ΑΛΕΞΙΟΥ  MINOS 

349/ 

538557 

LP/ 

CD 

 

• 
 

● Μαδράς Νικήτας Μιχάλη 

    

  

2003 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 20 CD 3,14,16 • 
 

1997 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 7 CD 20 
• 

 

● Μαθιουδάκης Γρηγόρης  

    

  

2006 

ΠΟΛΥΡΗΝΙΑΣ ΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑΤΑ Νο.2 - 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ CRETAPHON 31056 CD 

 

• 
 

● Μάκαρης Νίκος  

    

  

2009 

ΠΩΣ ΑΛΛΙΩΣ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΠΩ - ΣΤΕΛΛΙΝΑ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ NEXT 

 

CD 

 

• • 

2004 LIVE - ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ LEGEND 5319-20 2CDs 

 
 

• 

2004 

Η ΖΑΡΓΑΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΗΤΗΣ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ LEGEND 

 

CD 

 

 
• 

2002 

ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ LEGEND 5200 CD 

 

 
• 

● Μακεδόνας Αθανάσιος 

    

  

2005 MORTIKA ARKO 8 CD 11 • 
 

2005 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ - ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 

1920-1940 HELLENIC 859 CD 7 
• 

 

2005 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΛΑΪΚΟ 

ΤΡΑΓΟΥ-

ΔΙ ΤΧ.11 CD 5,8,11 

• 
 

2000  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Νο.1 1921-1932  LEGEND 5057 CD 3 • 
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1999 ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1910-1945 FM 957 CD 19 • 
 

1992 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΡΕΜΠΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΜΥΡΝΕΪΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ 1917-38  LYRA 

4643-4/ 

0079 

2LPs/ 

CD 7 
• 

 

1984 ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 3  CBS RECORDS 26116 

LP/ 

CD 8 
• 

 

1984 ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 4  CBS RECORDS 26117 

LP/ 

CD 8 
• 

 

1984 ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 5  CBS RECORDS 26118 

LP/ 

CD 9 
• 

 

1977 ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 1  CBS RECORDS 82290 

LP/ 

CD 7 
• 

 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Μακρής Κώστας 

    

  

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Μακρής Χαράλαμπος 

    

  

ηχ.1971 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΣΔΕΜ του Σίμωνα Καρά 
 

• 

● Μακρογιάννης Εμμανουήλ 

    

  

2011 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 'Η ΝΙΣΥΡΙΟΣ - 

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1917-1919 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΣΝ CD 23 
• 

 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Μακρυγιαννάκης Στυλιανός 

    

  

ηχ.1963 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Μακρυγιάννης Γεώργιος 

    

  

ηχ.1955 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Μακρυγιάννης Γιώργος (Νισύριος) 

    

  

2011 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 'Η ΝΙΣΥΡΙΟΣ - 

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1917-1919 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΣΝ CD 1-22 
• 

 

2005 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΛΑΪΚΟ 

ΤΡΑΓΟΥ-

ΔΙ ΤΧ.11 CD 9,12 

• 
 

2000 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

1918-1948 HELLENIC 1019 CD 18 
• 

 

1992 REMBETICA ROUNDER 1079 CD 13 • 
 

1989/ 

1992  

Ο ΠΟΝΟΣ ΤΗΣ ΞΕΝΗΤΕΙΑΣ - Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ  

ΦΑΛΗΡΕΑ/ 

LYRA 

ΑΦ99/ 

4639 

LP/ 

CD 24 
• 

 

1987/ 

1992  

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 1918-

1947  

ΦΑΛΗΡΕΑ/ 

LYRA 

ΑΦ91/ 

4638 LP Β4 
• 

 

● Μακρυκώστας Πάνος (Κίτρο) 

    

  

2009 

Η ΣΑΜΟΣ ΣΤΙΣ 78 ΣΤΡΟΦΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1918-1958 ΠΕΚ 19 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ I15 

• 
 

2000 

ΑΡΧΕΙΟ: ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 43 - 

ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΟΝΤΑΝΑΡΗΣ EMI 854019 CD 1,2,3,4 
• 
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1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Μαλάνος Κωνσταντίνος (Κώτσος) 

    

  

1999 ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΚΕΕΛ - 

ΚΣΑ CD 

 

• 
 

ηχ.1956 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Μαλλιάρας Γ. 

    

  

1968/ 

1999 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, ΤΟΜΟΣ Γ' - 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΕΛ 10 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

σ. 63 

(κατά-

γραφή) 
 

• 

ηχ.1956 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Μάμμης Ελευθέριος 

    

  

2008  

ΣΕ ΤΑ ΛΕΓΩ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ 

ΧΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩ  ΑΕΜ 2001012 2CDs 

I16, 

II12   

● Μανδηλαράς Δ. 

    

  

ηχ.1953 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Μανδράς Νικήτας 

    

  

ηχ.1962 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Μάνης Γιώργος 

    

  

2003 

[1975, 

1985] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 17 CD 9,17,18 

• 
 

1985 

[2003] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 123 LP σμτχ.   

1975 

[2003] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 111 LP B5 
• 

 

● Μανιουδάκης Μανώλης (Μανιό) 

    

  

2000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.13 - ΚΡΗΤΗ FM 1184 CD 4,5 • 
 

2000 

ΕΣΙΓΑΝΕΨΑΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  ΑΕΜ 13 CD 1   

1978 

ΤΑ ΡΙΖΙΤΙΚΑ Νο.13 - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΜΑΣ (1903 

- 1913)  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΣΧΚΜ LP 

 

• 
 

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Μανουσάκης Στέλιος  

    

  

2008 

ΒΙΟΛΙ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ HELLENIC 319 CD 14   

2005 ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  ΑΕΜ 26 CD 21 
  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Μαντέλας Νικόλαος 

    

  

>1985 ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΚΩΣΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ SYMBAN 384 CD 

 

• 
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● Μάντζιος Γιώργος 

    

  

1994 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 1 ΠΚΔΙ 91296-7 2LPs IΑ, II 
  

1986-90; ΠΑΡΑΜΕΡΑΤΕ ΣΥΝΝΕΦΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΤΣΕΛΟΣ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 451 MC 

 

• 
 

● Μαντζόπουλος Γιάννης 

    

  

2002 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ALPHA 

 

CD 6 • 
 

1960-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

1959 Ελληνική ταινία: Αστέρω, σκηνοθεσία: Ντίνος Δημόπουλος (εδώ ο βιολιστής παίζει ντέφι) • • 

● Μαραθωνίτης Ευάγγελος (Καφεντέρης) 

    

  

1969 Ελληνική ταινία: Νταβέλης, σκηνοθεσία: Γιώργος Πετρίδης • • 

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Μαργιολάς Γιώργος 

    

  

2009 

ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ  ΔΙΚΤΥΟ 260 CD συνθ. 
• 

 

2007 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1939-

1989  EMI 389544 4CDs I5 
• 

 

2005 ΤΣΙΦΤΕΤΕΛΙΑ 2 - ΓΙΩΤΑ ΛΥΔΙΑ  PANIVAR 56147 CD 6 • 
 

2004 ΤΣΙΓΓΕΝΕΛΕΡ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ PANIVAR 56096 CD 

6,8,9 

συνθ. 
• 

 

1998 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 45 ΣΤΡΟΦΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ - 

ΓΙΩΤΑ ΛΙΔΙΑ MINOS 495227 CD 6 συνθ. 
• 

 

1973/ 

1981, 

1992 ΜΠΑΛΛΟΙ  REGAL 

SREG2141

/ 70345 

LP/ 

LP, 

CD Β3 

• 
 

1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Μαργώνης Σωτήρης 

    

  

2006 ΟΠΑ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ LEGEND 5459 2CDs I • • 

2006 

ΣΑΝ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ - ΕΠΑΜΙΝΩΝΔΑΣ 

ΤΣΙΑΜΠΟΚΑΛΟΣ  ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 106 CD 

 

• • 

2006 

ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΜΟΡΦΑ ’ΝΑΙ - ΣΩΤΗΡΗΣ 

ΜΑΡΓΩΝΗΣ  

ΜΕΛΩΔΙΚΟ 

ΚΑΡΑΒΙ 3313 CD 

 

• • 

● Μαρής Κωνσταντίνος 

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Μαριανάκης Γιώργος (Μαριάνος) 

    

  

2003 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1930 - 1950  HELLENIC 1037 CD 9 • 
 

1990/ 

2002 

ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1920-1955 PANIVAR 40238-9 

2LPs/ 

2CDs I2 
• 

 

1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Μαρινάκης Γιώργος 

    

  

2009 

ΜΑΚΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΙΚΙΚΑ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΠΟΣΥΖΑ 

901 2CDs 

 

• • 
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2008 

ΒΙΟΛΙ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ HELLENIC 319 CD 8,11,15  
• 

2008 

Τ’ ΑΗΔΟΝΙ Τ' ΑΗΔΟΝΑΚΙ - ΚΩΣΤΑΣ 

ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 153 CD 

εκτός 

3,10,12  
• 

2006 ΕΚ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

 

2CDs σμτχ. 
 

• 

2006 

ΝΑ ’ΧΕ ΚΑΕΙ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ - ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΛΚΕΛΑΜ 2005/ 6-7 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

I12, 

II18 

• • 

2005 

ΠΟΤΑΜΕ ΤΖΑΝΕΜ ΠΟΤΑΜΕ ΜΟΥ - 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΑΕΜ 21 CD σμτχ.  
• 

2005 ΤΑΚΙΜ  ΘΕΣΙΣ 11063 CD 

 

• • 

2004 

ΑΝΑΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Νο.4 - 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΟΥΣΕΣ 

 

CD 

 

• • 

2004; ΟΙ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4 - ΑΙΓΑΙΟ ΒΗΜΑ 

 

CD 10 • • 

2003 

ΑΝΑΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Νο.3 - 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΟΥΣΕΣ 

 

CD 

 

 
• 

2003 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΠΟΣΣ 001/ 02 CD 

 
 

• 

2002 

ΚΑΤΑΜΕΣΙΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΔΗΜΟΣ 

ΣΑΜΟ-

ΘΡΑΚΗΣ CD 

 

• • 

2002 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΡΤΑΚΗΣ ΚΥΖΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΚΔΝΑ CD 

 

• • 

2002 

ΣΤΟ ’ΠΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΞΑΝΑΛΕΩ - ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΥΛΩΝΑΣ 

COLUMBIA 

(SONYBMG) 510695 CD 

 

 
• 

2002 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ ΜΛΑ 10 CD 

 

• • 

2001 ΟΥΣ Ο ΘΕΟΣ ΣΥΝΕΖΕΥΞΕΝ - ΕΛΕΝΗ ΛΕΓΑΚΗ ALPHA 2044 CD 

 
 

• 

2001 

ΣΚΙΩΝ ΚΑΜΩΜΑΤΑ - Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΤΟΥ 

ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΣΠΑΘΑΡΗ LEGEND 4012-3 2CDs 

 

 
• 

2001 ΧΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ LEGEND 5079 CD 

 
 

• 

2000 Η ΓΗ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ - ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΑΔΑ 4CDs II15 • • 

2000 

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΘΕΙΑ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΙΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ 

ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΕΜ 14 CD 

2,13,14,

16  
• 

2000 ΞΕΧΑΡΑΞΕ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ 

ΜΑΓΙΚΗ 

ΠΥΞΙΔΑ 1 2CDs 

I1,3, 

II4,7 
• • 

1998 

AT THE CAFE AMAN - ΝΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑ, ΡΟΣ 

ΝΤΕΪΛΙ & ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ NETWORK 29668 CD 

 

 
• 

1998 ΑΝΕΜΟΣΥΡΙΣ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ ΕΝΧΟΡΔΑΙΣ 1095 CD 

 
 

• 

1998 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ - ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ RIA MUSIC 32010 CD 

 

• • 

1998 ΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΑ - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ  ΚΣΔΜΔΣ 5 2CDs 

I1,  II1-

9,17-21 
• • 

1997 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ - 14 ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΑ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΝΟΔΟΣ 158 CD 

 

• • 

1997 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΧΟΡΩΔΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΚΕΠ3 CD 

 

 
• 

1997 ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΧΡΟΝΙΑ - ΟΜΑΔΑ ΚΟΡΑΞ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 11 CD 

 
 

• 

1997 ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΣΜΥΡΝΕΪΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΑΠΑΔΑΣ 158 CD 

 
 

• 

1997/ 

2008 ΤΟ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ ΓΙΑΝΤΑ - ΕΛΕΝΗ ΛΕΓΑΚΗ LYRA 

4888/ 

76104 CD σμτχ.  
• 

1996 ΚΑΝΕΛΟΡΙΖΑ - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ ΚΣΔΜΔΣ 4 CD 

4, 9, 13, 

14, 15 
• • 

1995 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΒΥΧΕΠ1 CD 

 

 
• 
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1994 ΤΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ ΚΣΔΜΔΣ 91507/ 8 

LP/ 

CD 

2,3,7,8,

14,16, 

22,24 

• • 

1993 ΒΑΡΕΙΤΕ ΓΛΕΝΤΙΑ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ MBI 10584-5 

2LPs/ 

CD 

 

 
• 

1993 

ΜΥΤΙΛΗΝΙΟ ΓΛΕΝΤΙ Νο.1 - Δ.ΚΟΦΤΕΡΟΣ, 

Κ.ΚΑΛΔΕΛΗΣ POLYPHONE SLPS304 

MC/ 

LP 

 

• • 

>1990 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ - ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ 

ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ - ΤΟΥΜΠΕΛΕΚΙ 1 ΝΑΚΑΣ 

960290516

6 CD 

 

 
• 

1982-99 

Ραδιοφωνική εκπομπή: Λαϊκοί Πρακτικοί Οργανοπαίκτες, Γ΄ πρόγραμμα, ΕΡΑ, επιμ.: Γιώργος 

Παπαδάκης 
• • 

● Μαρινάκης Δημήτρης 

    

  

2007 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΙ - 

ΛΗΜΝΟΣ 19
ος

-20
ός

 ΑΙΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝ 

 

4CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

I17,23, 

II14,18 

• 
 

2003 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 19 CD 15-20 
• 

 

● Μαρκάκης Ηλίας 

    

  

1980-90 Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Λήμνος, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. Μπαζιάνας • • 

● Μαρτσάκης Αντώνης 

    

  

2009 

ΤΡΩΤΕ ΚΑΙ ΠΙΝΕΤΕ ΑΡΧΟΝΤΕΣ - ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΜΑΡΤΣΑΚΗΣ  ΣΕΙΣΤΡΟΝ AMA306 2CDs 

 

• • 

2008  ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΕΜΗ  CRETAPHON 1495 CD 

 
 

• 

2007  

ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ - ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΜΑΡΤΣΑΚΗΣ  ΣΕΙΣΤΡΟΝ AMA175 CD 

 

• • 

● Ματζαφλιώρης Χρήστος 

    

  

1997 

[1974] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 7 CD 6-8 
• 

 

1974 

[1997] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΘΑΣΟΥ, ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 108 LP A1-4 
• 

 

● Μαυρογένης Παντελής 

    

  

2000 

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΘΕΙΑ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΙΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ 

ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΕΜ 14 CD 6   

● Μαυρογιάννης Νικόλαος 

    

  

1997 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 7 CD 6-8 
• 

 

1981 

ΘΑΣΟΣ, ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

SPR211 

(ΚΜΠ) LP 

 

• 
 

1974 

[1997] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΘΑΣΟΥ, ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 108 LP A1-4 
• 

 

● Μαυροκέφαλος Μηνάς 

    

  

1977/ 

2002 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 115/ 16 

LP/ 

CD 19-21 
• 

 

● Μαυρομάτης Παναγιώτης 

    

  

1978 ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΚΑΠΑ,SP

R156 LP 

 

• 
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1957-73  Ραδιοφωνική εκπομπή: Ελληνικοί Αντίλαλοι, επιμ.: Σίμων Καράς • • 

● Μαύρος Κωνσταντίνος 

    

  

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Μαύρος Νικόλαος 

    

  

ηχ.1971 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΣΔΕΜ του Σίμωνα Καρά 
 

• 

● Μαυρουνάς 

    

  

ηχ.1956 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Μαυροφίλιππος Γ.  

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Μαχραμάς Χριστόφορος  

    

  

ηχ.1969 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Μεζίνης Μιχάλης 

    

  

ηχ.1964 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Μελάς Μηνάς 

    

  

ηχ.1971 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΣΔΕΜ του Σίμωνα Καρά 
 

• 

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Μέξας Χρήστος 

    

  

2006 

ΝΑ ’ΧΕ ΚΑΕΙ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ - ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΛΚΕΛΑΜ 2005/ 6-7 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ II1 

• 
 

2002 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.14 - ΕΠΤΑΝΗΣΑ FM 1244 CD 1-5 
  

2001 

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΧΟΡΟΙ 

ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΑΟΚΛ CD σμτχ. 
• 

 

1977/ 

2002 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 115/ 16 

LP/ 

CD 1 
• 

 

1969  

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

- ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ  FIDELITY 

0320/ 

526920 

LP/ 

CD 5 
• 

 

1963/ 

1994  ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ  

OLYMPIC/ 

FIDELITY 

1056/ 

526534 

LP/ 

CD 1-6 
• 

 

● Μεταλλινός Σπύρος 

    

  

1977/ 

2002 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 115/ 16 

LP/ 

CD 1 
• 

 

ηχ.1956 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Μηνακάκης Μιχάλης 

    

  

1998 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.10 - ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΚΑΣΟΣ, 

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ FM 825 CD 4,5 
• 

 

● Μητσόπουλος Γιάννης 

    

  

2004 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1950 Α HELLENIC 1041 CD 11 • 
 

ηχ.1959 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 
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● Μιαουδάκης Μανώλης  

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Μιμόρης Γεώργιος Μάρκος 

    

  

1940 

Ηχογραφήσεις σε LC 12 ιντσών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε MC,LP,CD. (Florida 

Folklife from the WPA Collections) 
• • 

● Μιχελής Θεολόγης 

    

  

1996/ 

2004 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΙΔ/ FM 201/ 1049 

LP/ 

CD 12 
• • 

● Μόσχος Αλέκος 

    

  

1997 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΣΙΜΩΝ 

ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 8 CD 6,10,16 
• 

 

1994 

[1979] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΡΟΥΜΕΛΗΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 4 CD 

18,2 

τργδ. 
• • 

1979 

[1994] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 119 LP τργδ. 
• • 

1957-73  Ραδιοφωνική εκπομπή: Ελληνικοί Αντίλαλοι, επιμ.: Σίμων Καράς • • 

● Μόσχος Χρήστος (Φουσκομπούκας) 

    

  

1978 ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ PANVOX SPV22 LP 6 • 
 

ηχ.1964 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Μούμκας Κώστας 

    

  

1999 

ΘΑΛΑΣΣΑ ΘΥΜΗΣΟΥ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΕΝΧΟΡΔΑΙΣ 1801-2 2CDs I2,9,14 
• • 

1997  ΠΡΟΣΜΟΝΗ  ΕΝΧΟΡΔΑΙΣ 1901 CD 

 

• • 

● Μουρούτσος Δημ. 

    

  

ηχ.1905 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Μουσελίμης Πέτρος  

    

  

ηχ.1971 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΣΔΕΜ του Σίμωνα Καρά 
 

• 

ηχ.1958 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Μουστάκας Κώστας 

    

  

1999 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΑΜΟΥ - ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΛΕΝΤΗ  BARLETA 203 CD 

 

• • 

● Μπάγιας Δημήτρης  

    

  

2001 

[1973, 

1985] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 12 CD 1,5 

• 
 

2000 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΑΒΙΔΑΣ - Η 

ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΛΑΡΙΝΟΥ 1930-1936  HELLENIC 1017 CD συνθ. 
• 

 

1996 ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΕΛΛΑΔΑ 1922-1950 FM 738 CD συνθ. • 
 

1993 

[1974] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 1 CD 4 
• 

 

1989 ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Νο.4 - ΔΗΜΟΤΙΚΑ MBI 10364 LP Α6 
  

1985 

[2001] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 2 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 122 LP A1   
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1980 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Νο.8 - 

ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ PANVOX 16283 LP 

Α1,3,4, 

Β1,3 
• 

 

1976 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Νο.4 - 

ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ PANVOX 16183 LP σμτχ. 
• 

 

1974 

[1993] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΣΔΕΜ 109 LP σμτχ. 
• 

 

1974/ 

2002  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ  

SONORA/ 

LEGEND 531/ 5122 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1973 

[2001] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 1 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 106 LP A1 
• 

 

1972 

ΘΡΑΚΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ Νο.2 - ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ 

ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ PANVOX 16126 LP 

Α1-5, 

Β1,5 
• 

 

1971 

ΘΡΑΚΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (Νο.1) - ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ 

ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ PANVOX 16101 LP 

Α2,4,5, 

Β2-4,6 
• 

 

1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Μπάκης Π. 

    

  

ηχ.1958 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Μπαλάς Αντρέας 

    

  

1993 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ 1926-1950 ΦΑΛΗΡΕΑ ΑΦ401 

LP/ 

CD 1,3,14 
• 

 

● Μπαμπουρδάς Γιάννης 

    

  

2000 

Η ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ Η ΟΜΟΡΦΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΠΑΜΠΟΥΡΔΗΣ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 195 CD 

 

• 
 

ηχ.1995-

2001 

Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα «ΘΡΑΚΗ» του συλλόγου «Οι Φίλοι της 

Μουσικής»  
• 

● Μπάνος Δημήτρης 

    

  

1982-99 

Ραδιοφωνική εκπομπή: Λαϊκοί Πρακτικοί Οργανοπαίκτες, Γ΄ πρόγραμμα, ΕΡΑ, επιμ.: Γιώργος 

Παπαδάκης 
• • 

● Μπάος Iωάννης 

    

  

1980-90 Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Γιάννενα, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. Μπαζιάνας • • 

1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Ηπείρου, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

● Μπάος Γιώργος 

    

  

2003 

[1975, 

1985] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 17 CD 10 

• 
 

1996 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 2005 CD 

 
  

1990-3; ΛΑΛΑ Τ’ ΑΗΔΟΝΙ Μ’ - ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 536 MC 

 

• 
 

1990 ΤΑ ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΑ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 353 MC 

 
  

1990 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 352 MC 

 

  

1989 

ΤΑ ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 351 MC 

 

  

1985 

[2003] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 123 LP Β3   

1975 

[2003] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 111 LP σμτχ. 
• 
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● Μπάος Ιωάννης 

    

  

2009 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

3CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ I3,4 

• 
 

1996 INSTRUMENTAL FOLK MUSIC FROM GREECE TOPIC TSCD915 CD 12,13 • 
 

1996 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ-

ΣΥΓΚΑΘΙΣΤΑ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 725 

2MCs

/ CD 

 

  

1988-9 

Τηλεοπτική εκπομπή: Σε Ήχο Ελεύθερο - Αυτοσχεδιασμός και Προσωπική Δημιουργία στην Εκτέλεση της 

Παραδοσιακής Μουσικής, ΕΡΤ, επιμ.: Γ. Παπαδάκης 
• • 

● Μπάος Χρ. 

    

  

ηχ.1957 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Μπαρδάνης Ιωάννης (Σταματογιάννης) 

    

  

2006 

ΝΗΣΙΩΤΕΣ ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΕΣ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ’60  POP ELEVEN 

τχ. 3, 

PO432 CD 8 
• 

 

2005 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 

1939-1955 HELLENIC 806 CD 4,14,18 
• 

 

ηχ.1953 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Μπαρδάνης Σταμάτης (Σταματομανώλης) 

    

  

ηχ.1960-

80 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το αρχείο του Γιάννη Ζευγώλη - Ζωντανή ηχογράφηση  
• 

ηχ.1960-

80 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το αρχείο του Κυριάκου Πετρά - Ζωντανή ηχογράφηση 
• • 

ηχ.1953 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

1952 Ελληνική ταινία: Μαύρη Γη, Σπεκτ Φιλμς, Στ. Τατασόπουλος - Νίκος Σφυρόερας • • 

● Μπαριταντωνάκης Παντελής 

    

  

2001 

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΚΡΗΤΗ  CRETAPHON 1417 CD 2,3 
• 

 

1996  ΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ 1960-70 

ΚΜΕ 

(ΑΕΡΑΚΗΣ) ΣΑ580 3CDs 

III10-

15 
• 

 

1988  

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 2  ΠΕΚ 91099 LP 

 

• 
 

; 

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΕΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΜΠΑΡΙΤΑΝΤΩΝΑΚΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

 

MC 

 

• 
 

ηχ.1967 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Μπαρμπέρης Γεώργιος 

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● 
Μπαρούσης Δημήτρης (Λορέντζος ή Μπαρούς ή 

Λορεντζάκης) 

   

  

1998 

ΑΡΧΕΙΟ: ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 14 - 

ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ 2 EMI 852849 CD 3 συνθ. 
• 

 

1996 

ΑΡΧΕΙΟ: ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 5 - 

ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ ΠΕΡΠΙΝΙΑΔΗΣ 1  HMV 480700 CD 1 συνθ. 
• 

 

1994 

ΑΡΧΕΙΟ: ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 2 - 

ΡΟΖΑ ΕΣΚΕΝΑΖΥ 1  EMI 480410 CD 1 συνθ. 
• 

 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 
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● Μπατέλης Κώστας 

    

  

1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Ηπείρου, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

● Μπατζής Αχιλλέας (Χίλιος) 

    

  

; ηχογράφηση άγνωστης πηγής • • 

● Μπατζής Λάμπρος-2  

    

  

2009 

ΖΑΓΟΡΙ, ΤΑΚΟΥΤΣΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1961-1975 ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΣΙΜΩΝΟΣ ΚΑΡΑ  ΣΔΕΜ/ ΠΟΣΥΖΑ 24/ 9 CD 3 
  

● Μπατζής Χριστόφορος Βασιλείου (Φόρος) 

    

  

ηχ.1959 
Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών  

• 

● Μπαφαλούκος Γιάννης 

    

  

2006 ΟΠΑ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ LEGEND 5459 2CDs II • • 

● Μπεζερής Ιωάννης 

    

  

1969/ 

1995 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

- ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ  FIDELITY 

0320/ 

526920 

LP/ 

CD 5 
• 

 

1963/ 

1994  ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ  

OLYMPIC/ 

FIDELITY 

1056/ 

526534 

LP/ 

CD 1-8 
• 

 

● Μπεκατώρος Σπύρος 

    

  

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Μπεκιάρης Παύλος 

    

  

1960-75 MILTON STAMOS SINGS LEVENTIKOI HOROI 

ARION 

RECORDS, USA  LP  
• • 

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

ηχ.1966 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Μπέλλης Γιώργος 

    

  

2008 ΧΡΥΣΟ ΔΕΝΤΡΙ  

ΜΕΛΩΔΙΚΟ 

ΚΑΡΑΒΙ 

 

CD σμτχ.   

1987 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΥΟΠΙΔΑ 

ΤΗΣ ΚΥΘΝΟΥ  

ATHENS 

MASTERING ΠΝΔΔΚ LP 

 

  

ηχ.>1980 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το αρχείο του Αντρέα Πρέκα - Ζωντανή ηχογράφηση • • 

● Μπενάκης Βασίλης 

    

  

1998 

ΚΑΡΥΣΤΙΑ - ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 

1974-1994  ΜΛΑ 5 CD 7 
• 

 

● Μπενάτσης Κώστας (Κατσαγγέλας) 

    

  

2002 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  ΜΛΑ 11 CD 

10,13, 

17,24, 

25,27 

• 
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1996/ 

2008 

ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΤΟΥ 1930 ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΜΠΑΝΙΑ 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΖΑΡΑ  ΜΛΑ 3 CD 

 

• 
 

1994  ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΕΣ 2  ΜΛΑ 1 CD 

 

• 
 

1988/ 

1995  ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ - ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΕΣ  

ΦΑΛΗΡΕΑ/ 

ΜΛΑ ΑΦ114/ 2 

LP/ 

CD 

 

• 
 

● Μπερτόδουλος Ευάγγελος 

    

  

1975,6/ 

1996 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  ΠΛΙ 

PFF1,2/ 

PFF2C 

LP/ 

CD 

ΙΒ5,6, 

ΙΙΑ1,2/

1-4 

• 
 

● Μπερτόδουλος Μίλτος 

    

  

1960-80 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Μπεσίρης Παντελής 

    

  

1960-80 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Μπέσσης Σωτήριος 

    

  

1940 

Ηχογραφήσεις σε LC 12 ιντσών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε MC,LP,CD. (Florida 

Folklife from the WPA Collections) 
• • 

● Μπέτσιος Κωνσταντίνος 

    

  

ηχ.1954 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Μπιτέλης Νίκος 

    

  

2002 

ΠΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΕΡΑ ΜΑΧΑΛΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 750 CD 

 

  

2001 ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΙ - ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΣΙΟΥΝΗΣ  GSF 351 CD 

 
  

2001  ΣΟΛΟ ΒΙΟΛΙ - ΝΙΚΟΣ ΜΠΙΤΕΛΗΣ  GSF 396 CD 

 

• 
 

2000  

ΣΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΝΩ ΜΑΥΡΗ ΓΗ - ΞΕΝΟΦΩΝ 

ΤΣΙΟΥΝΗΣ  GSF 378 CD 

 

  

1999  Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΣΙΟΥΝΗΣ  GSF 349 CD 

 

• 
 

1997 ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΠΙΝΔΟΣ - ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΟΓΕΛΟΣ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 683 

2MCs

/ CD 

 

• 
 

1989/ 

1993 ΜΑΡΟΥΣΙΑΝΑ - ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΟΓΕΛΟΣ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 525 

MC/ 

LP   •   

1983 Τηλεοπτική εκπομπή: Η Πρωτοχρονιά στη Λαϊκή Παράδοση, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. Μπαζιάνας • • 

1983 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Βλάχικοι και Καραγκούνικοι Χοροί και Τραγούδια, ΕΡΤ1, 

επιμ.: Ν. Μπαζιάνας 
• • 

● Μπίτζιος Δ.  

    

  

ηχ.1964 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Μπιτινής Κωνσταντίνος  

    

  

2008 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1958 Β HELLENIC 1415 CD 

14 

συνθ. 
• 

 

2005 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1955 Α HELLENIC 1061 CD 

3,6 

συνθ. 
• 

 

1900-80 

Συμμετέχει πιθανά ως βιολιστής σε ηχογραφήσεις 78', 45' στροφών της τραγουδίστριας Γεωργίας 

Μπλανά. Δεν επιβεβαιώθηκε ωστόσο από έγκυρη πηγή. 
• • 
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● Μπλαζάκης Γεώργιος 

    

  

ηχ.1967 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Μπλάνας Δημήτρης 

    

  

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Μπούκαλης Γεώγιος 

    

  

ηχ.1957 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Μπουρλιάσκος Αθανάσιος 

    

  

2008 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1958 3  HELLENIC 1402 CD 10 συνθ • • 

2008 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1958 12  HELLENIC 1411 CD 12 συνθ • • 

2008 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1958 13  HELLENIC 1412 CD 10 συνθ • 
 

2007  

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1939-

1989  EMI 389544 4CDs I5 
• 

 

2006 ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ  

ΛΑΪΚΟ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ 15-9 CD 7 συνθ.   

2003 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1951 Α HELLENIC 1046 CD 

16,19 

συνθ. 
• 

 

1993  ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ  GENERAL 4033 LP συνθ. 
  

1978  ΛΑΪΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  REFREN 104 LP συνθ. 
  

1967  ΑΝΑΠΟΛΩΝΤΑΣ - ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ  NINA 102 LP 3 • 
 

1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Μπούρμπος Πολυχρόνης 

    

  

ηχ.1957 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Μπουρνής Απόστολος (Μολός) 

    

  

ηχ.1971 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΣΔΕΜ του Σίμωνα Καρά 
 

• 

● Μπούσουλας Πέτρος  

    

  

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Μυλωνάς Κωνσταντίνος 

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Μυρτσίδης Ευάγγελος (Γκετζέκης) 

    

  

2001 

[1973, 

1985] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 12 CD 12,13 

• 
 

1985 

[2001] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 2 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 122 LP B5   

1973 

[2001] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 1 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 106 LP Β4 
• 

 

● Μωραΐτης Κώστας 

    

  

ηχ.1959 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 
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● Μωραΐτης Νίκος 

    

  

2008 

ΒΙΟΛΙ - ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ HELLENIC 320 CD 3,11,13   

2006 

ΝΑ ’ΧΕ ΚΑΕΙ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ - ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΛΚΕΛΑΜ 2005/ 6-7 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ II8 

• 
 

2004 

ΗΡΘΕ ΛΑΜΠΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΑ - 

ΧΡΥΣΤΟΣΤΟΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΑΕΜ 101 CD σμτχ.   

2004 ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ ΦΟΙΝΙΞ 1159 MC 

 
  

2002 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΑΙΤΩΛΙΚΟ ΔΩΔΩΝΗ 376036 

CD+

ΒΙ-

ΒΛΙΟ σμτχ. 
  

2001 

ΟΣΑ ΛΕΛΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΙΟΥ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ 

ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕΜ 18 CD σμτχ. 
• 

 

2000 ΘΟΥΡΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ CRYSTAL 

 

CD 

 
  

2000 Ο ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΚΑΣ GENERAL 5155 CD σμτχ. • 
 

>2000 ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΑΣ Νο.2 ΦΟΙΝΙΞ 956 MC 

 
  

1999 ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ RIA MUSIC 33034-2 CD 

 

• 
 

1999; ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ BARLETA 178 MC 

 
  

1999; ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ BARLETA 218 MC 

 
  

1999  

ΕΦΩΤΙΣΕ Η ΑΝΑΤΟΛΗ - ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ WAVEMUSIC 107 CD 

 

• 
 

1999; ΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΑ BARLETA 181 MC 

 
  

1999; ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΣΙΦΤΕΤΕΛΙΑ BARLETA 180 MC 

 
  

1998 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ FM 944 CD 

 

• 
 

1997 

ΜΝΗΜΕΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ CRYSTAL 1823 CD 

 

  

1997 ΤΑ ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 113 CD 

 

• 
 

1996 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ CRYSTAL 1822 CD 

 

• 
 

1995 ΒΙΟΛΙ - THE GREEK FOLK INSTRUMENTS VOL.5 FM 682 CD 5-7 • 
 

1995 

ΗΡΩΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ - 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ CRYSTAL 1821 CD 

 

  

1994; 

ΓΝΗΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

- ΜΑΡΙΑ ΧΟΛΕΒΑ GENERAL 4090 2MCs 

 

• 
 

1993 

ΕΠΕΤΕΙΟΙ 29ης ΜΑΪΟΥ & 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΣΙΜΩΝ 

ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 130 LP A1   

1993 ΡΟΥΜΕΛΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΣΥΡΤΟΣ 562 LP 

 
  

1991 Τ’ ΑΗΔΟΝΙ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ CRONOS 293 

MC/ 

LP 

 

  

>1990 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΕΕΚΚΠΕ

ΠΜ ΕΠΕ 

580 CD σμτχ. 
  

1990 ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΚΑ 1946 LP 

 
  

1990; 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ; ΣΥΡΤΟΣ 700 LP 

 

  

1990-

2000; Κ.ΚΑΡΑΣ ΦΟΙΝΙΞ 736 MC 

 

  

1990-

2000; ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ Η ΜΑΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΛΕΖΑΣ ΦΟΙΝΙΞ 712 MC 

 

• 
 

1989 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΟΙ - ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΚΑΣ SYMBAN 2093 MC 

 

• 
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1986 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 1 - ΣΥΡΤΑ, 

ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΑ INTERSOUND 8001 LP 

 

  

>1985 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ SYMBAN 755 MC 

 
  

>1985 ΜΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΟΠΟΥΛΑ SYMBAN 778 MC 

 
  

1985; 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΚΟΛΟΒΟΣ ΦΟΙΝΙΞ 256 MC 

 

• 
 

1984 ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΗΜΕΡΙΑ - ΚΩΣΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ VENUS V1085 LP 

 
  

1981 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΚΟΡΗ ΑΝΥΠΑΝΤΡΗ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΚΑΛΥΒΑΣ ΗΛΙΟΣ SPR202 LP 

 

  

>1977 ΠΑΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ECHOGRAM Ε43 MC 

 
  

; ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 24 MC 

 
  

1985 

Τηλεοπτική εκπομπή: Συναυλία Παραδοσιακής Μουσικής, Λυκαβηττός - Τραγούδια της Ρούμελης, ΕΡΤ1, 

επιμ.: Ν. Μπαζιάνας, Φ. Ρεβύνθη 
• • 

1982-99 

Ραδιοφωνική εκπομπή: Λαϊκοί Πρακτικοί Οργανοπαίκτες, Γ΄ πρόγραμμα, ΕΡΑ, επιμ.: Γιώργος 

Παπαδάκης 
• • 

1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Ρούμελης, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

● Νάσης Ευάγγελος 

    

  

2009 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

3CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ III1 

• 
 

2003 

[1975, 

1985] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 17 CD 11 

• 
 

1985 

[2003] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 123 LP B6   

1975 

[2003] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 111 LP σμτχ. 
• 

 

ηχ.1958 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Νάσιος Παναγιώτης 

    

  

ηχ.1959 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Νάτσιος Κώστας 

    

  

2002 

ΧΑΣΙΩΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΤΣΙΟΣ, 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ ΦΟΙΝΙΞ 1110 MC 

 

• 
 

● Νεύρος Βαρσάμης  

    

  

2002 

[1980] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 15 CD 22 
• 

 

1980 

[2002] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 121 LP B5,6 
• 

 

● Νίκογλου Χριστόδουλος 

    

  

1983 ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΥΛΕΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΙΔΗΣ VASIPAP 352/ 88 

LP/ 

CD 

 

• 
 

● Νικολούδης Ιωάννης 

    

  

1993 

[1977] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 1 CD 14 
• 

 

1977 

[1993] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 117 LP A5 
• 
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● Νίνης Γιάννης 

    

  

2009 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

3CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

II11, 

III4,6 

• 
 

● Νίνης Ευστράτιος 

    

  

1968 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΝΙΝΗΣ, 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΔΙΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΣ 25-1 

LP 10 

ίντσες 

 

  

● Νομικός Γεώργιος 

    

  

ηχ.1963 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Νομικός Νίκος 

    

  

2000 ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΜΟΥ ’ΤΑΞΕΣ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΒΑΡΗ  ΑΡΠΙΣΤΗΣ 3 CD 

 
  

1994 ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΒΑΙΟΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ SPR549 LP 

 
  

1991 

ΠΕΣ ΤΟ ΝΑΙ ΚΑΙ ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΟΥ - ΜΑΡΙΑ 

ΖΑΓΟΡΑΙΟΥ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ SPR548 LP 

 

  

; 

Συμμετέχει σε αρκετά άλμπουμ της τραγουδίστριας (και, ξαδέρφης του) Μαρίας Νομικού, για τα οποία 

δεν εντοπίστηκαν περαιτέρω στοιχεία. 
• • 

● Ντάβος Νικόλας 

    

  

1996  ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΒΟΣ  CRONOS 420 CD 

 
  

>1990 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΔΟΞΑΡΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

(του ιδίου) 

Ν. 

ΝΤΑΒΟΣ CD 

 

• 
 

● Νταλής Δημήτρης 

    

  

1993 ΜΗΛΟ ΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  LYRA 150 CD 16 • 
 

1990/ 

2002 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 1915-1925 - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΜΕΛΙΚΗΣ 

157 

LP/ 

CD 

10,15, 

16 
• 

 

● Ντάλλας Αθ.  

    

  

ηχ.1959 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Νταουντάκης Μανώλης 

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Νταράλας Αχχιλέας 

    

  

1987 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Θεσσαλίας, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

1983 Τηλεοπτική εκπομπή: Η Πρωτοχρονιά στη Λαϊκή Παράδοση, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. Μπαζιάνας • • 

1983 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Βλάχικοι και Καραγκούνικοι Χοροί και Τραγούδια, ΕΡΤ1, 

επιμ.: Ν. Μπαζιάνας 
• • 

1980-90 Τηλεοπτική εκπομπή: Λαογραφικό Καλειδοσκόπιο των Χριστουγέννων, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. Μπαζιάνας • • 

● Νταράλας Χρήστος 

    

  

2000 

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΛΑΡΙΝΟΥ 1930-1936 - 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΑΒΙΔΑΣ  HELLENIC 1017 CD 10,11 
• 

 

● Ντίμτσος Ευαγγελος 

    

  

ηχ.1955 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 
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● Ντόκος Νικόλαος 

    

  

1979 

[2002] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 120 LP σμτχ. 
• 

 

1983 Τηλεοπτική εκπομπή: Τα Φώτα και τα Ρογκατσάρια, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. Μπαζιάνας • • 

2002 

[1979] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 15 CD 8,9 
• 

 

● Ντουμπουρδάκης Γεώργιος 

    

  

1993 

[1977] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 1 CD 12 
• 

 

1977 

[1993] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 117 LP A2 
• 

 

● Ντουρακίδης Σάββας 

    

  

1987/ 

2008  ΛΑΪΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1 - ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 

ΗΧΟΛΟΓΟΣ/ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΗΛ111/ 

ΜΕΛΙΚΗΣ 

LP/ 

CD Α2 
• 

 

1985 

ΛΑΪΚΟΙ ΟΡΓΑΝΟΠΑΙΧΤΕΣ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

Δ. ΘΕΣ/ 

ΚΗΣ LP IΒ2   

● Ντούτσιας Δημήτρης 

    

  

2004 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1950 Α HELLENIC 1041 CD 17 • 
 

2004 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1950 Β HELLENIC 1042 CD 6,16 • 
 

2004 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1951 Α HELLENIC 1043 CD 6 • 
 

1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Ξανθάκης Αντώνης 

    

  

1985 

Τηλεοπτική εκπομπή: Συναυλία Παραδοσιακής Μουσικής, Λυκαβηττός - Τραγούδια της Σίφνου, ΕΡΤ1, 

επιμ.: Ν. Μπαζιάνας, Φ. Ρεβύνθη 
• • 

1978 

ΣΙΦΝΟΣ, ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ Νο.2 - ΜΑΡΙΑ 

ΞΑΝΘΑΚΗ  EMI TC-SIF2 MC 

 

  

1976 

ΣΙΦΝΟΣ, ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ - ΑΦΟΙ 

ΞΑΝΘΑΚΗ  EMI TC-SIF1 MC 

 

• 
 

1975 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠ’ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ  FIDELITY 6484215 LP 

A4, 

B2,5 
• 

 

● Ξανθάκης Γιάννης (Αντιλαβής) 

    

  

2001 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ ΜΛΑ 9 CD 2,5,6,11 • 
 

● Ξανθάκης Γιάννης (Κούτσουνας)  

    

  

ηχ.1964 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Ξαρλής Σπύρος  

    

  

ηχ.1957 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Ξενόπουλος Γιώργος 

    

  

1992/ 

2000 ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΣΥΡΤΟΣ 91353 

LP/ 

CD 9,17 
• 

 

● Ξενούδης Γιώργος 

    

  

2000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.13 - ΚΡΗΤΗ FM 1184 CD 17 • 
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2000 

ΕΣΙΓΑΝΕΨΑΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  ΑΕΜ 13 CD 17   

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Ξυπνητός Γιάννης (Γκάρης) 

    

  

ηχ.1970-

80 

Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητική αποστολή του Τεντ Πετρίδη για το ΜΛΑΜΜ – Φυλάσσονται 

στο ΚΜΣ.  
• 

● Οικονομάκης Ηλίας 

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Οικονομίδης Νίκος 

    

  

2010 

ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΙΜΩΛΟ - ΝΙΚΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ  KEROS 

 

CD 

 

• 
 

2008 ΣΙΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΑ - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ  ΚΣΔΜΔΣ 13 CD 

 

• 
 

2007 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ, ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΔΟΜΝΑ 

ΣΑΜΙΟΥ  ΚΣΔΜΔΣ 

 

CD 

I7-9,12, 

14,17, 

II1-4,8, 

17 

• 
 

2007 

ΡΟΔΙΝΑ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ - ΜΕ ΤΗ ΓΙΩΡΓΟΥΛΑ ΑΠΟ 

ΤΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ KEROS 110 CD 

 

  

2006 ΑΝΤΙΚΕΡΙ - ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ  KEROS 107 CD 

 

• 
 

2006 Η ΓΙΩΡΓΟΥΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ KEROS 109 CD 

 
  

2006 

ΝΑ ’ΧΕ ΚΑΕΙ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ - ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΛΚΕΛΑΜ 2005/ 6-7 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ II12,19 

• 
 

2006 ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ  ΚΣΔΜΔΣ 2CDs 

  
  

2006 

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ - ΣΟΦΙΑ 

ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ KEROS 108 

  

  

2004 16 ΑΘΑΝΑΤΑ ΒΙΟΛΙΑ NITRO MUSIC 2710922 CD 3 • 
 

2004 ΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΜΑΡΙΖΑ ΚΩΧ VERSO 38 CD 

 

• 
 

2003 27 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ  MBI 11029 2CDs 

 
  

2003 

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΙΤΙΣΣΑΣ KEROS 105 CD 

 

  

2003 ΟΠΩΣ ΓΛΕΝΤΑΜΕ ΣΤΟ ΝΗΣΙ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΙΛΗΣ PANIVAR 5909 CD 

 
  

2002 ΤΗΣ ΚΥΡΑ-ΘΑΛΑΣΣΑΣ - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ ΚΣΔΜΔΣ 8 2CDs 

 

• 
 

2001 

ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ - ΝΙΚΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ  KEROS 101 CD 

 

• 
 

2001 ΣΑΝ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ - ΜΑΡΙΖΑ ΚΩΧ VERSO 41 CD 

 
  

2001 

ΤΟ ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ - ΕΓΚΩΜΙΑ ΤΗΣ 

Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  VERSO 34 CD 

 

• 
 

2001 

ΤΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ - ΚΑΙΤΗ 

ΛΙΒΑΝΟΥ KEROS 102 CD 

 

  

2000 ΑΝΤΙΔΩΡΟ - ΧΑΡΙΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑ MBI 16520 CD 

 
  

1999 Η ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΣΔΜΔΣ 6 CD 

 

• 
 

1999 

ΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ - ΝΑΝΤΙΑ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΗ MBI 10758 CD 

 

• 
 

1998/ 

2003 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ VERSO/ KEROS 101/ 106 CD 

 

• 
 

1998 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ - 

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Νο.1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΘΠ1 CD 

 

• 
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1996 ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ - ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΖΑΙΟΣ HIGH 50 CD 

 
  

1996 ΚΑΝΕΛΟΡΙΖΑ - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ ΚΣΔΜΔΣ 4 CD 2 • 
 

1996 ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΕΦΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΧΟΡΟΣ SAKKARIS 50113-4 

2LPs/ 

2CDs 

 

  

1996 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ 

ΥΜΝΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΑΠΑΔΑΣ 130 CD 

 

  

1996 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ 

ΥΜΝΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΑΠΑΔΑΣ 131 CD 

 

  

1995 

ΤΣΑΡΚΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ - 24 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

1965-1995 SAKKARIS 50103 CD 

 

  

1994 

GREEK TRADITIONAL VILLAGE MUSIC AND 

DANCE KING RECORDS KICC1027 

LP/ 

CD 5 
• 

 

1994 

ΓΙΑΝΤΑ ΝΑ ΜΗ ΘΕΛΕΙΣ ΓΙΑΝΤΑ - ΕΛΕΝΗ 

ΛΕΓΑΚΗ POLYPHONE 6002 CD 

 

  

1994 ΣΤΟ ΕΡΩΤΟΚΑΣΤΡΟ - ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΙΑΜΟΥΛΗΣ FM 245 CD 

 
  

1994 ΤΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ ΚΣΔΜΔΣ 91507/ 8 

LP/ 

CD 4,10,23 
• 

 

1993 

ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΙΚΚΗΣ LYRA 4708 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1993 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ - ΛΕΥΤΕΡΗΣ 

ΒΑΖΑΙΟΣ  WEA 992195 

LP/ 

CD 

 

  

1993 ΧΟΡΟΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ - ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ARTISTIC 120 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1992 

ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ  ΝΤΕΦΙ 1/ 990564 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1992 ΔΙΠΛΗ ΒΑΡΔΙΑ - ΜΑΡΙΖΑ ΚΩΧ MINOS 478812 

LP/ 

CD 

 

  

1992 

ΕΓΩ ΜΟΝΑΧΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ - ΜΑΝΩΛΗΣ 

ΚΟΝΔΥΛΗΣ POLYPHONE 299 LP 

 

  

1992 ΕΙΚΟΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 151 CD σμτχ. • 
 

1992 

ΜΕΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1922-1992 - ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΙΣ 

ΑΚΡΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ LYRA 

4667-8/ 

0092 

2LPs/ 

CD 15-16 
• 

 

1992 ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ  ΚΣΔΜΔΣ 1 CD σμτχ. • 
 

1992/ 

2007 

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - 

ΜΑΡΙΖΑ ΚΩΧ LYRA 

4616/ 

76183 

LP/ 

CD 

 

  

1992/ 

1994 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ  ΠΕΚ 4-5 

2LPs/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1991 ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ - ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΣΜΚΜ 

Ζ1/ 179 

2LPs/ 

CD 

 

• 
 

1991/ 

2008 

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ - ΝΙΚΟΣ 

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  LYRA 4608 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1990 

Τ’ ΑΗΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΧΡΟΝΗΣ 

ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ  MINOS 

847-8/ 

489080 

2LPs/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1989 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΙΚΚΗΣ LYRA 4531 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1989/ 

1992 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ  ΚΣΔΜΔΣ 91154-5/ 2 

LP/ 

CD 

1,2,13, 

14 
• 

 

1988 

24 ΚΟΧΥΛΙΑ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΑ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

COLUMBIA 

(MINOS) 170209 

2LPs/ 

CD σμτχ.   

1988 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΝΙΚΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ  RCA 70125 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1988 ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΩ ΤΟ ΒΙΟΛΙ - ΕΛΕΝΗ ΛΕΓΑΚΗ POLYPHONE 244 LP 

 

• 
 

1987 9 ΜΠΟΦΟΡ - ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΓΑΚΗ PANIVAR 5398 

LP/ 

CD 
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1986 ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΕΛΕΝΗ ΛΕΓΑΚΗ POLYPHONE 208 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1985 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ CBS RECORDS 88665 

2LPs/ 

2CDs 

 

• 
 

1978 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Νο.10 - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΝΤΟΥ 

& ΝΗΣΙΩΝ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 110 LP Β 
• 

 

1978 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Νο.12 - ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΑ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 112 LP σμτχ. • 
 

1978 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Νο.15 - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 115 LP σμτχ. 
• 

 

1977 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Νο.8 ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 108 LP σμτχ. 
  

1977 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Νο.9 - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 109 LP σμτχ. 
• 

 

; ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΝΙΚΟ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΕΛΚΕΛΑΜ ΘΠ4 MC 

 
  

; ΕΛΛΑΔΑ Σ'ΑΓΑΠΑΜΕ ΕΛΚΕΛΑΜ ΘΠ4 MC 

 
  

1982-99 

Ραδιοφωνική εκπομπή: Λαϊκοί Πρακτικοί Οργανοπαίκτες, Γ΄ πρόγραμμα, ΕΡΑ, επιμ.: Γιώργος 

Παπαδάκης 
• • 

1982-99 

Ραδιοφωνική εκπομπή: Λαϊκοί Πρακτικοί Οργανοπαίκτες, Γ΄ πρόγραμμα, ΕΡΑ, επιμ.: Γιώργος 

Παπαδάκης 
• • 

● Οικονόμου Ζαφείριος 

    

  

ηχ.1956 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Οικονόμου Ιωάννης  

    

  

1974/ 

1994  FOLK MUSIC OF GREECE  TOPIC 

TS231/ 

TSCD907 

LP/ 

CD 1,4 
• 

 

● Οικονόμου Νίκος 

    

  

2009 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

3CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ II1-4 

• 
 

1996 INSTRUMENTAL FOLK MUSIC FROM GREECE TOPIC TSCD915 CD 14-17 • 
 

● Ορσάρης Κωνσταντίνος 

    

  

ηχ.1971 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΣΔΕΜ του Σίμωνα Καρά 
 

• 

● Ορφανίδης Νίκος 

    

  

1997 

[1961] CONCERTO FOR BOUZOUKI  ΑΝΟΔΟΣ 256 CD 

 

• 
 

1961 

[1997] CONCERTO FOR BOUZOUKEE Vol.II  ALECTOR ALP5003 LP 

 

• 
 

● Παγγές Μήτσος 

    

  

ηχ.1971 

Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητική αποστολή του Τεντ Πετρίδη για το ΜΛΑΜΜ – Φυλάσσονται 

στο ΚΜΣ.  
• 

● Παλούγκος Στυλιανός 

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Πάνου Λάζος 

    

  

1978  

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ 

4 ECHOGRAM E02 LP 

 

• 
 

1970-80  Συμμετέχει και σε άλλα LP με τους: Λάμπρο Χαλκιά (τργδ., κιθ.), Σταύρο Καψάλη (κλ.). • • 
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● Πανουσάκος Σωτήρης 

    

  

1994 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 2 ΠΚΔΙ 91489 

2LPs/ 

CD 3,4   

● Πανουσάφος Ι. 

    

  

ηχ.1951 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Παντελίδης Πρόδρομος 

    

  

2005 

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ (ΑΙΓΑΙΟ) - ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 

ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1932-52  HELLENIC 1024 CD 10 
• 

 

1995 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΜΥΡΝΑΙΪΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ Νο.2 

1926-1939  FM 659 CD 3 
• 

 

1980 

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ REGAL 

70745/ 

834461 

LP/ 

CD 10,11 
• 

 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Πανώριος Κωνσταντίνος 

    

  

1997 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 6 CD 16,17 • 
 

● Παπαγεωργίου Γιώργος 

    

  

1976 

Τηλεοπτική εκπομπή: Μουσικό οδοιπορικό με τη Δόμνα Σαμίου - Εύβοια (Κύμη), ΕΡΤ, επιμ.: Δόμνα 

Σαμίου 
• • 

● Παπαγιάννης Μιχάλης 

    

  

1994 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 1 ΠΚΔΙ 91296-7 2LPs IΒ 
  

1992 

ΜΕΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1922-1992 - ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΙΣ 

ΑΚΡΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ LYRA 

4667-8/ 

0092 

2LPs/ 

CD 17-20 
• 

 

● Παπαδάκη Ασπασία  

    

  

2002  Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΚΡΗΤΗ 40041 CD 

 
  

1996  ΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ 1960-70 

ΚΜΕ 

(ΑΕΡΑΚΗΣ) ΣΑ580 3CDs II15-17 
• 

 

1994  ΤΑ ΒΙΟΛΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Νο.1  PANIVAR 40266 CD 13 • 
 

1978  ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ - ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΚΡΗΤΗ 40041 LP 

 
  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Παπαδάκης Κώστας (Ναύτης) 

    

  

2008 

ΒΙΟΛΙ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ HELLENIC 319 CD 1,6,12   

2007  ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ Νο.1 - ΝΑΥΤΗΣ CRETAPHON 31081 CD 

 

• 
 

2007  ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ Νο.2 - ΝΑΥΤΗΣ CRETAPHON 31082 CD 

 

• 
 

2005 

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 2 - 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1940-1950 HELLENIC 868 CD 7 
• 

 

2004 ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ - ΝΑΥΤΗΣ 1920-2003 ΕΝ ΗΧΩ 1004 CD 

 

• 
 

2003 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Νο.2 1926-

1952 HELLENIC 1037 CD σμτχ. 
• 

 

2000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.13 - ΚΡΗΤΗ FM 1184 CD 9 • 
 

2000 

ΕΣΙΓΑΝΕΨΑΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  ΑΕΜ 13 CD 4,7   
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1996 

LE VIOLON EN CRETE OCCIDENTALE - COSTAS 

PAPADAKIS (NAYTIS) ALPHA 162 LP 

 

• 
 

1996  

ΟΙ ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΕΣ 1920-1955 - 

Σ.ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ, Ν.ΧΑΡΧΑΛΗΣ, Γ.ΜΑΥΡΟΣ, 

Κ.ΝΑΥΤΗΣ  

ΚΜΕ 

(ΑΕΡΑΚΗΣ) ΣΑ540 

10 

CDs X11-14 

• 
 

1995  50 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑΥΤΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  PANIVAR 40279 CD 

 

• 
 

1994  ΤΑ ΒΙΟΛΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Νο.1  PANIVAR 40266 CD 

1,6,12, 

15 
• 

 

1993 65 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑΥΤΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  CRETAPHON 317-8 2LPs 

 
  

1990/ 

2002 

ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1920-1955 PANIVAR 40238-9 

2LPs/ 

2CDs 

I5,8, 

II2,8 
• 

 

1984  ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΗ - ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗ 40122 LP 

 
  

1979/ 

2008 

Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΗ - ΚΩΣΤΑΣ 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 

PANIVAR/ 

LEGEND 5281/ 5686 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1979/ 

2004 

ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΗ - ΚΩΣΤΑΣ 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 

ΚΡΗΤΗ/ 

PANIVAR 40063 

LP/ 

CD 

 

  

1978 MUSIKA POPOLARE DI CRETA 1 - VIOLINISTI ALBATROS VPA 8397 LP 

Α8, 

Β1,2,3 
• 

 

1978 ΤΑ ΡΙΖΙΤΙΚΑ Νο.10  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΣΧΚΜ LP 

 

• 
 

1978 ΤΑ ΡΙΖΙΤΙΚΑ Νο.9  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΣΧΚΜ LP 

 

• 
 

1977  ΑΣΤΡΟΠΕΛΕΚΙΑ - ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗ 40029 LP 

 
  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

>1990 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από αρχείο αγνώστων - Ζωντανή ηχογράφηση εκδήλωσης • • 

1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Παπαδάκης Μάρκος 

    

  

2001  

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - 

ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  CRETAPHON 1410 CD 

 

• 
 

● Παπαδόπουλος Κώστας (Μουμτζής) 

    

  

ηχ.1963 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Παπαδόπουλος Στέλιος 

    

  

2003 

ΧΟΡΟΙ ΤΖΙΑΙ ΤΡΑΟΥΔΚΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ - 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

 

CD 

 

• 
 

● Παπαϊωάννου Θεοδόσιος (Λούπος) 

    

  

2009 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

3CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ I20 

• 
 

2001  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΚΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΝΚ 2CDs σμτχ. • 
 

● Παπαλούγκος Στυλιανός 

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Παπαμιχαήλ Λεωνίδας 

    

  

1988/ 

1999 ΚΥΠΡΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  ΠΛΙ PFF8/ 13 

7LPs/ 

7CDs VI2 
• 

 

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 
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● Παπαναστασίου Δημήτριος (Ακρατινός) 

    

  

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Παπανικολάου Π. 

    

  

ηχ.1958 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Παπαντωνίου Θεοδόσιος  

    

  

2009 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

3CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ I19 

• 
 

2001  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΚΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΝΚ 2CDs 10-14 • 
 

1996 

ΚΕΦΑΛΟΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  CRETAPHON 

 

2CDs I 
• 

 

● Παπαοικονόμου Αιμήλιος 

    

  

ηχ.1962 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Παπάς Μιχαήλ (2) 

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Παπάτσος Μιχάλης 

    

  

ηχ.1964 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

1976  MUSIKA POPOLARE DEL DODECANESO  ALBATROS VPA 8295 LP Α7 • 
 

ηχ.1971 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΣΔΕΜ του Σίμωνα Καρά 
 

• 

● Παπαχαραλάμπους Κώστας 

    

  

2000 

[1975] 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΧΟΡΟΙ KAI ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

LCGW 

101B CD 

 

• 
 

1975 

[2000] 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΧΟΡΟΙ KAI ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΝΑΟΥΣΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΥ  

ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

LCGW 

101 LP Β 
• 

 

● Παπαχατζάκης Γιάννης (Στραβόγιαννος) 

    

  

2001 

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΚΡΗΤΗ  CRETAPHON 1417 CD 1,14 
• 

 

1996  ΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ 1960-70 

ΚΜΕ 

(ΑΕΡΑΚΗΣ) ΣΑ580 3CDs III6-9 
• 

 

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Παπόγλου Ιωάννης 

    

  

2003 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 19 CD 12-14 
• 

 

2001 

[1973] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 12 CD 2,4 
• 

 

1973 

[2001] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 1 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 106 LP A3 
• 

 

● Παπούλης Κυριάκος 

    

  

2008  

ΣΕ ΤΑ ΛΕΓΩ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ 

ΧΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩ  ΑΕΜ 2001012 2CDs I8  
• 

2006  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΠΑΔ 2CDs II6 • • 
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● Παραλής Νίκος 

    

  

2004 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΑΕΘ 3CDs I • 
 

1997 

ΛΕΣΒΟΣ ΑΙΟΛΙΣ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ 

ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΚ 9,10 2CDs II8 
• 

 

● Παρασκευά Ηλίας 

    

  

1988/ 

1999 ΚΥΠΡΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  ΠΛΙ PFF8/ 13 

7LPs/ 

7CDs V5 
• 

 

● Παρασκευάς Μιλτιάδης 

    

  

2007 ΛΑΛΑ ΤΟ ΑΗΔΟΝΙ Μ’ ΛΑΛΑ ΤΟ ΖΙΩΓΑΣ 162 CD 

 
  

2006 ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 795 CD 

 
  

2006 

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΔΡΟΧΟΟΣ - 

ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΣΙΟΥΝΗΣ GSF 444 

MC/ 

CD 

 

  

2006 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ Νο.2 - ΞΕΝΟΦΩΝ 

ΤΣΙΟΥΝΗΣ GSF 480 CD 

 

  

2006 ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΖΙΩΓΑΣ 136 CD 

 
  

2005 ΛΙΩΣΑΝΕ ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 783 CD σμτχ. 
  

2005 ΜΕ ΒΛΕΠΕΙΣ ΜΑΝΑ ΠΟΥ ΓΕΛΩ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 789 CD 

 
  

2003 ΣΑΝ ΕΤΟΥΤΗ ΤΗ ΒΡΑΔΥΑ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 765 CD 

 
  

2003 ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 768 

MC/ 

CD 

 

  

2003 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 766 CD 

 
  

2003 ΦΕΞΕ ΜΟΥ ΦΕΓΓΑΡΑΚΙ ΜΟΥ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 763 

MC/ 

CD 

 

  

2002 

ΖΩΝΤΑΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΤΗ ΛΙΤΣΑ 

ΜΠΡΕΛΛΑ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 757 MC 

 

  

2002 

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ - ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΓΑΤΣΙΟΥ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 748 CD 

 

  

2002 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 752 CD 

 

  

2002 

[1979] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 15 CD 6,7 
• 

 

2001 ΑΓΑΠΑ ΜΕ ΠΟΥΛΑΚΙ ΜΟΥ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 743 CD 

 
  

2001 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΒΟΛΟΣ 80-05 CD 

 
  

2001 ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 739 CD 

 
  

2001 

ΣΑΡΑΝΤΑΠΕΝΤΕ ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ 

ΒΛΑΧΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 1106 CD 

 

  

2001; ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ GSF 248 MC 

 
  

1995 ΒΡΥΣΗ ΜΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 628 MC 

 
  

1995 ΛΑ ΠΑΤΡΟΥ ΤΣΙΤΖΙ ΜΑΡΜΑΡΙ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 629 MC 

 
  

1994  ΤΑ ΚΕΦΑΤΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΛΙΤΟΣ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 600 MC 

 

• 
 

1992 

ΜΕΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1922-1992 - ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ  LYRA 

4670-1/ 

0093 

2LPs/ 

CD 6-10 
• 

 

1992-98 

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑ ΓΕΙΑ ΣΟΥ - ΤΑΣΟΥΛΑ 

ΜΑΛΙΑΧΟΒΑ  SYMBAN 2148 MC 

 

• 
 

1992  

ΤΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΕΡΗΜΩΣΑΝ - ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΛΟΖΙΟΣ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 572 MC 

 

• 
 

1990-3;/ 

2007 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΓΚΙΚΑΣ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 506 

MC/ 

CD 

 

• 
 

1986; ; - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 421 MC 

 

• 
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1986-90; 

ΓΝΗΣΙΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΑ - ΤΑΣΟΥΛΑ 

ΜΑΛΙΑΧΟΒΑ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 447 MC 

 

  

1986; Η ΓΚΟΛΦΩ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 427 MC 

 
  

1986-90; ΣΙΑΝΑ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 448 MC 

 
  

1979 

[2002] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 120 LP σμτχ. 
• 

 

1986 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Ήχοι και Χρώματα - Της Πασχαλιάς και της Άνοιξης, 

Οδοιπορικό στη Δυτική Θεσσαλία, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. Μπαζιάνας 
• • 

1986 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Θεσσαλίας, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

1986 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Θεσσαλίας, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

1982 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια του Ασπροποτάμου, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

● Παρασκευόπουλος  

    

  

1984 

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 10 - 

ΡΟΖΑ ΕΣΚΕΝΑΖΥ MARGO 

8295/ 

480855 

LP/ 

CD 5,9 
• 

 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Παράσογλου Μιχάλης 

    

  

ηχ.1965 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Παράσχος Δημ. 

    

  

ηχ.1959 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Παρπέρης Χαράλαμπος 

    

  

1988/ 

1999 ΚΥΠΡΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  ΠΛΙ PFF8/ 13 

7LPs/ 

7CDs 

IV11, 

V13, 

IX20 

• 
 

● Παρτεβιάν Παύλος 

    

  

1997 

ΛΕΣΒΟΣ ΑΙΟΛΙΣ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ 

ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΚ 9,10 2CDs 

II1-

4,6,7 
• 

 

1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Μυτιλήνης B', ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Μυτιλήνης Α' (Πέτρα - 

Μανταμάδος), ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. Μπαζιάνας 
• • 

● Πασιούκου Δημ. 

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Πασπαλάς Γιάννης 

    

  

1993 

ΛΑΪΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 5 - ΕΜΟΡΦΗ ΚΑΛΗ ΜΟΥ 

ΑΓΑΠΗ  LYRA 4733 LP Β4 
• 

 

● Πατίρης Γιάννης 

    

  

1958 Ραδιοφωνική εκπομπή: Ελληνικοί Αντίλαλοι, επιμ.: Σίμων Καράς • • 

● Πατριαρχέας Ιωάννης 

    

  

1994 

[1976] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΡΟΥΜΕΛΗΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 4 CD 1 
• 
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1976 

[1994] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΣΙΜΩΝ 

ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 113 LP σμτχ.   

● Πάτσης Παναγής 

    

  

ηχ.1953 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Παυλάτος Παύλος 

    

  

1977/ 

2002 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 115/ 16 

LP/ 

CD 17,18 
• 

 

ηχ.1967 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Παυλάτος Φώτιος  

    

  

ηχ.1967 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Παύλου Αθανάσιος  

    

  

2006 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΕΚΠΟΛ 

ΝΑΜ 2CDs 

I11,14, 

II16 
• 

 

2004  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΕΡΑ ΒΟΛΟΥ CD 12 • 
 

1997  

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΣΥΡΤΑ 

ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΑ SAKKARIS PR.SR253 CD 14 
• 

 

1967 ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΜΑΣ  MUSICBOX N33MB52 

LP 10 

ίντσες τργδ.  
• 

1960-70 ; Ραδιοφωνική εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού Βόλου • • 

1960-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Παύλου Αλέκος (Αραπάκης) 

    

  

2008 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 2 - ΑΝΝΑ 

ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ, ΕΦΗ ΣΑΡΡΗ MBI 73200 CD σμτχ. 
• 

 

2007 

[1974] ΚΑΛΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ  ΒΗΜΑ 

 

CD 

 

• 
 

2004 16 ΑΘΑΝΑΤΑ ΒΙΟΛΙΑ NITRO MUSIC 2710922 CD 2 • 
 

2002 ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΚΛΑΡΙΝΟ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΛΕΑΣ NITRO MUSIC 2710722 CD 

 

• 
 

2002 ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ ΟΜΟΡΦΟ ΧΩΡΙΟ  LEGEND 5119 CD σμτχ. • 
 

2000 

ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ - ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ, ΕΦΗ 

ΣΑΡΡΗ MBI 10777 CD σμτχ. 
• 

 

1998 

ΕΝΑ ΓΛΕΝΤΙ - ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ, ΕΦΗ 

ΣΑΡΡΗ MBI 10717 CD σμτχ. 
• 

 

1998 

[1973] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ  AM 597 2CDs I 
• 

 

1997 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΕ 

ΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΡΑ 101 CD σμτχ. 
• 

 

1997 

ΣΥΝΤΑΖΟΝΤΑΙ ΑΥΓΕΡΙΝΕΣ - ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΑΕΜ 5 CD 5,7,11 
• 

 

1996 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νο.1 - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ FIDELITY 532850 CD 6,17 
• 

 

1996 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νο.2 - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ FIDELITY 532851 CD 3 
• 

 

1996 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νο.3 - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ FIDELITY 532852 CD 7 
• 

 

1996 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νο.4 - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ FIDELITY 532853 CD 12 
• 

 

1995 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΑ - ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  PHILIPS 526921 CD 

 

• 
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1995; ΣΥΡΤΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΑ, ΤΣΑΜΙΚΑ BMG 275 CD 

 
  

1994 ΕΘΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 131 LP σμτχ. • 
 

1993 

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΧΟΡΕΨΟΥΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ - 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΣΙΟΣ SOSAPHONE 2203 LP σμτχ.   

1993/ 

2004 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΡΦΗ/ 

LEGEND 157/ 5317 

2LPs/ 

2CDs σμτχ.   

1992 

ΜΕΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1922-1992 - ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΙΣ 

ΑΚΡΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ LYRA 

4667-8/ 

0092 

2LPs/ 

CD 1-5 
• 

 

1992/ 

2002 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  

ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

LCGW 

109 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1991 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΑΤΣΑΤΑ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΕΡΥΘΡΑΙΑ Μ. ΑΣΙΑΣ  

ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

LCGW 

108 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1990 ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΣΕΡΙΑΝΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Νο.8 MBI 10368 LP 

 
  

1990-97; ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ SAKKARIS 226 CD σμτχ. 
  

1990-97; ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΚΛΑΡΙΝΑ  SAKKARIS 225 CD 

 
  

1990 ΤΣΑΜΙΚΑ, ΣΥΡΤΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΑ CRONOS 242 

MC/ 

LP 

 

• 
 

1989 Η ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΑΝΗ - ΚΑΡΙΟΦΥΛΗΣ ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ MBI 10325 LP 

 

• 
 

1987 

ΩΡΑ ΚΑΛΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

ΚΥΠΡΟΥ LYRA 3464 CD 

 

• 
 

>1985 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ SYMBAN 560 MC 

 

• 
 

1985 ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ’21 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΠΕΛΙΑΣ  NIRVANA 501 LP 

 

• 
 

1983 ΕΠΙΜΥΘΙΟ - ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ 

ΛΟΓCP95

6 LP 

 

  

1983 ΤΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ Νο.4 - ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ  POPULAR 2003 LP 

 

• 
 

1983 ΤΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ Νο.5 - ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ  POPULAR 2004 LP 

 

• 
 

1983/ 

1995 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ - 

ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΡΖΗ MELOPHONE 

200/ 

526922 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1982 

ΓΝΗΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΠΕΛΙΑΣ DIMITRA 1006 LP 

 

• 
 

1982 ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ GOLDEN VOICE GVC101 LP 

 
  

1981 

ΑΘΑΝΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ Νο.3 - 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ VENUS V1065 

LP/ 

2CDs 

 

• 
 

1981 ΔΕΝ ΚΛΑΙΝΕ ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΟΡΦΕΑΣ SPR349 LP 

 
  

1981 ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ VENUS SV55 LP 

 
  

1980 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ - ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ, 

ΕΦΗ ΣΑΡΡΗ PANVOX 16278 LP σμτχ.   

1979 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ VENUS V1035 LP 

 
  

1978/ 

2002 ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΧΑΡΑ ΣΟΥ ΛΥΓΕΡΗ 

SONORA/ 

LEGEND 1215/ 5150 

LP/ 

CD 

 

  

1978 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΒΕΝΤΙΑ SONORA 

SNRO27/ 

1216 LP 

 

  

1978 ΣΤΙΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΒΑΔΙΑ RECOR 78 LP 

 
  

1978 ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ  GENERAL 2575 LP 

 

• 
 

1977 18 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

ΧΡΥΣΟ 

ΜΙΚΡΟΦ. GCM5004 LP 

 

  

1976 ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ - ΘΑΛΕΙΑ ΣΠΑΝΟΥ GENERAL 4007 LP 

 
  

1976 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Νο.1 - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 101 LP σμτχ. 
• 

 

1976 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Νο.4 - ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 104 LP σμτχ. 
• 

 

1976 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Νο.6 - ΣΜΥΡΝΕΙΚΑ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 106 LP 
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1976 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Νο.7 - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 107 LP σμτχ. 
• 

 

1976 

ΣΤΗΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΤΟΝ ΑΝΘΟ - ΔΟΜΝΑ 

ΣΑΜΙΟΥ  

COLUMBIA 

(MINOS) 

70253/ 

834905 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1975 

ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΣΟΥ - ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ 

ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ MELOPHONE 39 LP 

 

  

1975 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠ’ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ  FIDELITY 6484215 LP A3, B3 • 
 

1974/ 

1998 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ  

COLUMBIA 

(MINOS) 

70139/ 

498205 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1974-

1980 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΜΠΙΣΙΑ RECOR 75 

MC/ 

LP 

 

  

1973/ 

1995 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΗ 

ΑΗΔΟΝΙΔΗ RECOR/ AM 83/ 564 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1969 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ 

ΧΡΥΣΟ 

ΜΙΚΡΟΦ. 

GΚΑΣ500

1 LP 

 

  

1969 

ΕΝΑΣ ΑΗΤΟΣ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ - ΗΛΙΑΣ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ OLYMPIC 

1013/ 

526921 

LP/ 

CD 

 

  

1969 

ΕΝΑΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΠΕΡΑΣΕ - ΗΛΙΑΣ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ OLYMPIC 1029 LP 

 

  

1969 

ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ ΗΡΘΑ ΟΛΥΜΠΕ - ΗΛΙΑΣ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ OLYMPIC 

1018/ 

526921 

LP/ 

CD 

 

  

; ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ Νο.2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΟΜΛΠΜΑ

ΚΚ MC 

 

  

; ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ P.G.P - MC 

 
  

; ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ DOREMI 105 MC 

 
  

; ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ 

  

LP 

 
  

; 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΙΑΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2 MC 

 

• 
 

1982-99 

Ραδιοφωνική εκπομπή: Λαϊκοί Πρακτικοί Οργανοπαίκτες, Γ΄ πρόγραμμα, ΕΡΑ, επιμ.: Γιώργος 

Παπαδάκης 
• • 

1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Ακριτικά τραγούδια και θρήνοι για την άλωση της Πόλης 

(Σίμων Καράς), ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. Μπαζιάνας 
• • 

1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Αργιθέας, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

1960-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Παύλου Γιώργος (Γιωργαράπης) 

    

  

2005 

ΣΜΥΡΝΑΙΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟ ΛΥΠΗΤΕΡΟ ΗΧΟΣ ΦΑ386 CD σμτχ. 
• 

 

2002  

ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο.10 - 

ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 184 CD 8 
• 

 

2001 ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο.5 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 173 CD 20 • 
 

1998  

ΑΡΧΕΙΟ: ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 14 - 

ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ 2 EMI 852849 CD 7 
• 

 

1995 ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 1920-1940  FM 670 CD 18 • 
 

1994 

ΑΡΧΕΙΟ: ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 2 - 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ 1 EMI 480415 CD 15 
• 

 

● Παχάκης Κ. 

    

  

1994  ΤΑ ΒΙΟΛΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Νο.1  PANIVAR 40266 CD 7 • 
 

● Πελλός Ιωάννης 

    

  

ηχ.1971 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΣΔΕΜ του Σίμωνα Καρά 
 

• 
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● Πελλός Μ. 

    

  

ηχ.1958 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Πενέσης Πέτρος 

    

  

1968/ 

1999 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, ΤΟΜΟΣ Γ' - 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΕΛ 10 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

II17  

(σ. 377) 

• 
 

● Περδικάρης Παναγιώτης 

    

  

1992 ΤΑ ΤΖΙΩΤΙΚΑ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΛΟΣ  ΣΥΡΤΟΣ 

91351/ 

1153 

LP/ 

CD 

 

• 
 

● Περόνης Λούης 

    

  

1940 

Ηχογραφήσεις σε LC 12 ιντσών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε MC,LP,CD. (Florida 

Folklife from the WPA Collections) 
• • 

● Περράκης Γιώργος  

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Πέρρος Θεόδ. 

    

  

ηχ.1956 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Περσελής Νικόλαος 

    

  

1993  ΚΑΣΟΣ - ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΛΥΡΑΣ  LYRA 

4720-1/ 

0113 

LP/ 

CD 

 

  

2000 

[1975] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 5 CD τργδ. 
• • 

● Πετράς Κυριάκος 

    

  

2008 

ΒΙΟΛΙ - ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ HELLENIC 320 CD 4,7   

2006 

ΝΑ ’ΧΕ ΚΑΕΙ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ - ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΛΚΕΛΑΜ 2005/ 6-7 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

I9,14, 

II13 

• 
 

2006 

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ - ΜΕΓΑΛΟΙ 

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΕΝΧΟΡΔΑΙΣ 1919 CD 

 

  

2004 

ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΔΗΜΟΥΔΗΣ 

ΜΑΓΙΚΗ 

ΠΥΞΙΔΑ 

 

CD 

 

• 
 

2004 ΗΧΟΙ ΤΩΝ ΚΑΣΤΡΩΝ ΕΝΧΟΡΔΑΙΣ 1913 CD 

 

• 
 

2004 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΥ - ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΑΜΠΧΑ0

02 CD 

 

• 
 

2003 

ΨΕΣ ΕΙΔΙΑ ΣΤ’ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ - ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΚΕΛΑΜ 4-5 

CD+

ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

 

• 
 

2002 

ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ - ΞΑΝΘΙΠΠΗ 

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΟΥΔΑ-

ΝΙΩΝ CD σμτχ. 

• 
 

2002 ΜΟΥΣΙΚΗ KAI ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΑΔΑ 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ I3 

• 
 

2002 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΑΠΟ 

ΤΗ ΘΡΑΚΗ - ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΑΜΠΧΑ0

01 CD 

 

• 
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2001 ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ο ΧΑΝΕΝΤΕΣ ΕΝΧΟΡΔΑΙΣ 1912 CD 

 

• 
 

2001 ΘΡΑΚΗ ΘΡΑΚΗ ΜΟΥ - ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΖΑΚΙΔΟΥ 

ΜΑΓΙΚΗ 

ΠΥΞΙΔΑ 

 

CD 

 

• 
 

2000 Η ΓΗ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ - ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΑΔΑ 4CDs 

I2,10, 

13,15, 

18, II6, 

7,9-11, 

III6,10,

11,16, 

IV2,3, 

8,10,11, 

16 

• 
 

2000 ΞΕΧΑΡΑΞΕ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ 

ΜΑΓΙΚΗ 

ΠΥΞΙΔΑ 1 2CDs 

II12-14, 

ΙΙ2 
• 

 

1999 

ΘΑΛΑΣΣΑ ΘΥΜΗΣΟΥ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΕΝΧΟΡΔΑΙΣ 1801-2 2CDs 

εκτός 

I2,9,14 
• 

 

1998 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.6 - ΘΡΑΚΗ, ΑΝ.ΡΩΜΥΛΙΑ, 

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ FM 821 CD 

1-3,7, 

11 
• 

 

1998 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.7 - MAKEΔONIA, ΘΑΣΟΣ FM 822 CD 

2,5,13,1

5,16 
• 

 

1998 

ΠΟΥΛΑΚΙ ΚΛΑΕΙ ΜΟΝΑΧΟ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΕΛΚΕΛΑΜ 1997-3 

CD/ 

MC 

 

• 
 

1998 

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΔΑΝ ΤΟΠΟΝ 

ΕΝΔΟΞΟΤΕΡΟΝ (ΕΠΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΑΕΜ 6 CD σμτχ. 
• 

 

1997 Η ΘΡΑΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΑΕΜ 4 CD 

1,5,8, 

10,15 
• 

 

1995 ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ - ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΚΟΚΩΝΑΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 10 

LP/ 

CD 

 

  

1994 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ - ΧΡΟΝΗΣ 

ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΠΕΚ 40397 

2LPs/ 

CD σμτχ. 
• 

 

ηχ.1995-

2002 

Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα «ΘΡΑΚΗ» του συλλόγου «Οι Φίλοι της 

Μουσικής»  
• 

● Πέτσας Νικόλαος 

    

  

ηχ.1951 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Πηλιχός Βαγγέλης 

    

  

1998 ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΑΣ AM 948 CD 

 
  

1991 ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ - ΕΛΕΝΗ ΛΕΓΑΚΗ LYRA 4596 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

● Πιερέτης Πιερής 

    

  

1988/ 

1999 ΚΥΠΡΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  ΠΛΙ PFF8/ 13 

7LPs/ 

7CDs 

IV3,8, 

V6,8,15

VI3, 

VIII4, 

IX13 

• 
 

; 

ΑΞΕΧΑΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - Α.ΜΑΠΠΟΥΡΑΣ 

LAMBROS 

DHIAKOS 13 MC 

 

  

● Πίκουλα Θ. (Τρίο) 

    

  

2000 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

1918-1948 HELLENIC 1019 CD 1,2 
• 
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1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Πιπεράκης Χαρίλαος 

    

  

2005 

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 1 - 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1940-1950 HELLENIC 864 CD λύρα 
• • 

● Πλακιάς Βασίλης 

    

  

2005  

Σ’ ΑΦΗΝΩ ΤΗΝ ΚΑΛΗΝΥΧΤΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ  ΖΙΩΓΑΣ 115 CD 

 

  

2003 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 771 CD 

 

  

● Πλακίδα Θεοδοσία (Σώσα) 

    

  

ηχ.2008 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το αρχείο του Νίκου Διονυσόπουλου 
 

• 

● Πλατανιάς Ηλίας Σπυρίδωνα 

    

  

ηχ.1959 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Πλάτσης Πανορμίτης 

    

  

>2000 ‘ΤΟ ΕΝΝΗΜΑ’ - ΤΣΟΥΝΙΑΣ ΜΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

MOLNLY-

CKE 

ΕΛΛΑΣ CD 

 

• • 

● Πλύστακας Στεφανής 

    

  

ηχ.2008 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το αρχείο του Νίκου Διονυσόπουλου 
 

• 

● Πόγγης Ανδρέας 

    

  

2009 

Η ΣΑΜΟΣ ΣΤΙΣ 78 ΣΤΡΟΦΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1918-1958 ΠΕΚ 19 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ I11 

• 
 

2006 ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ  ΑΘΗΝΑΪΚΗ 293 CD 5 • 
 

2005 

ΣΜΥΡΝΑΙΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟ ΛΥΠΗΤΕΡΟ ΗΧΟΣ ΦΑ386 CD 14 
• 

 

2005 

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 2 - 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1940-1950 HELLENIC 868 CD 18 
• 

 

1996 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΑΓΚΙΔΟΥ - ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 1945-1955  HELLENIC 1007 CD 1,6 
• 

 

1993 

ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 1945-

1960 - ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝ Νο.2 FM 628 CD 14 
• 

 

1958 Ελληνική ταινία: Μια ζωή την έχουμε, Φίνος Φιλμ, Γ.Τζαβέλας • • 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Πόγγης Διονύσης (Νιόνιος) 

    

  

2009 

Η ΣΑΜΟΣ ΣΤΙΣ 78 ΣΤΡΟΦΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1918-1958 ΠΕΚ 19 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

I4,6,13, 

II4,14, 

22,23 

• 
 

2005 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ - ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 

1920-1940 HELLENIC 859 CD 9,12 
• 

 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 
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● Πόγιας Γιώργος 

    

  

ηχ.1971 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΣΔΕΜ του Σίμωνα Καρά 
 

• 

● Πολυράκης Παύλος 

    

  

1994  ΤΑ ΒΙΟΛΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Νο.1  PANIVAR 40266 CD 3,11 • 
 

1978  ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ - ΠΟΛΥΡΑΚΗΣ  ΚΡΗΤΗ 40040 LP 

 
  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Πολυχρονάκης Θεόδωρος  

    

  

2005 ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  ΑΕΜ 26 CD 1,3 
 

• 

2005  ΦΟΥΡΤΟΥΝΙΑΣΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ  CRETAPHON 1461 CD 

 
 

• 

2000 

ΕΣΙΓΑΝΕΨΑΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  ΑΕΜ 13 CD 3,8  
• 

>1990 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από αρχείο αγνώστων - Ζωντανή ηχογράφηση εκδήλωσης • • 

● Ποριάζος Μανώλης 

    

  

1997 

[1974] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 7 CD 4,5 
• 

 

1974 

[1997] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΘΑΣΟΥ, ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 108 LP B4,7 
• 

 

● Ποτήρης Ν. 

    

  

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Πουλής Λευτέρης 

    

  

1999 

ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΟΙ ΙΚΑΡΙΩΤΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΝΗΣΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

Λ.ΤΣΑ-

ΝΤΙΡΗΣ CD 

 

• 
 

ηχ.2008 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το αρχείο του Νίκου Διονυσόπουλου 
 

• 

● Πούπαλος Γεώργιος 

    

  

2003 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 20 CD 7 • 
 

1997 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 7 CD 18 
• 

 

● Πουρνάρας Χρήστος 

    

  

2006 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΕΚΠΟΛ 

ΝΑΜ 2CDs 

I4,12, 

II6,7,15 
• 

 

2004  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΕΡΑ ΒΟΛΟΥ CD 3,7,9 • 
 

2002 

[1980] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 15 CD 21 
• 

 

2001 ΜΑΓΝΗΣΙΑ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΒΟΛΟΣ04 2CDs 

I3,4,15, 

II1 
• 

 

2001 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΝ 

ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΟΔΖ CD 

 

• 
 

1995 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ Μ. ΑΣΙΑΣ, ΑΝ. 

ΘΡΑΚΗΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΟΔΝΙΜ MC 

 

  

1984/ 

2001 

ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

ΜΑΤΖΙΡΗΣ, ΑΝΦΑΝ ΓΚΑΤΕ ΡΕΜΠΕΤΕΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ASTRA80

1 

LP/ 

CD 

 

  

1980 

[2002] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 121 LP σμτχ. 
• 
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1983 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί Πηλείου, Σκιάθου & Σκόπελου, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

1960-80 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Πράτσος Παναγιώτης 

    

  

2003 

[1989] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 19 CD 7 
• 

 

2000 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - 

ΛΕΣΒΟΣ 19
ος

-20
ός

 ΑΙΩΝΑΣ ΕΞΑΝΤΑΣ 

 

5CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ III16 

• 
 

1989 

[2003] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 125 LP Α6 
• 

 

1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Η Μουσική Παράδοση της Αγιάσου Μυτιλήνης Β', ΕΡΤ1, 

επιμ.: Ν. Μπαζιάνας 
• • 

● Πρέκας Αντ. (Φαρισαίος) 

    

  

ηχ.1965 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Πρεμέτης Θανάσης 

    

  

2009 ΕΨΕΣ ΠΟΥ ΜΠΗΚΑ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΖΙΩΓΑΣ 200 CD 

 
 

• 

2009 ΝΕΡΑΪΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ - ΑΝΘΟΥΛΑ ΝΟΥΣΗ GENERAL 5558 CD 

 
 

• 

2009 

ΦΕΥΓΟΥΝ ΤΑ ΝΙΑΤΑ ΦΕΥΓΟΥΝΕ - ΚΩΣΤΑΣ 

ΤΖΗΜΑΣ ΖΙΩΓΑΣ 203 CD 

 

 
• 

2005  

ΑΣΤΡΙ ΚΑΙ ΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ 

ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ  ΔΙΚΤΥΟ 221 CD σμτχ. 
• • 

2004 

ΜΟΥ ΧΑΛΑΣΑΝ ΤΗΝ ΣΤΡΟΥΓΓΑ ΜΟΥ - ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΦΩΤΙΟΥ ΦΟΙΝΙΞ 962 CD 

 

 
• 

2002 

ΣΤΟ ΜΩΛΟ ΕΚΕΙ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΑΛΕΚΟΣ 

ΚΙΤΣΑΚΗΣ GENERAL 5320 CD 

3,7,12-

14  
• 

>1995 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ - ΜΑΚΗΣ ΚΙΑΜΟΣ  GENERAL 2312 CD 

 
 

• 

● Πυργιώτης Γρηγόρης 

    

  

2003 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 19 CD 10,11 
• 

 

● Ραγκούσης Τάσος  

    

  

2002 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ - 

ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1957-2001 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΣΛΠ CD 

 

  

1960-80 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Ράμπιας Σαράντης 

    

  

1997 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 6 CD 15 • 
 

● Ρεγκούκος Nίκος  

    

  

2004 16 ΑΘΑΝΑΤΑ ΒΙΟΛΙΑ NITRO MUSIC 2710922 CD 12 • 
 

1960-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 
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● Ρέμες 

    

  

2000  ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ  ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΤΜΙΠ 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

 

• 
 

● Ρεμπελάκης Νικόλαος  

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Ρενιέρης Μάρκος 

    

  

>2000 

Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΑΓΑΠΗ - ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ CRETAPHON 

 

CD 

 

• • 

>2000 

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΕΝΙΕΡΗΣ CRETAPHON 

 

CD 

 

• • 

>1990 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από αρχείο αγνώστων - Ζωντανή ηχογράφηση εκδήλωσης 
 

• 

● Ρίζος Μιχάλης 

    

  

ηχ.1959 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Ρίζος Φιλλίπης 

    

  

ηχ.>1980 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το αρχείο του Αντρέα Πρέκα - Ζωντανή ηχογράφηση • • 

● Ρόδανος Χαρίλαος (Άννας) 

    

  

2003 

[1989] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 19 CD 1-3,5,6 
• 

 

2001  

ΑΓΙΑΣΟΣ 1874 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΑΝΑΓΝΩ-

ΣΤΗΡΙΟ 

ΑΓΙΑΣΟΥ CD 

 

• 
 

2001 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ANSA-MC 1 CD 

 

• 
 

2000 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - 

ΛΕΣΒΟΣ 19
ος

-20
ός

 ΑΙΩΝΑΣ ΕΞΑΝΤΑΣ 

 

5CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

III3, 

IV12-

15 

• 
 

1997 

ΛΕΣΒΟΣ ΑΙΟΛΙΣ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ 

ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΚ 9,10 2CDs 

I1-11, 

II5 
• 

 

1997 

ΜΕΛΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑΣΟ Β' - ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΣΑΑ 02 2CDs 

 

• 
 

1997 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 7 CD 13,16 
• 

 

1996 INSTRUMENTAL FOLK MUSIC FROM GREECE TOPIC TSCD915 CD 7,8 • 
 

1996 

ΜΕΛΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑΣΟ - ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΣΑΑ 01 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1989 

[2003] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 125 LP 

Α1,2,4,

5 
• 

 

1986 

ΣΑΤΥΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑΣΩΤΙΚΗ 

ΓΛΩΣΣΑ ERACORD 

Π. ΑΝΕ-

ΜΕΛΛΗΣ MC 

 

  

1984 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ 

ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ERACORD 

Π. ΑΝΕ-

ΜΕΛΛΗΣ MC 

 

  

1974 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΧΙΟΥ - ΣΙΜΩΝ 

ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 110 LP Α1-3,5   

ηχ.1988, 

1989,199; Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το αρχείο του Νίκου Διονυσόπουλου  
• 

1984 

Ραδιοφωνική εκπομπή της ΕΡΑ ΑΙΓΑΙΟΥ "Τραγούδια και σκοποί της Μυτιλήνης", Μαγνητοταινία 

Νο.80, 1984 
• • 
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1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Η Μουσική Παράδοση της Αγιάσου Μυτιλήνης Α', ΕΡΤ1, 

επιμ.: Ν. Μπαζιάνας 
• • 

1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Η Μουσική Παράδοση της Αγιάσου Μυτιλήνης Β', ΕΡΤ1, 

επιμ.: Ν. Μπαζιάνας 
• • 

1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Μυτιλήνης B', ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Μυτιλήνης Γ', ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

ηχ.1963 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

1960-70 

Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από τον πρόεδρο του αναγνωστηρίου Αγιάσου "Η Ανάπτυξη", Πάνο Πράτσο, 

σε μαγνητοταινία  
• 

● Ροδίτης Σταμάτης 

    

  

2009 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

3CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ III6 

• 
 

1977 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - 

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΡΟΔΙΤΗ  MINERVA 22048 LP 

 

• 
 

● Ρούμπος Θανάσης 

    

  

2009 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΜΕΡΑΚΙΑ - ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΙΜΑΣ ΖΙΩΓΑΣ 217 CD 

 
 

• 

2007-8 

ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΝ ΜΕΡΑΚΛΗ - ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΛΙΤΣΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 181 CD 

 

 
• 

2006 ΦΙΑΤΕ ΟΛΑ ΦΙΑΤΕ ΖΙΩΓΑΣ 152 CD 

 
 

• 

● Ρούμπος Παναγιώτης 

    

  

1994 

[1979] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΡΟΥΜΕΛΗΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 4 CD 13,14 
• 

 

1979 

[1994] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 119 LP σμτχ. 
• 

 

● Ρουσσομουστακάκης Γιάννης  

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Ρωμιός Δημ. 

    

  

ηχ.1959 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Σάββας Αργύρης 

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Σαγλάμης Σάββας  

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Σαδεδίν Κωνσταντίνος (Κυρίμης) 

    

  

1976 Τηλεοπτική εκπομπή: Μουσικό οδοιπορικό με τη Δόμνα Σαμίου - Γιάννενα, ΕΡΤ, επιμ.: Δόμνα Σαμίου • • 

● Σάκκας Γ. 

    

  

1998 

ΚΑΡΥΣΤΙΑ - ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 

1974-1994  ΜΛΑ 5 CD 17 
• 

 

● Σαλποδήμος Γιάννης 

    

  

2001 ΜΑΓΝΗΣΙΑ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΒΟΛΟΣ04 2CDs I10 • 
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● Σαραντίδης Βαγγέλης 

    

  

2009 

ΣΗΜΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΚΕΛΑΜ 

 

CD+

ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

 

 
• 

2007 

ΛΕΣΒΟΣ, Μ.ΑΣΙΑ - ΔΥΟ ΤΡΙΑ ΜΟΛΙΣ ΚΥΜΑΤΑ 

ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ Τ’ ΑΪΒΑΛΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΩΠ CD 

 

• • 

2001  ΘΡΑΚΗ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΔΩΔΩΝΗ 376033 

CD+

ΒΙ-

ΒΛΙΟ σμτχ. 

• • 

2000 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΣΚ 2CDs I6-25,II • • 

1997 

ΛΕΣΒΟΣ ΑΙΟΛΙΣ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ 

ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΚ 9,10 2CDs II13 
• • 

● Σαράντου Νίκος 

    

  

1981 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΥ POLYPHONE 133 LP 

 
  

1980 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΥ POLYPHONE 122 LP 

 
  

● Σαρδής Ιωάννης  

    

  

ηχ.1963 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Σαριδάκης Νικόλαος (Μαύρος) 

    

  

2003 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1930 - 1950  HELLENIC 1037 CD 5 • 
 

2003 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Νο.2 1926-

1952 HELLENIC 1037 CD 7 
• 

 

1996  

ΟΙ ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΕΣ 1920-1955 - 

Σ.ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ, Ν.ΧΑΡΧΑΛΗΣ, Γ.ΜΑΥΡΟΣ, 

Κ.ΝΑΥΤΗΣ  

ΚΜΕ 

(ΑΕΡΑΚΗΣ) ΣΑ540 

10 

CDs X8-10 

• 
 

1990/ 

2002 

ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1920-1955 PANIVAR 40238-9 

2LPs/ 

2CDs 

I3,9,11, 

II3,7, 

10,12 

• 
 

1988  

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 1 ΠΕΚ 91003 LP A1-5 
• 

 

ηχ.1953 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Σαρίκας Παναγιώτης 

    

  

1998 GREEK FOLK SONGS & DANCES 1958-1962 

GREEK-

SUMMER 61 CD 14 
• 

 

1961 GREEK TOWN, USA ALECTOR ALP5004 LP 

 

• 
 

● Σεβντικιαλής Γιάννης 

    

  

>2000 ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ 1 - ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΑ FM 8290 

10 

CDs VI13 
• 

 

1998 

ΤΑ ΣΚΛΗΡΑ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΕΡΙ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ  ΔΙΦΩΝΟ 31 CD 10 
• 

 

1994  

ΑΡΧΕΙΟ: ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 1 - 

ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ 1  MINOS 480413 CD 6 
• 
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● Σέμσης Δημήτρης (Σαλονικιός) 

    

  

2009 

Η ΣΑΜΟΣ ΣΤΙΣ 78 ΣΤΡΟΦΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1918-1958 ΠΕΚ 19 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ II19 

• 
 

2006 

ΝΗΣΙΩΤΕΣ ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΕΣ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ’60  POP ELEVEN 

τχ. 3, 

PO432 CD 

1,12,14,

17,18 
• 

 

2006 

ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο.30 - ΡΙΤΑ 

ΑΜΠΑΤΖΗ Νο.1 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 286 CD 

3,5,9,11

,14,18 
• 

 

2004 ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο.18  ΑΘΗΝΑΪΚΗ 242 CD 13,15 
  

2004 

ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο.17 - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ Νο.4 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 241 CD 17   

2003 ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΥ 1924-1950 PROTASIS 1059 CD σμτχ. • 
 

2003 

ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο.13 - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ Νο.1 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 199 CD 4,11 
• 

 

2003 

ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο.14 - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ Νο.2 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 200 CD 21,24 
• 

 

2003 ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο.15 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 209 CD 23 • 
 

2002 ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο.10  ΑΘΗΝΑΪΚΗ 184 CD 13 • 
 

2002 ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο.8 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 180 CD 17 • 
 

2001 

ΑΡΧΕΙΟ: ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 15 - 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΤΡΑΪΔΗΣ  MINOS 530386 CD 7,12,13 
• 

 

2001 ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο.3 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 171 CD 22 • 
 

2000 

ΑΡΧΕΙΟ: ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 48 - 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΜΣΗΣ 2  EMI 499222 CD συνθ. 
• 

 

2000 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ 1930-1949  GENERAL 5226 CD 10 • 
 

>2000 ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ 2 - ΟΙ ΡΕΜΠΕΤΙΣΣΕΣ  FM 8293 

10 

CDs III1,8 
• 

 

2000 

ΡΙΤΑ ΑΜΠΑΤΖΗ - ΔΗΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ 

1930-1948 GENERAL 5224 CD σμτχ. 
• 

 

2000 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Νο.4 1925-1932  LEGEND 5060 CD 10,11 • 
 

1999 ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1910-1945 FM 957 CD 5 • 
 

1998 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΑΜΑΝ 1929-1950 FM 

17008290-

2 CD 9 
• 

 

1997 ROZA ESKENAZI - REMBETISSA 1933-1936  INTERSTAT HTCD35 CD 

εκτός 

2,16 
• 

 

1997 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 1 - ΛΕΙΒΑΔΙΑ MINOS 821426 CD σμτχ. • 
 

1997 

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ή ΝΤΑΛΓΚΑΣ 

ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΑΜΑΝΕΔΕΣ, ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ  FM 792 CD 

1,3,7, 

10,12, 

15,16 

• 
 

1997 

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΤΡΑΪΔΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 

ΤΟΥ FM 789 CD σμτχ. 
• 

 

1996 ROZA ESKENAZI - REMBETISSA  ROUNDER 1080 CD σμτχ. • 
 

1996 

ΑΡΧΕΙΟ: ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 6 - 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ 1 HMV 835708 CD 3,4 
• 

 

1996 

ΑΡΧΕΙΟ: ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 8 - 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΑΛΓΚΑΣ 2  HMV 835565 CD 3,4 
• 

 

1996 

ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1933-1938 HELLENIC 1012 CD 

 

  

1996 

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑ 

ΑΜΑΝΕΔΕΣ ΚΑΙ ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ  FM 768 CD 12,13 
• 

 

1996 

ΡΙΤΑ ΑΜΠΑΤΖΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 

1931-1937 HELLENIC 1010 CD 13 
• 
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1995 18 ΔΡΟΜΟΙ - 18 ΜΑΝΕΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΜΙΑ LYRA 167 CD σμτχ. • 
 

1995 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ Vol.1 

1929-1940 FM 666 CD σμτχ. 
• 

 

1995 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ Vol.2 

1928-1940 FM 668 CD 8,19 
• 

 

1995 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ Vol.3 

1929-1940  FM 669 CD 3 
• 

 

1995 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ Vol.4 FM 671 CD 2,12 • 
 

1995 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΜΥΡΝΑΙΪΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ Νο.2 

1926-1939  FM 659 CD 11,15 
• 

 

1995 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΑΛΓΚΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1927-1930 HELLENIC 1004 CD σμτχ. 
• 

 

1995 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1928-1932 HELLENIC 1001/ 2 CD 

 

• 
 

1995 ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 1920-1940  FM 670 CD 5,12 • 
 

1995 

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ-ΝΤΑΛΓΚΑΣ ΣΕ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 1926-1931  HELLENIC 1004 CD 5,6,8 
• 

 

1995 

ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΔΩΡΑ 204 CD 23 
• 

 

1995 ΣΜΥΡΝΕΪΚΑ ΚΑΙ ΑΜΑΝΕΔΕΣ 1927-1937  MBI 118 CD 

3,4,7,8,

11 
• 

 

1995 

ΦΩΝΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝ Νο.10  FM 636 CD 8,17 
• 

 

1994 

LOST HOMELANDS - THE SMYRNAIC SONG IN 

GREECE 1928-1935  HERITAGE 27 CD 

8-15, 

19,20 
• 

 

1994 

ΑΡΧΕΙΟ: ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 2 - 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ 1 EMI 480415 CD 6 
• 

 

1994 

ΑΡΧΕΙΟ: ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 5 - 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΜΣΗΣ 1  EMI 480417 CD συνθ. 
• 

 

1994 

ΑΡΧΕΙΟ: ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 1 - 

ΡΙΤΑ ΑΜΠΑΤΖΗ 1  EMI 480409 CD 2,3 
• 

 

1994 

ΑΡΧΕΙΟ: ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 2 - 

ΡΟΖΑ ΕΣΚΕΝΑΖΥ 1  EMI 480410 CD 2,11,13 
• 

 

1993 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΟΣΜΟΥ FM 631 CD 16 • 
 

1992 REMBETICA ROUNDER 1079 CD 4 • 
 

1986 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 17: Η ΘΕΟΝΙΤΣΑ 1930-

1960 MINOS 483687 

LP/ 

CD σμτχ.   

1986 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 20: ΛΕΒΕΝΤΟΓΕΝΝΑ 

ΚΡΗΤΗ EMI 483691 LP σμτχ.   

1986 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 22: Η ΛΑΦΙΝΑ  

COLUMBIA 

(MINOS) 

401051/ 

483690 

LP/ 

CD 1,14 
• 

 

1986 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 24: Η ΤΡΥΓΩΝΑ  

COLUMBIA 

(MINOS) 

401053/ 

483693 

LP/ 

CD 1,2 
• 

 

1984 

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 10 - 

ΡΟΖΑ ΕΣΚΕΝΑΖΥ MARGO 

8295/ 

480855 

LP/ 

CD 13 
• 

 

1984 

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 5 - 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ  MARGO 

8290/ 

483685 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1984 

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 8 - 

ΡΙΤΑ ΑΜΠΑΤΖΗ  MARGO 480877 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1984 ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 2  MARGO 

8302/ 

480845 

LP/ 

CD 3 
• 

 

1984 ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 4  MARGO 

8304/ 

480847 

LP/ 

CD 5,7 
• 
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1981 ΟΙ ΡΕΜΠΕΤΙΣΣΕΣ  MARGO 

8227/ 

480990 

LP/ 

CD 1,8 
• 

 

1977 

ΡΟΖΑ ΕΣΚΕΝΑΖΥ, ΡΙΤΑ ΑΜΠΑΤΖΗ ΣΕ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ REGAL 

70389/ 

833509 

LP/ 

CD 8,11 
• 

 

; L ORIENT DES GRECS RUBA 

  

σμτχ. 
  

● Σεργιάδης Θεόδωρος  

    

  

2004 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ 

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ - 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 1930 ΜΛΑ 14 CD 

 

• 
 

● Σιγάλας Γιώργος 

    

  

1974/ 

1994  FOLK MUSIC OF GREECE  TOPIC 

TS231/ 

TSCD907 

LP/ 

CD 16 
• 

 

● Σιδεράκης Μανώλης 

    

  

1978 MUSIKA POPOLARE DI CRETA 1 - VIOLINISTI ALBATROS VPA 8397 LP Α1-3 • 
 

● Σιδεράς Ευάγγελος 

    

  

1980 ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  VASIPAP 279 LP 

 

• 
 

● Σιμιτιάδης Αλέξανδρος 

    

  

ηχ.1955 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Σίμος Βασίλης 

    

  

ηχ.1962 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Σκαλενάκης Νικόλαος 

    

  

ηχ.1967 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Σκανδαλίδης Γιώργος (Παπα-Γιώργης) 

    

  

2008  

ΣΕ ΤΑ ΛΕΓΩ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ 

ΧΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩ  ΑΕΜ 2001012 2CDs I19   

ηχ.1958 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Σκανδαλίδης Ευστάθιος 

    

  

ηχ.1958 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Σκαντζουράκης Βασίλης 

    

  

2000 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Νο.3 1923-1932  LEGEND 5059 CD 3 • 
 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Σκέδρος Πολυχρόνης 

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Σκολαρίκης Μιχάλης 

    

  

1977/ 

2002 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 115/ 16 

LP/ 

CD 2,4,5 
• 
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● Σκολαρίκης Νίκος 

    

  

1977/ 

2002 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 115/ 16 

LP/ 

CD 2,4,5 
• 

 

● Σκοπελίτης Δημήτρης 

    

  

2004 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΜΟΡΓΟΥ - Δ. 

ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ, Α. ΒΑΖΑΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

 

CD 

 

• 
 

● Σκουμπουρδής Μανώλης 

    

  

1998 ΤΗΣ ΛΕΡΟΣ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 40210 2CDs II18 • 
 

● Σκούρας Θανάσης 

    

  

ηχ.1961 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Σολωμονίδης Γιάννης (Γιαννούδι) 

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Σούκας Ηλίας  

    

  

2006 

ΝΑ ’ΧΕ ΚΑΕΙ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ - ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΛΚΕΛΑΜ 2005/ 6-7 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ II14 

• 
 

2005 Ο ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ - ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ  ΦΟΙΝΙΞ 

 

CD 

 

• 
 

2004 16 ΑΘΑΝΑΤΑ ΒΙΟΛΙΑ NITRO MUSIC 2710922 CD 11 • 
 

2004 

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ - ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ 

ΚΑΡΥΟΦΥΛΗΣ PANIVAR 55994 CD 

 

  

2003 

ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΣΜΑΤΩΝ - ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ CRYSTAL 1843 CD 

 

• 
 

2001 ΕΝΑΣ ΑΕΤΟΣ - ΤΑΚΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ AS 2004 2CDs 

 

• 
 

2000 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΛΕΜΕ ΣΤΟ ΖΑΓΟΡΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΟΣΥΖΑ CD 9,11 
  

1999; ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ BARLETA 157 CD 

 
  

1999 

ΛΕΒΕΝΤΙΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ - ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ CRYSTAL 1824 CD 

 

• 
 

1998 

Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ - 

ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ PANIVAR 5852 CD 

 

• 
 

1997 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 45 ΣΤΡΟΦΕΣ - ΝΙΤΣΑ 

ΤΣΙΤΡΑ  MINOS 854581 CD 19,20 
• 

 

1995 

Ο ΑΛΕΚΟΣ ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ ΤΑ ΣΥΡΤΑ 

ΚΑΙ ΤΑ ΣΟΥΞΕ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΣΟΥΚΑ SIBILLA 6 CD 

 

• 
 

1992 ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΙΔΗΣ PANIVAR 5550 

LP/ 

CD 

 

  

1992/ 

2007 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΞΑΚΟΥΣΤΗ - ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΡΑΣ 

SYMBAN/ 

LYRA 2134/ 1134 

LP/ 

CD 

 

  

1989/ 

1992 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ  ΚΣΔΜΔΣ 91154-5/ 2 

LP/ 

CD 7,9,16 
• 

 

1988  

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΤΑΛΗΡΑ - ΑΝΝΑ 

ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΑΪΣΙΟΣ SPR461 LP 

 

• 
 

1988 Η ΧΑΡΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ PANVOX 10299 CD 

 

• 
 

1986  

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕΣ ΝΑ ΤΥΡΑΝΝΑΣ - ΝΙΚΟΣ 

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ NIRVANA 515 LP 

 

  

1982  ΔΙΠΛΑ ΜΟΥ ΠΕΡΝΑΣ - ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ NIRVANA 502 LP 

 
  

1982 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ INTERSOUND 2060 LP 
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1981  

ΝΕΙΑΤΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΕΙΑΤΑ - ΤΑΚΗΣ 

ΚΑΡΝΑΒΑΣ  PANVOX SPV34 LP 

 

• 
 

1981 ΠΑΠΑΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΙΔΗΣ MAKEDONIA 30037 LP 

 

• 
 

1981 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ INTERPHONE 2062 MC σμτχ. 
  

1980/ 

1995 ΑΓΑΠΗΣ ΒΑΣΑΝΑ - ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ 

INTERSOUND/ 

SIBILLA 2023/ 4 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1980 

ΑΚΡΙΤΕΣ, ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ Νο.4 - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΝΙΚΙΔΗΣ MAKEDONIA 30034 LP 

 

• 
 

1980  ΓΚΡΕΜΙΣΤΑ ΟΛΑ ΠΙΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ CALIPHON SPR191 LP 

 
  

1980 ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΙΔΗΣ MAKEDONIA 30036 LP 

 
  

1980 ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΓΙΟΥΛΑ ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ INTERSOUND 2032 LP 

 
  

1979  ΤΑΣΙΑ ΒΕΡΡΑ 2  GENERAL 2586 LP 

 
  

1978 ΕΔΩ ΕΒΡΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΙΔΗΣ MAKEDONIA 30019 LP 

 

• 
 

1978 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΥ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ - ΑΛΕΚΟΣ 

ΚΙΤΣΑΚΗΣ STANDARD 2027 LP 

 

• 
 

1978  ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΜΑΤΑΚΙΑ - ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ MARGO 8190 LP 

 
  

1977 ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΓΟΥΔΑΣ 2 PANIVAR 30017 LP 

 
  

1977  

ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΜΑΣ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ - ΣΟΦΙΑ 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ  GENERAL 2544 LP 

 

• 
 

1976  ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝΕ - AΛEKOΣ ΔHMOY  ELGRECO 2 LP 

 

• 
 

1976 ΚΑΝΩ ΠΡΟΣΕΥΧΗ - ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ GENERAL 2505 LP 

 

• 
 

1976  ΤΑ ΕΡΩΤΙΑΡΙΚΑ  SONORA 811 LP 

 
  

1976 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ Σ’ ΑΓΑΠΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ FANTASIA F106 LP 

 

  

1975 

ΤΙ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ - ΑΝΝΟΥΛΑ 

ΤΣΑΧΑΛΟΥ  POLYPHONE 80 LP 

 

• 
 

1973 ΣΥΡΤΑ ΚΑΙ ΤΣΑΜΙΚΑ PANVOX 16109 LP 

 
  

1972/ 

2002 ΣΕΛΗΜΠΕΗΣ - ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ 

SYMBAN/ 

GENERAL 2018/ 5319 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1972 ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ Νο.2  REGAL SREG2148 LP 

 

• 
 

1970-75 MILTOS STAMOS SINGS 12 GREEK FOLK…  PETERS (USA) PILPS57 LP 

 
  

1969 ΣΗΚΩ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΧΟΡΕΥΕ DECCA L33DEC13 LP σμτχ. 
  

1988-9 

Τηλεοπτική εκπομπή: Σε Ήχο Ελεύθερο - Αυτοσχεδιασμός και Προσωπική Δημιουργία στην Εκτέλεση της 

Παραδοσιακής Μουσικής, ΕΡΤ, επιμ.: Γ. Παπαδάκης 
• • 

1960-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Σούκας Φώτης 

    

  

1981/ 

2005 ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΟΥ - ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ MINOS 403 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1980-90; ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΦΟΙΝΙΞ 400 MC σμτχ. 
  

1980 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΓΑΤΣΕΛΟΣ VASIPAP 278 LP σμτχ.   

1979 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΙΑΝΟΤΡΑΓΟΥΔΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΖΟΥΜΠΑΣ, ΖΕΤΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ GENERAL 2569 LP 

 

  

1979 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑ - ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΚΑΣ INTERSOUND 2005 LP 

 

• 
 

1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Σούρλας Γιάννης  

    

  

2008 Η ΚΥΡΙΑ ΓΙΩΤΑ ΛΥΔΙΑ EMI 206502 5CDs IV4 • 
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2006 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1956 Α HELLENIC 1073 CD 

2,3,7 

συνθ. 
• 

 

2006 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1956 Β HELLENIC 1074 CD 1 συνθ. • 
 

1976 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 2 - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ  REGAL 

70384/ 

480392 

LP/ 

CD 4 
• 

 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Σούρσος Πέτρος 

    

  

1994 

[1976] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΡΟΥΜΕΛΗΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 4 CD 3 
• 

 

1984 

[1962] 

ΔΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ - SAMUEL BAUD-BOVY  ΠΛΙ 

 

2MCs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ IA7β 

• 
 

1976 

[1994] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΣΙΜΩΝ 

ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 113 LP σμτχ.   

● Σπάλας Νικόλαος Γ. 

    

  

ηχ.1964 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Σπανακάκης Αρίστος 

    

  

2001  ΤΑ ΤΑΓΚΟ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑΜΕ  PANIVAR 33002 CD 

 
  

1994  ΤΑ ΒΙΟΛΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Νο.1  PANIVAR 40266 CD 18 • 
 

1979/ 

1984  ΤΑ ΣΠΑΝΙΩΛΙΚΑ - ΣΠΑΝΑΚΑΚΗΣ  

ΚΡΗΤΗ/ 

PANIVAR 

40052/ 

5359 

LP/ 

CD 

 

  

1979 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ - ΔΕΡΜΙΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ SPR166 LP 

 

• 
 

● Σπανός Αντώνης 

    

  

; 

Συμμετέχει σε άλμπουμ της τραγουδίστριας (και γυναίκας του) Θάλειας Σπανού ως ερμηνευτής 

τσαμπούνας. 
• • 

● Σπίνουλας Θανάσης  

    

  

2008 

ΒΙΟΛΙ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ HELLENIC 319 CD 5,10 
• 

 

2006 

ΝΑ ’ΧΕ ΚΑΕΙ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ - ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΛΚΕΛΑΜ 2005/ 6-7 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ II1 

• 
 

2002 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.14 - ΕΠΤΑΝΗΣΑ FM 1244 CD 1-5 
  

2001 

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΧΟΡΟΙ 

ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΑΟΚΛ CD σμτχ. 
• 

 

1989 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΣΠΙΝΟΥΛΑ MELOPHONE 207 LP 

 

• 
 

1988/ 

1995, 

2007 ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  OLYMPIC/ MBI 

1178/ 

10625, 

73086 

LP/ 

CD 13-25 

• 
 

1983; ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ EMI 71305 LP 

 
  

● Σπυριδάκης 

    

  

ηχ.1953 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Σπυριδάκης Μιχάλης 

    

  

2001  ΘΡΑΚΗ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΔΩΔΩΝΗ 376033 

CD+

ΒΙ-

ΒΛΙΟ σμτχ. 

• • 
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● Στάης Μιχάλης (Καράβολας) 

    

  

2004 16 ΑΘΑΝΑΤΑ ΒΙΟΛΙΑ NITRO MUSIC 2710922 CD 6 • 
 

; ΤΑ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΑ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ  CASTRO 8 CD 

 

• 
 

● Σταματάκης Θεοχάρης  

    

  

2000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.13 - ΚΡΗΤΗ FM 1184 CD 15,16 • • 

2000 

ΕΣΙΓΑΝΕΨΑΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  ΑΕΜ 13 CD 18  
• 

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Στάμος Γιώργος 

    

  

2006  

ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΕ ΚΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ 

ΒΙΟΛΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΚΑΛΑΣ FORA 28 CD σμτχ. 
• • 

2005 

ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΚΑΛΗ ΜΟΥ ΜΑΝΑ - ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ 

ΜΠΕΡΑΤΙΑ & ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΖΙΩΓΑΣ 70 CD 

 

 
• 

● Σταυρίδης Σταύρος 

    

  

2006 

[1978] ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ  GENERAL 5513 CD 

 

• 
 

2001 

[1973, 

1985] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 12 CD 6-9 

• 
 

1998 

[1980] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ  AM 597 2CDs II 
• 

 

1994 

GREEK TRADITIONAL VILLAGE MUSIC AND 

DANCE KING RECORDS KICC1027 

LP/ 

CD 10 
• 

 

1985 

[2001] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 2 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 122 LP B7   

1981 ΤΑ ΔΟΪΤΣΙΔΑΚΙΑ - ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ INTERSOUND 2040 LP 

 

• 
 

1981 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Νο.9 - 

ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ PANVOX 16296 LP 

 

• 
 

1980 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Νο.8 - 

ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ PANVOX 16283 LP 

Α5, 

Β4,6 
• 

 

1980/ 

1998  

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΗ 

ΑΗΔΟΝΙΔΗ RECOR/ AM 23 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1979 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Νο.17 - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ 

ΘΡΑΚΗΣ  ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 117 LP 

 

• 
 

1979 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Νο.7 - 

ΣΤΕΡΓΙΟΥΣ ΠΑΝΤΡΕΥΗΤΗ PANVOX 16258 LP 

 

• 
 

1978 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Νο.6 - 

ΣΤΕΡΓΙΟΥΣ ΞΕΠΙΣΜΑΝΙΨΙ  PANVOX 16234 LP 

 

• 
 

1978  

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ  GENERAL 2577 LP 

 

• 
 

1977 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Νο.5 - 

ΣΤΕΡΓΙΟΥΣ ΠΙΣΜΑΝΙΨΙ  PANVOX 16211 LP σμτχ. 
• 

 

1976 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Νο.3 - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 103 LP Α1,2 
• 

 

1976 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Νο.4 - 

ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ PANVOX 16183 LP σμτχ. 
• 

 

1975/ 

1994 ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 3 - ΘΡΑΚΗ, ΠΟΝΤΟΣ PHILIPS 

6460409/ 

522262 

LP/ 

CD 1-7 
• 
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1975 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Νο.3 - 

ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ PANVOX 16155 LP 

 

• 
 

1973 

[2001] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 1 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 106 LP B1 
• 

 

1972 

ΘΡΑΚΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ Νο.2 - ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ 

ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ PANVOX 16126 LP 6,12 
• 

 

1971 

ΘΡΑΚΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (Νο.1) - ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ 

ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ PANVOX 16101 LP 3,7,11 
• 

 

1984 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Θράκης (Πύθιο), ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Λαϊκοί Οργανοπαίχτες και τραγουδιστές: Κ. Δοϊτσίδης, Χρ. 

Αηδονίδης, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. Μπαζιάνας 
• • 

● Σταυρουλάκης Γιάννης (Καλλιτέχνης) 

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Σταυρουλάκης Γιώργης (Αντισκαριανός) 

    

  

1987 

ΠΑΡΤΕ ΠΟΥΛΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΜΟΥ - ΓΙΩΡΓΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ή ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΑΝΟΣ  CRETAPHON 0245/ 1245 

LP/ 

CD 

 

  

● Στεργίου Ι. 

    

  

ηχ.1957 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Στεργίου Κυριάκος 

    

  

1997 

[1974] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 7 CD 9-11 
• 

 

1996 

Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ 

ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΕΡΓΙΟΥ LYRA 194-5 2CDs 

 

• 
 

1987/ 

2008  ΛΑΪΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1 - ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 

ΗΧΟΛΟΓΟΣ/ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΗΛ111/ 

ΜΕΛΙΚΗΣ 

LP/ 

CD Α5 
• 

 

1985 

ΛΑΪΚΟΙ ΟΡΓΑΝΟΠΑΙΧΤΕΣ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

Δ. ΘΕΣ/ 

ΚΗΣ LP IIΒ6   

1974 

[1997] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΘΑΣΟΥ, ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 108 LP 

A5,6, 

B1-3 
• 

 

1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Σαμοθράκης 2, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Σαμοθράκης, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

● Στεφανίδης Γεώργιος (Ταρανάκι) 

    

  

1997 

[1973] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 6 CD 12,13 
• 

 

1973 

[1997] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΜΟΡΓΟΥ, ΚΥΘΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΦΝΟΥ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 105 LP Α3,5 
• 

 

● Στεφανόπουλος Κωνσταντίνος 

    

  

ηχ.1963 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Στεφάνου Σάββας 

    

  

2006 

ΝΑ ’ΧΕ ΚΑΕΙ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ - ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΛΚΕΛΑΜ 2005/ 6-7 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ I1 

• • 
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1997  

ΤΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΤΙΚΑ 2 - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  STEMRA 97820 CD 

 

 
• 

1996 ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΥΜΜΑΤΑ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ PROTASIS 1003 CD 

 
 

• 

1995  

ΤΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΤΙΚΑ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΔΠ, 

ΙΑΝ97101

2 CD 

 

 
• 

● Συνοδινός Νικήτας 

    

  

2004 ΑΝΕΣΤΟΡΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΚΜΗΑΠ CD 

 
  

2004 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΦΤΕ (ΛΑ-

ΜΠΡΟΥ) CD σμτχ.   

1992 ΕΙΚΟΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 151 CD σμτχ. • 
 

1978 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Νο.12 - ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΑ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 112 LP σμτχ. • 
 

1978 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Νο.15 - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 115 LP σμτχ. 
• 

 

1977 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Νο.8 ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 108 LP σμτχ. 
  

1977 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Νο.9 - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 109 LP σμτχ. 
• 

 

1976 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Νο.5 - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 105 LP 

 

• 
 

1976 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Νο.7 - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 107 LP σμτχ. 
• 

 

1973 

[1997] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΜΟΡΓΟΥ, ΚΥΘΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΦΝΟΥ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 105 LP A2 
• 

 

● Συνοδινός Στέφανος 

    

  

1997 

[1973] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 6 CD 11,14 
• 

 

1973 

[1997] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΜΟΡΓΟΥ, ΚΥΘΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΦΝΟΥ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 105 LP A1,4 
• 

 

ηχ.1963 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Συρίγος Στρατής 

    

  

2001 

ΣΤΟΥ ΒΟΡΙΑ ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΑΚΙ - ΝΙΚΟΣ 

ΔΕΠΑΣΤΑΣ  ΑΡΠΙΣΤΗΣ 5 CD 

 

• 
 

1997 

ΓΛΕΝΤΑΜΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ Νο.1 - ΚΕΦΙ, ΧΟΡΟΣ, 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ SOSAPHONE 315 5CDs IV   

1995 ΠΕΛΑΓΙΣΙΕ ΕΡΩΤΑ ΜΟΥ - ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΒΑΙΟΣ  SOSAPHONE 257 CD 

 
  

● Σύρος Δημήτρης 

    

  

ηχ.1961 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Σφακιανάκης Γιώργος (Αβησσυνός)  

    

  

1998  40 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΒΥΣΣΙΝΟΣ  

ΚΜΕ 

(ΑΕΡΑΚΗΣ) ΣΑ649; CD 

 

  

1998  

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΒΥΣΣΙΝΟ 

ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΟΛΙ ΤΟΥ  LEGEND 5007 CD 

 

  

1997  

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ  SAKKARIS PR.SR252 CD 2,11 
• 

 

1994  ΤΑ ΒΙΟΛΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Νο.1  PANIVAR 40266 CD 14 • 
 

1986/ 

2004  

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ Νο.5 - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΑΒΥΣΣΙΝΟΣ  CRETAPHON 0236/ 1236 

LP/ 

CD 

 

  

1984  ΒΙΟΛΙ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΥΣΣΙΝΟΣ  ΚΡΗΤΗ 40139 LP 
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1981  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΚΡΗΤΗ  

COLUMBIA 

(MINOS) 

70758/ 

480839 

LP/ 

CD 4 
• 

 

1980  ΝΥΧΤΟΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΥΣΣΙΝΟΣ  ΑΕΜE 

114/ 510-

024 

LP/ 

CD 

 

  

1979 ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΒΥΣΣΙΝΟΣ  PANIVAR 

5293/ 

32982 

LP/ 

CD 

 

  

1978  

ΚΟΝΤΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΟΖΑΛΙΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΑΒΥΣΣΙΝΟΣ REGAL 70736 LP 

 

  

1976/ 

2003 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 114/ 18 

LP/ 

CD 2 
• 

 

1976/ 

1995 

ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΓΙΩΡΓΟ ΑΒΥΣΣΗΝΟ REGAL 

70375/ 

480867 

LP/ 

CD 

 

• 
 

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Ο Κώστας Μουντάκης μας ξεναγεί στον κόσμο της 

Κρητικής μουσικής, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. Μπαζιάνας 
• • 

● Σχορετσιανίτης Λευτέρης 

    

  

2006 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ Νο.3 - ΞΕΝΟΦΩΝ 

ΤΣΙΟΥΝΗΣ  GSF 484 CD 

 

  

1993  ΜΑΡΟΥΣΙΑΝΑ - ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΟΓΕΛΟΣ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 525 MC 

 

• 
 

1990-3; ΒΑΡΚΟΥΛΑ - ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΟΓΕΛΟΣ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 574 MC 

 

• 
 

1990-3; ΕΧ ΜΩΡΕ - ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΑΛΙΑΧΟΒΑ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 484 MC 

 

• 
 

1990-3; ΘΕ ΜΟΥ ΝΑ ΗΜΟΥΝ ΑΝΟΙΞΗ - ΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 502 MC 

 

• 
 

1990-3;/ 

2007 ΜΑΝΑ ΓΙΑ ΔΕ ΜΕ ΠΑΝΤΡΕΥΕΣ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 524 

MC/ 

CD 

 

  

1990-3; 

ΣΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΛΟΖΙΟΣ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 503 MC 

 

• 
 

1986 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Θεσσαλίας, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

● Σωτηρίου Ιωάννης  

    

  

ηχ.1970-

80 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το αρχείο Ιωάννη Σωτηρίου 
• • 

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Ταμποτέης Βασίλης 

    

  

ηχ.1956 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Τάσσος Αθανάσιος  

    

  

ηχ.1969 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Ταυρίδης Κώστας 

    

  

2002 ΜΟΥΣΙΚΗ KAI ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΑΔΑ 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ I8, II18 

• 
 

● Τζάκης Λυκούργος 

    

  

1982 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΤΖΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

GRAPHO-

NEWS MC 

 

• 
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● Τζέμος Τάκης 

    

  

ηχ.1930-

60 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το αρχείο του Γιώργου Κοτσίνη  
• 

● Τζιαούρτης Ζαχαρίας 

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Τζιβάρας Νίκος 

    

  

1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια από τη Σουβάλα Παρνασσού, ΕΡΤ1, 

επιμ.: Ν. Μπαζιάνας 
• • 

2008 

ΔΥΟ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΕΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΝΙΞ 320 CD 

 

  

2008 

ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΜΠΟΝΙΑΣ  GENERAL 5497 4CDs 

 

  

2006 

ΝΑ ’ΧΕ ΚΑΕΙ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ - ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΛΚΕΛΑΜ 2005/ 6-7 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ II9 

• 
 

2000 Ο ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΚΑΣ GENERAL 5155 CD σμτχ. • 
 

1994 ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ Νο.1 CRONOS 362 

MC/ 

LP 

 

  

1994 

[1979] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΡΟΥΜΕΛΗΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 4 CD 

15,16, 

18,20 
• 

 

1993 

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΜΠΟΝΙΑΣ  

SYMBAN/ 

GENERAL 4042 

MC/ 

CD 

 

• 
 

>1990 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΛΕΦΤΙΚΑ Νο.2 - ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΓΚΑΣ ΦΟΙΝΙΞ 497 CD 

 

• 
 

1987/ 

2007 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 2 EPIROS 21 

LP/ 

CD 

 

  

1986 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣΣΕΣ ΓΛΥΚΕΣ GENERAL 4064Α LP 

 
  

1984 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΑ Νο.2 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΝΤΟΣ VASIPAP 366 LP 

 
  

1983 ΣΥΡΤΟΚΑΓΚΕΛΙΑ - ΝΙΚΟΣ ΤΖΙΒΑΡΑΣ INTERSOUND 2092 LP 

 
  

1982 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 1 EPIROS 8 LP 

 
  

1981 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΚΑΣ INTERSOUND 2035 LP 

 
  

1979 ΕΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ - ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ OLYMPIA 20070 LP 

 
  

1979 

[1994] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 119 LP σμτχ. 
• 

 

1978 ΠΙΚΡΟΦΑΝΤΑΣΙΑ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΚΜ001, 

Κ.ΜΠΟΥΡ

-ΤΟΥΝΗΣ LP 

 

• 
 

1977 

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Νο.1 - ΚΩΣΤΑΣ 

ΝΑΚΑΣ EPIROS 503 LP 

 

• 
 

1976 ΕΔΩ ΠΑΓΓΑΙΟ - ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΕΪΚΑ MAKEDONIA 30015 LP 

 
  

● Τζινευράκης Μανώλης  

    

  

1960-80 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Τζινιέρης Ιωάννης  

    

  

2006 14 ΜΕΓΑΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΦΙΛΙΩ ΠΥΡΓΑΚΗ  EMI 369378 CD 1 • 
 

1997  

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 45 ΣΤΡΟΦΕΣ - ΦΙΛΙΩ 

ΠΥΡΓΑΚΗ  EMI 854584 CD σμτχ.   

1960-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 
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● Τζιωτάκης Φραγκίσκος 

    

  

2003 ΣΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ  

ΜΕΛΩΔΙΚΟ 

ΚΑΡΑΒΙ 3302 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ σμτχ. 

• 
 

1997 

[1973] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 6 CD 1-5 
• 

 

1973 

[1997] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΜΟΡΓΟΥ, ΚΥΘΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΦΝΟΥ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 105 LP 

A6,7, 

B1-3 
• 

 

2006 

ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΜΟΡΦΑ ’ΝΑΙ - ΣΩΤΗΡΗΣ 

ΜΑΡΓΩΝΗΣ  

ΜΕΛΩΔΙΚΟ 

ΚΑΡΑΒΙ 3313 CD 

τσα-

μπούνα 
• • 

1976 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Νο.1 - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 101 LP 

Α τσα-

μπούνα 
• • 

1976 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Νο.2 - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 102 LP 

τσα-

μπούνα 
• • 

● Τζουγανάκης Περικλής 

    

  

2006  ΧΑΤΙΡΙ - ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ  ΦΑΙΣΤΟΣ 224 CD 

 

• • 

2000 ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΟΥ - ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ ΦΑΙΣΤΟΣ 145 

  

• • 

>1990 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από αρχείο αγνώστων - Ζωντανή ηχογράφηση εκδήλωσης • • 

● Τζούμας Αλέκος 

    

  

1996 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΘΡΑΚΗ - ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΕΛΚΕΛΑΜ 1994-1 

LP/ 

CD 

 

  

1995/ 

2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΨΑΣΚΗ 10 

MC/ 

CD 

 

  

1994 

GREEK TRADITIONAL VILLAGE MUSIC AND 

DANCE KING RECORDS KICC1027 

LP/ 

CD 8,11,12 
• 

 

1992 ΕΙΚΟΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 151 CD σμτχ. • 
 

1978 GREEK SOUND - FOLK SONG AND DANCES VENUS 1028 LP σμτχ. 
  

1977 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Νο.8 ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 108 LP σμτχ. 
  

1976 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Νο.1 - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 101 LP σμτχ. 
• 

 

1976 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Νο.3 - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 103 LP σμτχ. 
• 

 

1976 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Νο.4 - ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 104 LP σμτχ. 
• 

 

1975 ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 1 - ΡΟΥΜΕΛΗ, ΜΩΡΙΑΣ PHILIPS 

6460407/ 

522260 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1975 ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 2 - ΗΠΕΙΡΟΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PHILIPS 

6460408/ 

522261 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1972 THE MUSIC OF GREECE NGS 2875 LP 

 
  

1966 MORE FOLK DANCES OF GREECE  

COLONIAL 

(USA) 309 LP σμτχ.   

1960-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Τζούμας Σταύρος 

    

  

ηχ.1957 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Τζουνούπης Βαγγέλης 

    

  

ηχ.1962 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 
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● Τζωρτζάκης Μ. 

    

  

ηχ.1953 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Τηγανούριας Δημήτρης 

    

  

2006 

ΝΑ ’ΧΕ ΚΑΕΙ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ - ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΛΚΕΛΑΜ 2005/ 6-7 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ I8 

• 
 

2005  

ΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΙΑ ΣΟΥ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΙΤΙΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ Νο.2 ΑΕΜ 15 CD 

 

  

2000 

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΘΕΙΑ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΙΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ 

ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΕΜ 14 CD 

1-5, 

7-12, 

15,18 
  

1997 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.2 - ΛΗΜΝΟΣ, 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, ΙΜΒΡΟΣ, ΤΕΝΕΔΟΣ FM 802 CD 1-5,7,8 
• 

 

1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Σαμοθράκης 2, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

1980-90 

Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Χοροί και Τραγούδια της Σαμοθράκης, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. 

Μπαζιάνας 
• • 

● Τίκος Κώστας (Νταής) 

    

  

2009 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

3CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ III8 

• 
 

2003 

[1975, 

1985] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 17 CD 4,16 

• 
 

1985 

[2003] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 123 LP σμτχ.   

1975 

[2003] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 111 LP σμτχ. 
• 

 

● Τίλλης Ευάγγελος 

    

  

2004 ΧΟΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 701 CD 

 
  

2004 ΧΟΡΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 703 CD 

 
  

2004 ΧΟΡΟΙ ΝΗΣΙΩΝ, ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 702 CD 

 
  

● Τόγελος Βασίλης 

    

  

1900-80 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Τόλης Γεώργιος 

    

  

2009 

ΖΑΓΟΡΙ, ΤΑΚΟΥΤΣΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1961-1975 ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΣΙΜΩΝΟΣ ΚΑΡΑ  ΣΔΕΜ/ ΠΟΣΥΖΑ 24/ 9 CD 19 
  

● Τούρλας Περικλής 

    

  

1994 

[1976] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΡΟΥΜΕΛΗΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 4 CD 2 
• 

 

1976 

[1994] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΣΙΜΩΝ 

ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 113 LP σμτχ.   

1985 

Τηλεοπτική εκπομπή: Συναυλία Παραδοσιακής Μουσικής, Λυκαβηττός - Τραγούδια του Μωριά, ΕΡΤ1, 

επιμ.: Ν. Μπαζιάνας, Φ. Ρεβύνθη 
• • 
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● Τουτζιάρης Δημήτρης (Τρακασούρης) 

    

  

1999 ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΙΚΗΣ CD 

12,13, 

19   

1999 ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1910-1945 FM 957 CD 3,12 • 
 

1998 

ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ ΠΟΙΟΣ Μ’ ΑΓΑΠΑ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΧΟΡΔΑΙΣ 1906 CD 

 

• 
 

1993 

ΛΑΪΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 6 - ΒΡΥΣΗ ΜΟΥ 

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ  LYRA 4734 LP Α2   

1969  

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

- ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ  FIDELITY 

0320/ 

526920 

LP/ 

CD 1 
• 

 

1960-70 Ραδιοφωνικές εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας • • 

● Τράκας 

    

  

ηχ.1951 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Τράκας Αστέριος 

    

  

2004; ΟΙ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΒΗΜΑ 

 

CD 

 

• • 

● Τράκης Φώτης 

    

  

2003 

[1975, 

1985] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 17 CD 5,6,8,21 

• 
 

1994 ΕΘΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 131 LP Α2 • 
 

1985 

[2003] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 123 LP σμτχ.   

1975 

[2003] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 111 LP σμτχ. 
• 

 

● Τριανταφυλλίδης Κώστας 

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Τριανταφύλλου Θεοδόσης 

    

  

1993 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 1 CD 18-20 • 
 

1977 

[1993] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 117 LP B 
• 

 

1985 

Τηλεοπτική εκπομπή: Συναυλία Παραδοσιακής Μουσικής, Λυκαβηττός - Τραγούδια Μακεδονίας 

(Ιερισσός Χαλκιδικής), ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. Μπαζιάνας, Φ. Ρεβύνθη 
• • 

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Τσαγκαράκης Γιώργος (Τζιμάκης) 

    

  

2005 

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 2 - 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1940-1950 HELLENIC 868 CD 2,11 
• 

 

1997  

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ  SAKKARIS PR.SR252 CD 9,12,17 
• 

 

2004 ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΙΚΑ 

ΚΜΕ 

(ΑΕΡΑΚΗΣ) ΣΑ681 CD τργδ.  
• 

2000 

ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 9 - 75 

ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΜΑΚΗΣ  CRETAPHON 1409 CD τργδ.  
• 

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 
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1996  

ΟΙ ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΕΣ 1920-1955 - ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΦΟΥΣΤΑΛΙΕΡΗΣ / ΓΙΩΡΓΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ  

ΚΜΕ 

(ΑΕΡΑΚΗΣ) ΣΑ540 

10 

CDs 

IV6,11, 

VI7 

τργδ. 

• • 

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Τσαγκαράκης Νίκος  

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Τσαγκαρινός Λουκάς 

    

  

2000 

[1975] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 5 CD 13-15 
• 

 

1975 

[2000] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΡΟΔΟΥ, ΧΑΛΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΗΣ ΣΔΕΜ 104 LP Α4-6 
• 

 

● Τσακαλίδης Λάζαρος 

    

  

ηχ.1961 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Τσακίρης Αντώνης 

    

  

2006  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΠΑΔ 2CDs I2 • 
 

● Τσακίρης Θύμιος (Βίγκζας) 

    

  

1987  ΤΟ 10 ΤΟ ΚΑΛΟ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΙΩΤΗΣ  HMV 

401086/ 

480807 

LP/ 

CD 1 
• 

 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Τσακιρίδης Γιάννης 

    

  

1999 ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΙΚΗΣ CD 3 
  

1985 

ΛΑΪΚΟΙ ΟΡΓΑΝΟΠΑΙΧΤΕΣ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

Δ.ΘΕΣ/ 

ΚΗΣ LP 

IΒ5,7,8, 

IIΑ1   

● Τσακιρίδης Χρήστος 

    

  

1993 

ΛΑΪΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 6 - ΒΡΥΣΗ ΜΟΥ 

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ  LYRA 4734 LP Β5 
• 

 

1993 ΜΗΛΟ ΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  LYRA 150 CD 8 • 
 

● Τσακνάκης Ιωάννης  

    

  

2002 

[1980] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 15 CD 17 
• 

 

1980 

[2002] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 121 LP σμτχ. 
• 

 

● Τσακνάκης Χρήστος  

    

  

2005 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΜΕ 

ΤΗΝ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ Ε.Μ.Ο.Δ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΡΤ3 CD 

 

• 
 

1993 

ΛΑΪΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 5 - ΕΜΟΡΦΗ ΚΑΛΗ ΜΟΥ 

ΑΓΑΠΗ LYRA 4733 LP Α5 
• 

 

● Τσακνής Τιμολέων 

    

  

2004; ΟΙ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4 - ΑΙΓΑΙΟ ΒΗΜΑ 

 

CD 12 • 
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1997 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.2 - ΛΗΜΝΟΣ, 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, ΙΜΒΡΟΣ, ΤΕΝΕΔΟΣ FM 802 CD 15-17 
• 

 

● Τσάμης Βασίλης 

    

  

ηχ.1957 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Τσαντάκης Γιώργος  

    

  

1999  

ΣΤΕΙΑΚΟ ΓΛΥΚΟΧΑΡΑΜΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ  CRETAPHON 1353 CD 

 

• 
 

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Τσαντής Περικλής 

    

  

2007 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΙ - 

ΛΗΜΝΟΣ 19
ος

-20
ός

 ΑΙΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝ 

 

4CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

II: 1-3, 

10-13, 

15,19-

21 

• 
 

● Τσέλιος Δημήτρης 

    

  

ηχ.1966 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Τσεπέρκας Νίκος 

    

  

ηχ.2008 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το αρχείο του Νίκου Διονυσόπουλου 
 

• 

1960-80 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Τσιάτης Μιχάλης 

    

  

2004 

ΠΩΓΩΝΙ-ΔΕΡΟΠΟΛΗ - ΘΟΔΩΡΗΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 79 CD 4,7 
• 

 

● Τσιμαχίδης Νίκος 

    

  

2007 

ΠΟΝΤΟΣ ΠΑΤΡΙΔΑΜ ΕΜΟΡΦΟΝ - ΝΙΚΟΣ 

ΤΣΙΜΑΧΙΔΗΣ, ΒΑΣΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ  CRONOS 760 CD 

 

• 
 

2005 

ΤΑ ΚΕΦΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΟΥΛΑΣ - ΝΙΚΟΣ 

ΤΣΙΜΑΧΙΔΗΣ, ΒΑΣΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ  CRONOS 719 CD 

 

• 
 

2004 

ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ - ΝΙΚΟΣ 

ΤΣΙΜΑΧΙΔΗΣ, ΒΑΣΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ CRONOS 677 CD 

 

• 
 

2002 

Ο ΠΟΠΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΠΑΔΙΑ - ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΜΑΧΙΔΗΣ, 

ΒΑΣΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ CRONOS 617 CD 

 

• 
 

1997 

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΟΝΤΙΑΚΑ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ SAKKARIS PR.SR256 CD 7 
• 

 

1996/ 

2005 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ  AM/ ALPHA 561/ 869-1 CD 22 
• 

 

1976 ΤΟΝ ΠΟΝΤΟΝ ΑΡΩΘΥΜΩ - ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΜΑΧΙΔΗΣ  PANIVAR 5139 LP 

 
  

1975 ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΔΙΣΤΙΧΑ - ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΜΑΧΙΔΗΣ  VENUS V1005 LP 

 
  

1969 

ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΜΑΧΙΔΗΣ, 

ΣΟΦΙΑ ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ  ASTRON 30AS01 LP 

 

• 
 

● Τσιμπούκης Χαράλαμπος 

    

  

2006 ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ  

ΛΑΪΚΟ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ 15-9 CD 7 
• 

 

1976  ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ  MARGO 

8167/ 

489748 

LP/ 

CD 3,12 
• 
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1957-73  Ραδιοφωνική εκπομπή: Ελληνικοί Αντίλαλοι, επιμ.: Σίμων Καράς • • 

1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

2003 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1951 Α HELLENIC 1046 CD 10 • 
 

1996 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νο.2 - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ FIDELITY 532851 CD 1 
• 

 

● Τσίνας Μαργ. 

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Τσιούγκος Παύλος 

    

  

2006 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΣΟΥΛΑ 

ΜΑΛΙΑΧΟΒΑ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 798 CD 

 

  

2006 

ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΤΑ ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

ΤΟΥ ΄21 ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 797 CD 

 

  

2004 

ΔΩ ΣΤΟ ΝΙΟ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ - ΤΑΣΟΥΛΑ 

ΜΑΛΙΑΧΟΒΑ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 775 

MC/ 

CD 

 

  

2004 

ΕΣΥ ΠΟΥ ΣΕΡΝΕΙΣ ΤΟ ΧΟΡΟ - ΤΑΣΟΥΛΑ 

ΜΑΛΙΑΧΟΒΑ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 776 MC 

 

  

2004 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ Νο.2 ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 773 MC 

 
  

2004 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ 1,2,3, ALPHA 851 CD 

 
  

2004 

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ - ΤΑΣΟΥΛΑ 

ΜΑΛΙΑΧΟΒΑ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 777-8 

2MCs

/ 

2CDs 

 

• 
 

2002 

ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΑΛΩΝΙ ΓΙΑ ΧΟΡΟ - ΤΑΣΟΥΛΑ 

ΜΑΛΙΑΧΟΒΑ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 753 

MC/ 

CD 

 

  

2002 

ΕΝΑΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΡΟΒΟΛΑ - ΤΑΣΟΥΛΑ 

ΜΑΛΙΑΧΟΒΑ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 754 

MC/ 

CD 

 

• 
 

2002 

ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ - ΚΩΣΤΑΣ 

ΚΟΝΙΑΡΗΣ  CRONOS 636 CD 

 

• 
 

2000  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΜΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ - ΝΙΚΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ 101 CD 

 

• 
 

2000 

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΖΩΝΤΑΝΑ - 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΙΑΡΗΣ CRONOS 542 

MC/ 

CD 

 

• 
 

1998 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 691 MC 

 
  

1997 ΣΤ’ ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΑ ΒΟΥΝΑ GENERAL 5096 CD 

 

• 
 

1994 

ΗΡΘ' Ο ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ - ΚΩΣΤΑΣ 

ΚΟΝΙΑΡΗΣ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 607 MC 

 

• 
 

1993 ΤΗΣ ΛΥΓΕΡΗΣ ΤΟ ΦΟΡΕΜΑ - ΣΟΥΛΑ ΔΕΛΛΙΟΥ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 594 MC 

 

• 
 

1990-3; 

ΑΡΒΑΝΤΟΒΛΑΧΙΚΑ - ΓΛΕΝΤΑΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ 

ΚΟΝΙΑΡΗ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 486 MC 

 

  

1990-3; ΛΑΜΠΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 587 MC 

 
  

1990 ΜΗΛΟ Μ’ ΜΟΣΧΟΜΥΡΙΣΜΕΝΟ - ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΚΗΣ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 556 MC 

 

• 
 

1979 ΦΙΛΟΙ Μ’ ΚΑΛΩΣ ΩΡΙΣΑΤΕ - ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΚΗΣ VASIPAP 262 LP 

 
  

● Τσιούτας Λάζαρος 

    

  

1968/ 

1999 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, ΤΟΜΟΣ Γ' - 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΕΛ 10 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

 

• 
 

ηχ.1954 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Τσιριγώτης Γιάννης 

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 
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● Τσιριμπάκας Δημήτρης 

    

  

1993 

ΛΑΪΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 6 - ΒΡΥΣΗ ΜΟΥ 

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ  LYRA 4734 LP Α1 
• 

 

● Τσιώκρης Πέτρος 

    

  

1968/ 

1999 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, ΤΟΜΟΣ Γ' - 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΕΛ 10 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

σ. 135 

(κατά-

γραφή) 
 

• 

● Τσοπανάκης Νικήτας 

    

  

2006 ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ  ΑΘΗΝΑΪΚΗ 292 CD 

10 

συνθ. 
• 

 

1993 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΟΣΜΟΥ - ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΡΧΕΙΟΝ Νο.5 FM 631 CD 14 
• 

 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Τσορλιανός Ευστάθιος 

    

  

ηχ.1960-

80 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το αρχείο του Κυριάκου Γκουβέντα  
• 

● Τσουνιάς Μικές (Έννημα) 

    

  

2009 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

3CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ I9-12 

• 
 

>2000 ‘ΤΟ ΕΝΝΗΜΑ’ - ΤΣΟΥΝΙΑΣ ΜΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

MOLNLY

CKE 

ΕΛΛΑΣ CD σμτχ. 

• 
 

1997 ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  

ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

ΛΕΚ106-

107 2CDs 

 

• 
 

1982/ 

2001 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΠΟΛΥΣΤΙΧΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, ΧΟΡΟΙ, 

ΔΙΣΤΙΧΑ  

ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

LCGW 

106–107 

2LPs/ 

2CDs 

 

• 
 

ηχ.1964 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Τσώχος Αντώνης 

    

  

1997 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΣΙΜΩΝ 

ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 8 CD 

εκτός 

6,10,16 
• 

 

1995 ΑΠΟΚΡΗΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΣΔΕΜ 135 LP 

 

• 
 

1994 ΕΘΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 131 LP σμτχ. • 
 

1994 

[1976] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΡΟΥΜΕΛΗΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 4 CD 7 
• 

 

1993 

ΕΠΕΤΕΙΟΙ 26ης & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΣΙΜΩΝ 

ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 129 LP 

 

  

1993 

ΕΠΕΤΕΙΟΙ 29ης ΜΑΪΟΥ & 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΣΙΜΩΝ 

ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 130 LP σμτχ.   

1991 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΜΟΥ - ΣΙΜΩΝ 

ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 128 LP 

Α1-7, 

Β1,2,4-

6 
  

1990/ 

2003 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 127/ 13 

LP/ 

CD 

 

  

1976 

[1994] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΣΙΜΩΝ 

ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 113 LP σμτχ.   
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1957-73  Ραδιοφωνική εκπομπή: Ελληνικοί Αντίλαλοι, επιμ.: Σίμων Καράς • • 

● Υψηλός Γιάννης 

    

  

1970-

1980 

Υπάρχει LP Αμερικής για το οποίο δεν εντοπίστηκαν 

περισσότερα στοιχεία 

    

  

● Φακίνος Μανώλης (Μπαρμπεράκης) 

    

  

2009 

ΑΜΑΝΕΤΖΙΔΙΚΑ ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ - 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ MBI 73331 2CDs 

συνθ./ 

τργδ.   

2007 

ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΕΚΕΙΝΗ - ΜΑΝΩΛΗΣ 

ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ CRONOS 748 CD 

συνθ./ 

τργδ.   

2007 

ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ, LIVE - ΖΕΡΒΑΚΗΣ, ΒΑΖΑΙΟΣ, 

ΜΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

 

CD σμτχ. 
• 

 

2005 Τ’ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ  CRONOS 721 CD 

συνθ./ 

τργδ.   

2003 

ΜΙΑ ΒΡΑΔΥΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΩΛΗ 

ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΣΩ ΜΩΡΑΤΗ  CRONOS 660 CD 

συνθ./ 

τργδ. 
• 

 

2002 Σ’ ΑΓΑΠΩ ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΩΡΑΙΑ  LEGEND 5160 CD 

συνθ./ 

τργδ.   

2001 ΑΚΟΜΑ ΛΙΓΟ ΜΕΙΝΕ  CRONOS 579 CD 

συνθ./ 

τργδ. 
• 

 

2000 ΑΠΟΨΕ ΣΕ ΘΕΛΩ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ CRONOS 545 CD 

συνθ./ 

τργδ. 
• 

 

2000 ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ  MBI 16537 CD 

συνθ./ 

τργδ.   

2000 

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΝΙΚΟΛΑΣ 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ALPHA 2010 CD 

συνθ./ 

τργδ.   

2000/ 

2002 

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ - ΜΑΝΩΛΗΣ 

ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ, ΛΕΤΑ ΚΟΡΡΕ LEGEND/ SPOT 

5111/ 

117759 CD 

συνθ./ 

τργδ.   

1999 ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 175 CD 

συνθ./ 

τργδ.   

1998 Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΓΑΠΗ  CRONOS 493 CD 

συνθ./ 

τργδ.   

1997 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ - ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ  SPOT 1158 CD 

συνθ./ 

τργδ.   

1996 ΘΑ ΦΥΓΩ ΑΛΛΑ  CRONOS 427 CD 

συνθ./ 

τργδ.   

1995 

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΓΑΜΕ ΤΟΤΕ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ MBI 10618-9 

2LPs/ 

2CDs σμτχ.   

1995 ΘΑ ΜΕΙΝΕΙΣ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ  CRONOS 382 CD 

συνθ./ 

τργδ.   

1993 ΕΙΣΑΙ Η ΜΟΙΡΑ ΜΟΥ ΕΣΥ  HELLAS 324 LP 

συνθ./ 

τργδ.   

1992 ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ  ΦΟΙΝΙΞ 601 LP 

συνθ./ 

τργδ.   

1991 ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ  ΦΟΙΝΙΞ 541 LP 

συνθ./ 

τργδ.   

1990 ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ 12  MBI 10404 LP 

συνθ./ 

τργδ.   

1985 ΕΝΑ ΧΑΡΕΜΙ ΓΙΑΛΑ  SIPI SPR320 LP 

συνθ./ 

τργδ.   

1981 ΤΑ ΣΟΥΞΕ  PANVOX 16289 LP 

συνθ./ 

τργδ.   

1978 ΓΙΑΛΕΣΑ ΕΓΙΑΜΟΛΑ  PANVOX 16232 LP 

συνθ./ 

τργδ.   
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1978 ΜΙΑ ΠΕΝΝΙΑ ΜΕΣ’ ΑΠ’ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ  PANVOX 10211 LP 

συνθ./ 

τργδ.   

1978 Ο ΕΡΩΤΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ  PANVOX 16223 LP 

συνθ./ 

τργδ.   

1977 ΑΓΑΠΩ ΜΙΑ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ  PANVOX 16190 LP 

συνθ./ 

τργδ.   

1976 ΝΤΑΛΚΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΕΚΛΕΤΙΑ  PANVOX 16182 LP 

συνθ./ 

τργδ.   

1975 Ο ΞΕΝΗΤΕΜΕΝΟΣ  PANVOX SPV 6 LP 

συνθ./ 

τργδ.   

1974 ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗΤΕΙΑ  PANVOX 16147 LP 

συνθ./ 

τργδ.   

1974 ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ  PANVOX 10168 LP 

συνθ./ 

τργδ.   

1974 ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ Νο.2  PANVOX 16132 LP 

συνθ./ 

τργδ.   

1973 ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ  PANVOX 16113 LP 

συνθ./ 

τργδ.   

1969 ΣΗΚΩ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΧΟΡΕΥΕ DECCA L33DEC13 LP 

συνθ./ 

τργδ.   

1968 ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΤΕ ΚΑΙ ΧΟΡΕΨΤΕ  DECCA L33DEC12 LP 

συνθ./ 

τργδ.   

1963 SOUNDS FROM GREECE  LONDONGLO GLB1006 LP 

συνθ./ 

τργδ.   

1982-99 

Ραδιοφωνική εκπομπή: Λαϊκοί Πρακτικοί Οργανοπαίκτες, Γ΄ πρόγραμμα, ΕΡΑ, επιμ.: Γιώργος 

Παπαδάκης 
• • 

1969 12 ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ  PANVOX 10107 LP 

συνθ./ 

τργδ.  
• 

1967 ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ  MUSICBOX MB303 LP 

συνθ./ 

τργδ.  
• 

1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Φάκος Βασίλης 

    

  

2009 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

3CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

II10, 

III2 

• 
 

2006 

ΝΑ ’ΧΕ ΚΑΕΙ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ - ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΛΚΕΛΑΜ 2005/ 6-7 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ II3 

• 
 

2004 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ GENERAL 5364 CD 

 
  

2004 ΚΑΡΙΤΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΜΚΑΣΝΚ

Ι CD 

 

  

2004 

ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΤΟ ΓΑΜΟ - ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΥ  GENERAL 4166 CD 

 

  

2003 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΜΟΥ - ΚΩΣΤΑΣ  

ΤΖΙΜΑΣ  GENERAL 5331 CD 

 

  

2003 ΕΜΠΑΤΕ ΑΓΟΡΙΑ ΣΤΟ ΧΟΡΟ - ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΙΜΑΣ GENERAL 5211 CD 

 
  

2003 ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΙΜΑΣ GENERAL 5247 CD 

 
  

2003 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ GENERAL 5262 CD 

 

• 
 

2003 ΚΑΝΕΙ ΚΕΦΙ Ο ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ - ΕΛΛΗ ΚΟΣΜΑ GENERAL 5287 CD 

 
  

2003 ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ GENERAL 4154 CD 

 
  

2003 ΤΑ ΠΟΓΩΝΙΑ - ΣΕΑΣ ΓΚΙΚΑΣ GENERAL 5333 CD 

 
  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΕΠΒ (ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ) 

960 

Χρ. 

έκδοσης 

(ή ηχ.) 
Τίτλος Άλμπουμ 

Εταιρία ή 

φορέας 

(Label) 

Κωδικός 

έκδοσης 
Μέσο 

Αρ. 

κομμα

-τιών 

Σ
υ

λ
λ
έχ

τ
η

κ
ε 

Α
π

ο
κ

λ
εί

σ
τ
η

κ
ε 

2002 ΑΠΕΙΡΟΣ ΓΑΙΑ - ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΔΑΜΟΣ 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΑΚΤΗ MT7003 CD 

 

• 
 

2002 ΓΙΑ ΣΗΚΩ ΚΟΡΗ ΣΤΟ ΧΟΡΟ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ  SYMBAN 2280 CD 

 
  

2002 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΕΡΙΑΝΗ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ EROS MUSIC 5552 CD 

 

  

2002 

ΣΤΟ ΜΩΛΟ ΕΚΕΙ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΑΛΕΚΟΣ 

ΚΙΤΣΑΚΗΣ GENERAL 5320 CD 

1,2,4-6, 

8-11 
• 

 

2001 ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΗΠΕΙΡΟΣ Νο.2  

CENTRAL 

MUSIC 20022 2CDs 

 

• 
 

2001 

ΤΑ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΑ. ΕΤΣΙ ΑΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ - 

ΣΕΑΣ ΓΚΙΚΑΣ GENERAL 5255 CD 

 

  

2000 

ΚΟΥΓΩ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ ΚΙ ΑΧΑΕΙ - ΣΑΒΒΑΣ 

ΣΙΑΤΡΑΣ ΑΕΜ 8 CD 

2,3,5,6,

7,10,13,

14,16 

• 
 

2000 ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΑΕΜ 11 CD σμτχ. • 
 

2000 ΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ - ΜΑΛΙΑΧΟΒΑ ΤΑΣΟΥΛΑ GENERAL 5219 CD 

 
  

2000 ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΗ ΤΟΥ ΠΥΡΡΟΥ GENERAL 5257 CD 

 
  

1999 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ SYMBAN 2239 CD 

 
  

1998 ΔΥΟ ΠΑΤΡΙΔΕΣ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ GENERAL 5149 CD 

 

• 
 

1998 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.8 - ΗΠΕΙΡΟΣ FM 823 CD 4,10 • 
 

1996-

2001; ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ-ΜΠΕΡΑΤΙΑ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 733 MC 

 

  

1996  ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  ΠΑΠΑΔΑΣ 150 CD 

 

• 
 

1995-6 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 644 

2MCs

/ CD 

 

• 
 

1991 

ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 487 MC 

 

• 
 

1990  

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΕ ΜΕΡΑΚΙ - ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 547 MC 

 

• 
 

1989-91; ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ SYMBAN 2114-7 MC σμτχ. 
  

1988 

ΕΤΣΙ ΓΛΕΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ - ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΚΑΨΑΛΗΣ GENERAL 5147 CD 

 

  

● Φανούριος Κωνσταντίνος 

    

  

ηχ.1967 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Φαντάκης Μανώλης  

    

  

2006-7 ΤΟ ΚΟΚΚΟΡΑΚΙ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ  CRETAPHON 1479 CD 

 

• • 

1999  ΧΑΝΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ  CRETAPHON 1363 CD 

 

• • 

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Φασούλας Αχιλλέας 

    

  

ηχ.1955 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Φασούλας Θανάσης  

    

  

2009  

ΚΡΑΣΙ ΣΕ ΠΙΝΩ ΓΙΑ ΚΑΛΟ - ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΝΤΑΓΚΑΛΑΣ ΖΙΩΓΑΣ 206 CD 

 

  

2009  ΠΕΡΔΙΚΑ ΤΟΥ ΓΥΑΛΟΥ - ΚΩΣΤΑΣ ΖΕΡΒΑΣ  ΖΙΩΓΑΣ 204 CD 

 
  

2009  

ΠΟΤΕ ΘΑ ’ΡΘΕΙ Η ΑΝΟΙΞΗ - ΘΑΝΑΣΗΣ 

ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΖΙΩΓΑΣ 207 CD 

 

  

2008 

ΑΝΤΑΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΛΑΧΟΥΣ - ΖΗΣΗΣ 

ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ FORA 43 CD 
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2008; Η ΔΡΟΣΕΡΑΔΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 2 ΖΙΩΓΑΣ 188 CD 

 
  

2008; ΠΟΥ ΠΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟ ΚΟΡΜΙ ΖΙΩΓΑΣ 187 CD 

 
  

2007 

ΑΚΟΥΣ Τ’ ΑΗΔΟΝΙ ΠΩΣ ΛΑΛΕΙ - ΘΑΝΑΣΗΣ 

ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΖΙΩΓΑΣ 183 CD 

 

  

2007-8 

ΟΜΟΡΦΗ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΣΣΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΤΣΙΟΤΙΚΑΣ ΖΙΩΓΑΣ 182 CD 

 

  

2006  

ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΕ ΚΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ 

ΒΙΟΛΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΚΑΛΑΣ FORA 28 CD σμτχ. 
• 

 

2005 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ  ALPHA 869-4,5 2CDs σμτχ. • 
 

2004-5 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ ΖΙΩΓΑΣ 69 CD 

 

  

2004-5 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

Νο.10 - ΖΗΣΗΣ ΤΣΙΟΤΙΚΑΣ ΖΙΩΓΑΣ 64 CD 

 

• 
 

2004 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΒΔΕΛΛΑΣ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΚΑΛΑΣ FORA 12 2CDs 

 

• 
 

2004 

ΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΙΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΚΑΣΙΑΡΑ  FORA 15 CD 

 

  

2004 ΤΑ ΚΥΝΗΓΙΑΡΙΚΑ FORA 14 CD σμτχ. 
  

2002 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠ’ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΛΣΒΒ CD 

 
  

2001 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΖΙΩΓΑΣ 24 CD 

 
  

2001 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΖΙΩΓΑΣ 25 CD 

 
  

2001 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΖΙΩΓΑΣ 26 CD 

 
  

2000-5 ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΖΙΩΓΑΣ 7 CD 

 
  

2000-5 ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΜΠΕΡΑΤΙΑ  ΖΙΩΓΑΣ 18 MC 

 
  

2000-5 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΚΑΛΑΣ ΖΙΩΓΑΣ 6 CD 

 

  

2000-5 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΚΑΛΑΣ ΖΙΩΓΑΣ 28 CD 

 

  

2000-5 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ Νο.3 

- ΖΗΣΗΣ ΤΣΙΟΤΙΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΚΑΛΑΣ ΖΙΩΓΑΣ 46 CD 

 

• 
 

2000-5 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ Νο.5 

- ΖΗΣΗΣ ΤΣΙΟΤΙΚΑΣ  ΖΙΩΓΑΣ 35 CD 

 

• 
 

2000-5 ΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΖΙΩΓΑΣ 8 CD 

 
  

1999 ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΙΚΗΣ CD 4 
  

1997 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 677 MC 

 
  

1997 ΝΙΤΡΟΥΣΗΣ - ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΡΕΓΓΙΝΑ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 689 CD 

 

• 
 

1993 

ΛΑΪΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 5 - ΕΜΟΡΦΗ ΚΑΛΗ ΜΟΥ 

ΑΓΑΠΗ LYRA 4733 LP Α4 
• 

 

1990/ 

1997 

10 ΧΡΟΝΙΑ ΛΑΪΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ - ΓΙΩΡΓΗΣ 

ΜΕΛΙΚΗΣ  LYRA 4575 

LP/ 

CD 8 
• 

 

1989/ 

1997 

ΛΑΪΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 4 - ΟΛΥΜΠΟΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΡΩΜΥΛΙΑ LYRA 4517 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1987 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΛΟΓΟ 

ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΡΟΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΛΣΒΒ LP 

 

• 
 

● Φασούλας Νικ. 

    

  

ηχ.1955 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Φελουζής Μιχάλης 

    

  

2009 

Η ΣΑΜΟΣ ΣΤΙΣ 78 ΣΤΡΟΦΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1918-1958 ΠΕΚ 19 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ I5 

• 
 

2005 ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ 1928 - 1929  HELLENIC 813-4 2CDs 

 

• 
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2000 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

1918-1948 HELLENIC 1019 CD 3-17 
• 

 

● Φιλιππίδης Φίλιππος 

    

  

2006 ΕΚ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

 

2CDs σμτχ. 
  

1998 Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΤΟΝΙΑΣ  RIA MUSIC 00M1552 4CDs I7 • 
 

1968 Ελληνική ταινία: Αργύρω η προδομένη • • 

● Φλεβάρης Σάββας 

    

  

2000 

[1975] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 5 CD 12 
• 

 

1976  MUSIKA POPOLARE DEL DODECANESO  ALBATROS VPA 8295 LP Β1 • 
 

1975 

[2000] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΡΟΔΟΥ, ΧΑΛΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΗΣ ΣΔΕΜ 104 LP B1-3 
• 

 

1968/ 

1999 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, ΤΟΜΟΣ Γ' - 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΕΛ 10 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

II4  

(σ. 305) 

• 
 

ηχ.1958 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Φλούδας Γιώργος 

    

  

2005  

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΩΝ ΛΑΛΗΤΑΔΩΝ - 

ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  MUSIC CORNER 1969 CD 

 

• 
 

1982-99 

Ραδιοφωνική εκπομπή: Λαϊκοί Πρακτικοί Οργανοπαίκτες, Γ΄ πρόγραμμα, ΕΡΑ, επιμ.: Γιώργος 

Παπαδάκης 
• • 

● Φλώρος Γιώργος  

    

  

2006 

ΝΑ ’ΧΕ ΚΑΕΙ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ - ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΛΚΕΛΑΜ 2005/ 6-7 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ I23 

• 
 

1997 

25 ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΑΛΕΚΑ 

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ  GENERAL 5109 CD 

 

• 
 

1997 ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 103 CD 

 

• 
 

<1985 ΤΟ ΒΙΟΛΙ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΛΩΡΟΥ ΠΑΪΣΙΟΣ 182 MC 

 

• 
 

1980-90; ΖΩΝΤΑΝΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΟΙΝΙΞ 422 MC 

 
  

1980-90 ΜΟΥ ΚΑΝΑΝΕ ΜΙΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ SYMBAN 2008 LP 

 
  

1977/ 

2004 ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΑ - ΑΛΕΚΟΣ ΔΗΜΟΥ 

OLYMPIA/ 

PANIVAR 20041 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1975 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Νο.1 FEDERALGR 501 LP 

 
  

1974 GREECE 

ODEON 

(MINOS) 17966 LP 

 

  

1960-70 GREEK FOLK MUSIC LYRICORD 7188 LP 

 
  

1982-99 

Ραδιοφωνική εκπομπή: Λαϊκοί Πρακτικοί Οργανοπαίκτες, Γ΄ πρόγραμμα, ΕΡΑ, επιμ.: Γιώργος 

Παπαδάκης 
• • 

1960-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

1998/ 

2005 

[1985] ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΕΛΑΤΟ  FM 

698B/ 

2400 CD 

 

• 
 

1985 

[1998] ΜΙΑ ΒΡΑΔΥΑ ΣΤΟΝ ΕΛΑΤΟ FM 2002 LP 

 

• 
 

● Φουντάτος Ηλίας 

    

  

>1985 ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΑ SYMBAN 123 MC 

 

• 
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1960-80 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Φουρτούνης Μανώλης 

    

  

ηχ.1958 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Φουρτουνίδης Παντελής 

    

  

2008 

[1984] 

ΛΑΪΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 3 - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

ΤΟΥ ΦΑΡΑΣΙΩΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΙΚΗΣ CD σμτχ.   

1990/ 

1997 

10 ΧΡΟΝΙΑ ΛΑΪΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ - ΓΙΩΡΓΗΣ 

ΜΕΛΙΚΗΣ  LYRA 4575 

LP/ 

CD 7 
• 

 

1985 

ΛΑΪΚΟΙ ΟΡΓΑΝΟΠΑΙΧΤΕΣ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

Δ.ΘΕΣ/ 

ΚΗΣ LP IIΒ1,5   

1984 

[2008] 

ΛΑΪΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1984 - ΦΑΡΑΣΙΩΤΙΚΟΣ 

ΓΑΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΜΕΛΙΚΗΣ 

CP972 LP Α 
• 

 

1976 

Τηλεοπτική εκπομπή: Μουσικό οδοιπορικό με τη Δόμνα Σαμίου - Καππαδοκία (Φάρασα-Πλατύ), ΕΡΤ, 

επιμ.: Δόμνα Σαμίου 
• • 

● Φούσκης Κωνσταντίνος 

    

  

ηχ.1967 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Φουτούλης Ζαμπίκος  

    

  

1976  MUSIKA POPOLARE DEL DODECANESO  ALBATROS VPA 8295 LP Β3 • 
 

● Φράγκος Ιωάννης 

    

  

ηχ.2008 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το αρχείο του Νίκου Διονυσόπουλου 
 

• 

● Φράγκος Μανώλης 

    

  

1996 ΚΑΛΥΜΝΙΚΑ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΣΥΡΤΟΣ 575 CD 

1-3,5, 

6,8-10 
• • 

● Φραγκούλης Εμμανουήλ 

    

  

2000  

ΜΕ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ - ΜΑΝΩΛΗΣ 

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

 

CD 

 

• 
 

● Φωτίου Χρήστος 

    

  

2008 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ  MBI 73237 CD τργδ. 
  

2001 Σ ΈΝΑ ΚΑΛΥΒΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΦΟΙΝΙΞ 960 

MC/ 

CD 

 

  

1999 ΑΘΑΜΑΝΕΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΥ ΦΟΙΝΙΞ 941 CD 

 

• 
 

1994 ΤΑ ΚΛΑΡΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ Νο.1  ΦΟΙΝΙΞ 701-2 2LPs τργδ. 
  

1992 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΙ ΜΟΥ - ΣΤΙΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΚΑΙ 

ΣΤΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ  ΦΟΙΝΙΞ 615 LP 

τργδ. 
  

1986-90; ΚΕΦΑΤΑ - ΣΥΡΤΟΛΑΪKΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 441 MC τργδ. 
  

1981 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  GENERAL 2650 LP τργδ. 
  

1980-90; ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΦΟΙΝΙΞ 400 MC τργδ. 
  

1980-90; ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΥ 1 ΦΟΙΝΙΞ 293 MC τργδ. 
  

1978 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ  PANVOX 16242 LP τργδ. 
  

1977 ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ 21  PANVOX 16203 LP τργδ. 
  

2004 

ΜΟΥ ΧΑΛΑΣΑΝ ΤΗΝ ΣΤΡΟΥΓΓΑ ΜΟΥ - ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΦΩΤΙΟΥ ΦΟΙΝΙΞ 962 CD τργδ.  
• 

1998 ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΕ Ο ΠΑΡΝΑΣΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΥ ΦΟΙΝΙΞ 483 CD τργδ. 
 

• 
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1997 ΝΑ ’ΧΕ ΚΑΕΙ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ  ΦΟΙΝΙΞ 482 CD τργδ. 
 

• 

1997 Ο ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΥ ΦΟΙΝΙΞ 750 

LP/ 

CD τργδ. 
• • 

1995 ΓΛΕΝΤΑΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΥ ΦΟΙΝΙΞ 704 CD τργδ. 
 

• 

1989/ 

2010 ΤΣΟΠΑΝΑΚΟΣ ΗΜΟΥΝΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΥ ΦΟΙΝΙΞ 508 

LP/ 

CD τργδ.  
• 

1986-90; Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 442 MC τργδ. 
 

• 

● Φωτόπουλος Σπύρος 

    

  

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Χαλδαίος Ηλίας  

    

  

1990/ 

1997  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ  

ΦΑΛΗΡΕΑ/ 

ΜΛΑ ΑΦ115-6 

2LPs/ 

CD 

1,5,9, 

12,16 
• 

 

● Χαλιάσος Ευάγγελος 

    

  

2005 

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΧΤΕΝΑ - ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΖΙΩΓΑΣ 107 CD 

 

  

ηχ.1957 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Χαλιγιάννης Αλέκος 

    

  

1994  

MUSIQUES TRADITIONELLES D’ EPIRE - 

KOMPANIA TAKIS LOUKAS  SILEX Y225214 CD 

 

• 
 

1993 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ 1926-1950 ΦΑΛΗΡΕΑ ΑΦ401 

LP/ 

CD 13 
• 

 

1990  ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ - ΤΖΕΝΗ ΖΕΡΒΑ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 455 MC 

 

• 
 

1976 Τηλεοπτική εκπομπή: Μουσικό οδοιπορικό με τη Δόμνα Σαμίου - Γιάννενα, ΕΡΤ, επιμ.: Δόμνα Σαμίου • • 

ηχ.1957 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Χαλιγιάννης Γιάννης 

    

  

1994 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 2 ΠΚΔΙ 91489 

2LPs/ 

CD 11,17   

● Χαλιγιάννης Κώστας 

    

  

2003 

[1975, 

1985] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 17 CD 13-15 

• 
 

1994 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 2 ΠΚΔΙ 91489 

2LPs/ 

CD 11,17   

1985 

[2003] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 123 LP σμτχ.   

1975 

[2003] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 111 LP Α2 
• 

 

1976 Τηλεοπτική εκπομπή: Μουσικό οδοιπορικό με τη Δόμνα Σαμίου - Γιάννενα, ΕΡΤ, επιμ.: Δόμνα Σαμίου • • 

● Χαλιγιάννης Πέτρος (Πετρέφ) 

    

  

; ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ Νο.1 - ΟΡΓΑΝΙΚΟΝ ΗΠΕΙΡΟΣ 3 

MC/ 

LP 

 

• 
 

1960-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 
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● Χαλκιάς Αχχιλέας 

    

  

2009 

ΖΑΓΟΡΙ, ΤΑΚΟΥΤΣΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1961-1975 ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΣΙΜΩΝΟΣ ΚΑΡΑ  ΣΔΕΜ/ ΠΟΣΥΖΑ 24/ 9 CD 2 
  

2009 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

3CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ II9 

• 
 

2007 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ, ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΔΟΜΝΑ 

ΣΑΜΙΟΥ  ΚΣΔΜΔΣ 

 

CD 

I11, 

II6,7 
• 

 

2007 

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟ - ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΚΥΡΙΤΣΗΣ GENERAL 3016 CD 

 

  

2007  ΠΕΤΡΟΛΟΥΚΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ  FM 2640 

CD/ 

DVD 

 

• 
 

2006 

ΑΝΑΜΕΡΑΤΕ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ - ΑΝΘΟΥΛΑ ΝΟΥΣΗ, 

ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΤΗΣ  GENERAL 5536 CD 

 

  

2005  

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΑΛΕ-

ΚΤΡΥΩ 

CD+

ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

 

• 
 

2005 

ΓΙΑ 'ΣΕΝΑ ΣΕΡΝΩ ΤΟ ΧΟΡΟ - ΝΙΚΗ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ GENERAL 5375 CD 

 

  

2005 ΟΛΗ Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΧΟΡΕΥΕΙ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ  GENERAL 5398 CD 

 
  

2005 ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΩ ΗΠΕΙΡΟ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ  GENERAL 5500 CD 

 
  

2005  

ΠΑΡΕ ΓΙΑΤΡΕ ΤΑ ΓΙΑΤΡΙΚΑ - ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΚΥΡΙΤΣΗΣ, ΠΕΤΡΟΛΟΥΚΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ  ΖΙΩΓΑΣ 100 CD 

 

• 
 

2004  

ΕΛΛΑΔΙΚΑ ΚΕΛΑΪΔΙΣΜΑΤΑ - ΠΕΤΡΟΛΟΥΚΑΣ 

ΧΑΛΚΙΑΣ  GENERAL 5250 CD 

 

• 
 

2004 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ - ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ GENERAL 5179 CD 

 
  

2004 

ΜΕ ΚΕΝΤΗΜΑ ΔΙΚΟ ΤΟΥ - ΜΙΑ ΜΠΑΝΤΑ ΤΟΥ 

ΠΕΤΡΟΛΟΥΚΑ ΧΑΛΚΙΑ ΙΝΔΙΚΤΟΣ 

 

CD 

 

  

2004 Ο ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΗΠΕΤ1 

(ΔΕΥΤΟΣ) CD 

 

• 
 

2004; ΟΙ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3 - ΗΠΕΙΡΟΣ ΒΗΜΑ 

 

CD 

 

• 
 

2004 ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΓΑ - ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ  GENERAL 4157 CD 

 
  

2004 

ΠΩΓΩΝΙ-ΔΕΡΟΠΟΛΗ - ΘΟΔΩΡΗΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 79 CD 

1-3,5, 

6,8-11 
• 

 

2004 

ΣΤΑ ΒΑΦΤΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΟΙ 

ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΚΑΝΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΓΛΕΝΤΙ - 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ  GENERAL 4126 2CDs 

 

• 
 

2004 ΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ Νο.2 - ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ  GENERAL 5205 CD 

 

• 
 

2003 

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ 

ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ - ΑΝΘΟΥΛΑ ΝΟΥΣΗ GENERAL 5349 2CDs 

 

  

2003 ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ… ΜΕΛΜΟΚΕ 10 CD σμτχ. 
  

2003 ΤΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΑ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ  GENERAL 5101 CD 

 

• 
 

2002 

ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΜΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΑΠΕΙΝΗΣ - 

ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΣΕΡΤΟΣ WEA 48632 CD σμτχ.   

2002 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ALPHA 

 

CD εκτός 6 
  

2002 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΑΙΤΩΛΙΚΟ ΔΩΔΩΝΗ 376036 

CD+

ΒΙ-

ΒΛΙΟ σμτχ. 
  

2002 ΠΑΤΗΜΑΤΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΤΖΙΜΙΚΑΣ ΙΑΜΒΟΣ 

 

CD 

 

• 
 

2001 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

ΧΑΛΚΙΑΣ GENERAL 5260 CD 

 

• 
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2001 

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΗΠΕΙΡΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

ΧΑΛΚΙΑΣ 

CENTRAL 

MUSIC 20018 4CDs 

 

• 
 

2001 ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΔΩΔΩΝΗ Π3760312 CD 

 
  

2001 ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΙΝΔΟΙ 3 - ΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ SARASWATI SARA03 CD 

 

• 
 

2001   

Η ΛΕΒΕΝΤΟΓΕΝΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ - ΑΛΕΚΟΣ 

ΚΙΤΣΑΚΗΣ CRONOS 595 

  

• 
 

2001 ΚΡΑΣΙ ΣΤΟ ΜΑΣΤΡΑΠΑ CRONOS 597 

MC/ 

CD 

 

  

2001 

ΝΟΣΤΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ - 

ΑΛΕΚΟΣ ΚΙΤΣΑΚΗΣ  GENERAL 5251 CD 

 

• 
 

2000 ΓΛΕΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ  GENERAL 5282 CD 

 
  

2000 ΜΠΗΚΑΝ ΡΟΥΣΕΣ ΣΤΟ ΧΟΡΟ - ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΙΜΑΣ  GENERAL 5197 CD 

 
  

2000  

ΠΕΤΡΟΛΟΥΚΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ 

ΣΟΛΙΣΤΕΣ Ν.3 MBI 16525 CD 

 

• 
 

2000 

ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΚΟΛΟΒΟΣ CRONOS 536 CD 

 

• 
 

1999 

ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 

ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ GENERAL 5200 CD 

 

• 
 

1999 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 

ΜΑΛΙΑΧΟΒΑ ΤΑΣΟΥΛΑ GENERAL 5154 CD 

 

• 
 

1999 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΟΠΑΙΧΤΕΣ  ΕΡΑ 102 CD 2   

1999 ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΝΙΑΣ  GENERAL 5189 CD 

 
  

1999 ΤΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΑ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ  GENERAL 5201 CD 

 

• 
 

1998 

18 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΝΙΚΟΣ 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ  GENERAL 5170 CD 

 

  

1998 PETRO LOYKAS CHALKIAS & KOMPANIA HITCHYKE 651019 CD 

 

• 
 

1998 Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΤΟΝΙΑΣ  RIA MUSIC 00M1552 4CDs σμτχ. • 
 

1998 ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ GENERAL 5148 CD 

 

• 
 

1998 ΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ Νο.1 - ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ  GENERAL 5281 CD 

 
  

1997 

ΗΠΕΙΡΟΣ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΣ - ΑΝΘΟΥΛΑ 

ΝΟΥΣΗ-ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΤΗΣ  GENERAL 5095 CD 

 

  

1997 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ - ΣΕΑΣ ΓΚΙΚΑΣ  GENERAL 5088 2CDs 

 
  

1997 

ΞΕΦΥΛΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - 

ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΤΗΣ  GENERAL 5094 CD 

 

• 
 

1997 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΕ 

ΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΡΑ 101 CD σμτχ. 
• 

 

1997 ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ GENERAL 5087 CD 

 

• 
 

1997 

ΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ Νο.2 - ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ, 

ΓΙΟΥΛΑ ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ  GENERAL 5100 CD 

 

• 
 

1997 ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ PANIVAR 5788 CD 

 
  

1996 40 ΧΡΟΝΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ - ΑΛΕΚΟΣ ΚΙΤΣΑΚΗΣ  GENERAL 5071 CD 

 

• 
 

1996 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ Νο.12 - 18 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ FM 365 CD 

 

• 
 

1996 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ GENERAL 5063 CD 

 

• 
 

1995 

ΒΟΥΝΟΣΠΑΡΜΕΝΗ ΗΠΕΙΡΟ - ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΚΥΡΙΤΣΗΣ GENERAL 5025 CD 

 

• 
 

1995/ 

2001  ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ - ΠΕΤΡΟΛΟΥΚΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ  

BMG/ 

MRECORDS 

31823/ 

01009 

LP,C

D/ 

CD 

 

• 
 

1995  

Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΚΥΡΙΤΣΗΣ  SIBILLA 5 CD 

 

  

1995 ΣΟΥΛΙ, ΗΠΕΙΡΟΣ - ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ LYRA 4804 CD 

 

• 
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1995 ΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ GENERAL 5010 CD 

 

• 
 

1995 

ΤΑ ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ Νο.1 - ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ, 

ΓΙΟΥΛΑ ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ  GENERAL 5014 CD 

 

• 
 

1995 ΤΑ ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ Νο.2 - ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ GENERAL 4076 CD 

 

• 
 

1993/ 

2001  

ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ - ΠΕΤΡΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ 

LYRA/ 

MRECORDS 

4717,0111/ 

1004 

LP,C

D/ 

CD 

 

• 
 

>1990 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΕΕΚΚΠΕ

ΠΜ ΕΠΕ 

580 CD σμτχ. 
  

1990-

2000; ΕΓΩ ΜΙΚΡΟΣ ΟΡΦΑΝΕΨΑ ΦΟΙΝΙΞ 682 MC 

 

  

1990-

2000; ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ SIBILLA 501-502 MC 

 

  

1990; ΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ SYMBAN 2097 MC 

 
  

1989  

ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΑΓΙΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΒΑΓΙΑΣ  SYMBAN 2080 LP 

 

• 
 

1989 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΡΟΛΟΪ - ΜΑΚΗΣ ΚΙΑΜΟΣ SYMBAN 2072 LP 

 
  

1989/ 

1992 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ - ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ  ΚΣΔΜΔΣ 91154-5/ 2 

LP/ 

CD 6,11 
• 

 

1989-91; ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ SYMBAN 2114-7 MC σμτχ. 
  

1988 ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ - ΜΑΚΗΣ ΚΙΑΜΟΣ SYMBAN 463 CD 

 
  

1988 ΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ - ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ OLYMPIC 1181 LP 

 
  

1986 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Νο.3 - ΗΛΙΑΣ 

ΚΟΝΤΗΣ EPIROS 519 LP 

 

• 
 

1985 

ΠΗΓΑΙΝΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΑ ΣΤΡΑΤΑ - ΝΙΚΗ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ EPIROS 518 LP 

 

  

>1985 ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ SYMBAN 591 MC 

 
  

1982 ΤΟ ΜΑΝΤΑΛΟ  INTERSOUND 2068 LP 

 
  

1981 ΛΕΒΕΝΤΟΓΕΝΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ RECOR 124 LP 

 
  

1981 

ΣΑΝ ΠΑΙΡΝΩ ΤΟ ΣΤΡΑΤΙ ΣΤΡΑΤΙ - ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΜΠΕΛΟΣ REGAL 

71189/ 

489760 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1980 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΓΑΤΣΕΛΟΣ VASIPAP 278 LP σμτχ.   

1978 ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ PANVOX SPV22 LP εκτός 6 • 
 

1988-9 

Τηλεοπτική εκπομπή: Σε Ήχο Ελεύθερο - Αυτοσχεδιασμός και Προσωπική Δημιουργία στην Εκτέλεση της 

Παραδοσιακής Μουσικής, ΕΡΤ, επιμ.: Γ. Παπαδάκης 
• • 

1960-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Χαλκιάς Δημήτρης  

    

  

2008 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1958 Β HELLENIC 1415 CD 16 • 
 

2008 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1958 Γ HELLENIC 1416 CD 17 • 
 

2002 ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΕΣ ΦΑΛΗΡΕΑ ΑΦ424 CD 13,14 • 
 

1999 ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Vol.2 1926-1937 FM 959 CD 

3,5,10, 

13,19 
• 

 

1997 ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Vol.1 1925-1940 FM 845 CD 12,23 • 
 

1997 ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ EMI 856268 CD 12 • 
 

1996 ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ 1926-1945 ΦΑΛΗΡΕΑ ΑΦ952 CD 8-10 • 
 

1995 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ Vol.4 FM 671 CD 22 • 
 

1995 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ FM 667 CD 3,12 • 
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1993 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ 1926-1950 ΦΑΛΗΡΕΑ ΑΦ401 

LP/ 

CD 6 
• 

 

1982 

ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΛΑΚΗΣ 

ΧΑΛΚΙΑΣ 

COLUMBIA 

(MINOS) 

71239/ 

480965 

LP/ 

CD σμτχ.   

1981 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΗΠΕΙΡΟΣ  REGAL 

70760/ 

480840 

LP/ 

CD 7,14 
• 

 

1975 

ΤΟΥΡΚΟΙ ΒΑΣΤΑΤΕ Τ’ ΑΛΟΓΑ - ΤΑΣΟΣ 

ΧΑΛΚΙΑΣ, ΦΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ EMI 

70354/ 

480874 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1960-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Χαλκιάς Κυριάκος  

    

  

2009 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

3CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ 

II7,8, 

III5 

• 
 

2008 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1958 Α HELLENIC 1414 CD 16 • 
 

2008 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1958 Β HELLENIC 1415 CD 18 • 
 

2007  ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1950 Γ  HELLENIC 1086 CD 9 • 
 

2004 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1950 Α HELLENIC 1041 CD 1,9 • 
 

2004 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1950 Β HELLENIC 1042 CD 1,4,8 • 
 

2004 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1951 Α HELLENIC 1043 CD 4 • 
 

2004  ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1953 Α  HELLENIC 1048 CD 12 • 
 

2004  ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1953 Β  HELLENIC 1049 CD 5,13,19 • 
 

2003 ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο.12 ΑΘΗΝΑΪΚΗ 207 CD 10,11 • 
 

2003 ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΥ 1924-1950 PROTASIS 1059 CD 19 • 
 

2003 

[1975, 

1985] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 17 CD 3,7 

• 
 

2002 ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΕΣ ΦΑΛΗΡΕΑ ΑΦ424 CD 1,15,17 • 
 

1998 GREEK FOLK SONGS & DANCES 1958-1962 

GREEKSUM-

MER 61 CD 11,17 
• 

 

1997 ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ EMI 856268 CD σμτχ. • 
 

1994 ΕΘΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 131 LP Α3 • 
 

1985 

[2003] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 123 LP A6   

1982 

ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΛΑΚΗΣ 

ΧΑΛΚΙΑΣ 

COLUMBIA 

(MINOS) 

71239/ 

480965 

LP/ 

CD σμτχ.   

1978 

ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ - ΑΦΟΙ 

ΧΑΛΚΙΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ LPKG55 LP 

 

• 
 

1978 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΛΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ 

COLUMBIA 

(MINOS) 70869 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1975 

ΤΟΥΡΚΟΙ ΒΑΣΤΑΤΕ Τ’ ΑΛΟΓΑ - ΤΑΣΟΣ 

ΧΑΛΚΙΑΣ, ΦΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ EMI 

70354/ 

480874 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1975 

[2003] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 111 LP σμτχ. 
• 

 

1973/ 

2000 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ - ΤΑΣΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ 

COLUMBIA/ 

MINOS 

SCXG102/ 

480611 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1972 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 2 REGAL 70344 LP 

 
  

1956 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από Δ. Μαζαράκη στο Γαλλικό Ινστιτούτο, Αθήνα – Φυλάσσονται στο ΚΜΣ. 
 

• 

ηχ.1953 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 
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; 

Συμμετέχει στα περισσότερα άλμπουμ της οικογένειας «Χαλκιά», χωρίς να αναγράφεται πάντα το όνομά 

του. 
• • 

● Χαλκιάς Παναγιώτης 

    

  

ηχ.1959 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Χαλκιάς Πολυχρόνης 

    

  

1985 

Τηλεοπτική εκπομπή: Συναυλία Παραδοσιακής Μουσικής, Λυκαβηττός - Στεριανά Τραγούδια, ΕΡΤ1, 

επιμ.: Ν. Μπαζιάνας, Φ. Ρεβύνθη 
• • 

2002 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ - ΛΑΚΗΣ 

ΧΑΛΚΙΑΣ 

CENTRAL 

MUSIC 2007 CD 

 

• 
 

1998 GREEK FOLK SONGS & DANCES 1958-1962 

GREEK-

SUMMER 61 CD 4 
• 

 

1997 ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ EMI 856268 CD σμτχ. • 
 

1985 ΓΛΕΝΤΙ, ΚΕΦΙ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣ - ΛΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΣΚ (GSF) 21 LP σμτχ. 
  

1980; ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ EPIROS 502 MC σμτχ. 
  

1978 ΑΠ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ EMI 70729 LP 

 
  

1978 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΛΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ 

COLUMBIA 

(MINOS) 70869 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1975 

ΤΟΥΡΚΟΙ ΒΑΣΤΑΤΕ Τ’ ΑΛΟΓΑ - ΤΑΣΟΣ 

ΧΑΛΚΙΑΣ, ΦΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ EMI 

70354/ 

480874 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1973/ 

2000 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ - ΤΑΣΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ 

COLUMBIA/ 

MINOS 

SCXG102/ 

480611 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

ηχ.1966 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

  

Η παρούσα δισκογραφία του Πολυχρόνη Χαλκιά είναι ενδεικτική. Συμμετέχει επίσης σε αρκετά 

άλμπουμ της οικογένειας «Χαλκιά», χωρίς να αναγράφεται πάντα το όνομά του.   

● Χαλκιάς Φώτης 

    

  

ηχ.1966 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Χανδρινός Γεράσιμος (Φιλήμονας) 

    

  

1986 

ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ERACORD 

 

MC 

 

• 
 

● Χαραλάμπους Δημήτρης 

    

  

1981  

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ - 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΓΙΑΣ  INTERSOUND 2049 LP 

 

• 
 

1979  ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΙΣΣΑ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΓΙΑΣ  GENERAL 2588 LP 

 

• 
 

1977  ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΓΙΑΣ  REGAL 70707 LP 

 

• 
 

● Χαραλάμπους Ευέλθων 

    

  

1988/ 

1999 ΚΥΠΡΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  ΠΛΙ PFF8/ 13 

7LPs/ 

7CDs 

III11, 

V10 
• 

 

● Χαραλάμπους Κων/νος 

    

  

1997 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 7 CD 15 
• 

 

● Χαραλάμπους Λεωνίδας  

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Χαραμαντάς Μανώλης 

    

  

ηχ.1971 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΣΔΕΜ του Σίμωνα Καρά 
 

• 
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● Χαράτσης Ελευθέριος  

    

  

1992 ΚΙΜΩΛΙΑΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΣΑΚΟ 

1001-2 2MCs σμτχ.   

● Χαρίσης Κώστας 

    

  

2003 

ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Νο.12 - 

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 207 CD 2,7 
• 

 

1999 ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Vol.2 1926-1937 FM 959 CD 20 • 
 

● Χάρος Αχιλλέας 

    

  

1972/ 

1995 

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΝΑ 

ΣΑΜΙΟΥ  LYRA 3252/ 0179 

LP/ 

CD 1-12 
• 

 

● Χαρχαλάκης Νικόλαος (Χάρχαλης) 

    

  

2005 ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  ΑΕΜ 26 CD 2 
  

2003 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1930 - 1950  HELLENIC 1037 CD 10,17 • 
 

1996  

ΟΙ ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΕΣ 1920-1955 - 

Σ.ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ, Ν.ΧΑΡΧΑΛΗΣ, Γ.ΜΑΥΡΟΣ, 

Κ.ΝΑΥΤΗΣ  

ΚΜΕ 

(ΑΕΡΑΚΗΣ) ΣΑ540 

10 

CDs X6,7 

• 
 

1990/ 

2002 

ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1920-1955 PANIVAR 40238-9 

2LPs/ 

2CDs I1, II2 
• 

 

● Χαρχαλάκης Χρήστος 

    

  

2009 

ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΞΟ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΑ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ MBI 

 

CD σμτχ.  
• 

● Χατζηδάκης Σταμάτης 

    

  

2009 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

3CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ I3 

• 
 

2005 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 

1939-1956 HELLENIC 806 CD 

2,7,10, 

15 
• 

 

2004  ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1949 Α  HELLENIC 1040 CD 6,16 • 
 

2004 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1950 Α HELLENIC 1041 CD 3 • 
 

2004 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1950 Β HELLENIC 1042 CD 3,18 • 
 

2000 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

1918-1948 HELLENIC 1019 CD 20,21 
• 

 

1978/ 

1990 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ  

COLUMBIA/ 

MINOS 

70706/ 

480838 

LP/ 

CD 2,5,9,10 
• 

 

1964 ΛΑΪΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ  

COLUMBIA 

(MINOS) GS4 

LP 10 

ίντσες 

 

  

1962 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  HMV GCLP 3 LP 

 
  

ηχ.~1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

1900-80 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' και 45' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Χατζηδημήτρης Γιάννης (Γιαννί) 

    

  

>2000 ; - ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΓΙΑΝΝΙ)  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

 

CD 

 

• 
 

1979 LA MUSIQUE DES PAYSANS DE GRECE  

SFPP-SOCIETE 

FRANCAISE FP62909 LP Β1   

1976  MUSIKA POPOLARE DEL DODECANESO  ALBATROS VPA 8295 LP Α1,4 • 
 

ηχ.1958 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 
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● Χατζημιχάλης Νίκος 

    

  

2009 

Η ΣΑΜΟΣ ΣΤΙΣ 78 ΣΤΡΟΦΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1918-1958 ΠΕΚ 19 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ I3,17 

• 
 

2005 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΛΑΪΚΟ 

ΤΡΑΓΟΥ-

ΔΙ ΤΧ.11 CD 2 

• 
 

2000 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Νο.2 1923-1932  LEGEND 5058 CD 7 • 
 

1995 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ FM 667 CD 

15 

τργδ. 
• 

 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Χατζηνικολάκης Στ. 

    

  

ηχ.1958 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Χατζηνικολάου Γιώργος  

    

  

2009 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

3CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ II17-19 

• 
 

1995  ΝΙΣΥΡΟΣ - ΖΩΗ, ΓΛΕΝΤΙ, ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΝΑΟΓ 2CDs 

 

• 
 

● Χατζηνικολάου Στυλιανός 

    

  

ηχ.1960 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Χατζηπέτρος Γιώργος 

    

  

2009 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

3CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ II11-16 

• 
 

2006  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΠΑΔ 2CDs I5,6,13 • 
 

1998 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ vol.11 - ΡΟΔΟΣ, ΣΥΜΗ, 

ΧΑΛΚΗ, ΤΗΛΟΣ, ΝΙΣΥΡΟΣ FM 826 CD 

3,4,10, 

12-16 
• 

 

1997  

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΚΟΖΑ_ΣΑΡΙΚΑ  PANIVAR 5832 CD 

 

  

1994  Η ΜΙΚΡΗ ΡΟΔΙΤΙΣΣΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΟΔΙΤΗ  PANIVAR 5629 

LP/ 

CD 

 

  

1994  Η ΤΗΛΟΣ ΖΕΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑ  PANVOX 16397-8 LP 

 

• 
 

1993  ΣΜΥΡΝΕΪΚΑ, ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ - ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΑΣΗ  PANIVAR 5582 CD 

 
  

● Χατζηπέτρος Θεοδόσης (Αλυκάρης) 

    

  

ηχ.1958 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Χατζής Νίκος 

    

  

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Χατζηχαραλάμπους Δημήτρης 

    

  

1980-90 Τηλεοπτική εκπομπή: Το Δημοτικό Τραγούδι - Λήμνος, ΕΡΤ1, επιμ.: Ν. Μπαζιάνας • • 

● Χατζόγλου Αντώνης 

    

  

1997 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 6 CD 18 • 
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● Χατζόπουλος Γιώργος 

    

  

ηχ.1967 

Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητική αποστολή του Τεντ Πετρίδη για το ΜΛΑΜΜ – Φυλάσσονται 

στο ΚΜΣ.  
• 

ηχ.1958 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Χατζόπουλος Νικόλας  

    

  

2009 

ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΣ 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ FRIENDS CD 

 

• 
 

2007 

ΑΝΑΣΑ ΜΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ  OXYGEN 6 2CDs 

 

• 
 

2005 ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΜΩΡΟ - ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  GENERAL 5387 CD 

 

• 
 

2003 

ΑΔΙΑΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΣ 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  GENERAL 5318 CD 

 

  

2001 ΠΑΡΑ ΘΙΝ’ ΑΛΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝ 6 CD 

 
  

>2000 

ΝΑ ΠΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ  OXYGEN 

 

CD 

 

• 
 

2000 

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΝΙΚΟΛΑΣ 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ALPHA 2010 CD 

 

  

1999 

ΜΕΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΣ 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  GENERAL 5137 CD 

 

  

1998 ΓΙΝΕ ΛΙΜΑΝΙ ΜΟΥ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΛΤΗΣ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 1013 CD 

 
  

1997 

ΓΛΕΝΤΑΜΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ Νο.1 - ΚΕΦΙ, ΧΟΡΟΣ, 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ SOSAPHONE 315 5CDs III   

1997 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ Νο.3 - ΓΙΟΥΛΑ 

ΣΦΥΡΟΕΡΑ, ΜΑΤΟΥΛΑ ΝΤΟΒΙΝΟΥ, ΚΟΝΔΥΛΗΣ 

ΜΑΝΩΛΗΣ  GENERAL 5110 CD 

 

  

1995 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ - ΝΙΚΟΛΑΣ 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  GENERAL 5018 CD 

 

  

1995 ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΣΙΟΣ SOSAPHONE 263 CD 

 
  

1993 ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΑΠΗ - ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ NIKOL101 LP 

 
  

1991 ΑΝΕΠΛΩΡΑ - ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  PANIVAR 5481 LP 

 
  

1990 

ΑΙΓΑΙΟ ΧΑΝΤΡΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΣ 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  PANIVAR 5448 LP 

 

  

1989 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΣ 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ SYMBAN 2063 LP 

 

  

1982-99 

Ραδιοφωνική εκπομπή: Λαϊκοί Πρακτικοί Οργανοπαίκτες, Γ΄ πρόγραμμα, ΕΡΑ, επιμ.: Γιώργος 

Παπαδάκης 
• • 

● Χατζόπουλος Νίκος 

    

  

>1990; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ GENERAL 4015 MC 

 
  

>1990; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 2 GENERAL 4016 MC 

 
  

2008  

ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΝΙΚΟΣ 

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ WEA 650194 CD 

 

  

2007 GREAT PERFORMERS: GEORGE ROILOS  PROTASIS 1107 CD 

 
  

2007 ΤΖΙΒΑΕΡΙ LEGEND 5572 CD 

 
  

2006 ARCHIPELAGO - NICOS FM 2494 CD 

 

• 
 

2005 ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ  LYRA 1074 CD σμτχ. • 
 

2005 

ΜΠΡΟΒΑΛΕΤΕ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ 

ΞΕΦΑΝΤΩΜΑΤΑ  PROTASIS 1080 CD 

 

  

2004 16 ΑΘΑΝΑΤΑ ΒΙΟΛΙΑ NITRO MUSIC 2710922 CD 1 • 
 

2004 

ΔΥΟ ΔΡΟΜΟΙ ΔΥΟ ΦΕΓΓΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ, 

ΠΙΤΣΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  MBI 16592 CD 

 

• 
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2004 

ΕΡΩΤΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ - ΝΑΣΙΑ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ POLYMUSIC 6 CD σμτχ.   

2004 ΣΥΡΝΑ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΜΠΙΟΣ FM 1692 CD σμτχ. 
  

2004/ 

2009 ΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ Νo.2 NEXT 9070 4CDs Ι 
• 

 

2003 ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΙΑ ΣΟΥ LEGEND 5256 CD 

 
  

2003 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ - ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΧΑΡΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ LEGEND 5218 CD 

 

  

2002 

TASTE OF GREEK MUSIC SEAFOOD - ISLAND 

SONGS  EROS MUSIC 90512 CD 

 

• 
 

2002 ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΧΟΡΕΨΟΥΜΕ - ΒΑΣΩ ΜΩΡΑΤΗ CRONOS 619 CD 

 
  

2002 

ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ - ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ Δ. 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ FM 1489 CD 

 

  

2001 MEDITERRANEO - NICOS  FM 1317 CD 

 

• 
 

2001 ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΑΓΑΠΕΣ - ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΛΑ  MBI 10896 CD 

 
  

2001 ΚΑΝΕ ΚΑΤΙ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΘΗΣ PANIVAR 12772 CD 

 
  

2000 BALKAN - ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝ 4 CD σμτχ. 
  

2000 ZEPHYROS - NICOS PLAYS MIKIS THEODORAKIS FM 1180 CD 

 
  

2000 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΧΟΡΟΙ  ΕΡΑ 103 CD 10 • 
 

1999 

Η ΝΑΣΙΑ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΓΙΩΡΓΟ 

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟ  FM 1082 CD σμτχ.   

1999 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ - 

ΡΟΥΛΑ ΛΟΥΚΟΥΜΗ POLYMNIA 92001 CD 

 

  

1998 COSMOS - NICOS  FM 934 CD 

 

• 
 

1998 ΑΡΚΙΟΙ, ΛΕΙΨΟΙ ΚΙ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ FM 467 CD σμτχ. • 
 

1997 CITYLIGHTS - NICOS FM 2205 

CD 

Sin-

gle 

 

  

1997 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΘΥΕΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΛΑ EMI 856631 CD σμτχ. 
  

1997 

ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΝΤΟΥΡΑΛΗ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 116 CD 

 

• 
 

1997 ΨΙΘΥΡΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  WEA 421995 CD 

 
  

1996 ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ SPOT 1141 

LP/ 

CD 

 

  

1996 ΑΣΜΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  EROS MUSIC 025-08 

LP/ 

CD 

 

  

1996 ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΕΣ 4, ΒΙΟΛΙ - ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

MELODYBONU

S 2530 CD 

 

• 
 

1996 Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ - ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ GENERAL 5075 CD 

 

• 
 

1996 ΜΕΘΥΣΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ  MINOS 838232 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1996 ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ - ΣΜΥΡΝΕΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  MOREAS 2052 CD 18 • 
 

1996 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ - ΜΑΡΙΑΝΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ SOSAPHONE 292 CD 

 
  

1996 ΤΟ ΒΙΟΛΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ EROS MUSIC 040-01 CD 

 

• 
 

1996 ΧΟΡΟΣ Η ΖΩΗ - ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΓΑΝΗΣ FM 367 CD 

 
  

1995 DANCING WITH THE GREEK TRADITIONALS  EROS MUSIC 025-04 CD 

 

• 
 

1995 

ΜΕ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΟ ΚΥΜΑ - ΓΙΟΥΛΑ 

ΣΦΥΡΟΕΡΑ CRONOS 405 

LP/ 

CD 

 

  

1995 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ - ΣΥΛΛΟΓΗ GENERAL 5011 CD 

 

• 
 

1995 

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ - ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ GENERAL 5029 CD 

 

• 
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1995;/ 

2005 ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ SYMBAN 683/ 903 

MC/ 

CD 

 

  

1995 ΤΥΧΕΡΟΣ - ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ HIGH 35 

LP/ 

CD 

 

  

1994 ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΕΟΣ - ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ MBI 10613 

LP/ 

CD 8,9 
• 

 

1994 ΜΕ ΚΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ ΠΑΠΑΔΑΣ 107 

LP/ 

CD 

 

  

1993 

ΑΓΑΠΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ - ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΓΟΝΙΔΗΣ PANIVAR 5580 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1993 

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΧΟΡΕΨΟΥΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ - 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΣΙΟΣ SOSAPHONE 2203 LP σμτχ.   

1993 Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ  ΚΡΗΤΗ 33 LP 

 
  

1993 ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙΝΕ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ HELLAS 330 LP 

 
  

1993 ΟΛΑ ΤΑΧΕΙΣ - ΑΝΤΖΗ ΒΕΡΡΑ VASIPAP 534 LP 

 
  

1992 

ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ 2 - 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΟΝΙΔΗΣ  PANIVAR 5536 

LP/ 

CD 

 

  

1992 ΑΣΤΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ - ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 116 

LP/ 

CD 

 

  

1992 ΒΡΑΔΙΑΖΕΙ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ MBI 

10564/ 

73184 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1992 ΕΛΑ Ν’ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΠΑΝΙΑ - ΣΤΑΘΗΣ ΣΤΑΗΣ PANIVAR 5569 LP 

 
  

1992 

ΝΑ ’ΧΑ ΔΥΟ ΚΑΡΔΙΕΣ ΝΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΚΟΥΚΑ MINOS 478736 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1991 

ΕΙΣΑΙ ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΟΥ - ΚΟΥΛΑ 

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ CRONOS 305 LP 

 

  

1991 ΕΛΑΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ - ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

COLUMBIA 

(SONYBMG) 468293 LP 

 

• 
 

1991 ΟΛΑ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ - ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

COLUMBIA 

(SONYBMG) 468294 LP 

 

  

1990 ΘΑΛΑΣΣΑ Σ’ ΑΓΝΑΝΤΕΥΩ - ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑ SPOT 1044 LP 

 
  

1990 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - ΒΑΣΙΛΗ 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ DPI 2047 LP 

 

  

1989 

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  AKTH 466020 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1988 

ΝΗΣΙΩΤΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΙ ΟΙ ΔΥΟ - ΜΑΡΙΑ 

ΣΚΟΥΛΑΞΙΝΟΥ CBS RECORDS 461194 LP 

 

  

1987 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ATHENAEUM 1004 LP 

 

  

1987 

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ MINOS 

656/ 

833652 

LP/ 

CD σμτχ. 
• 

 

1987 ΠΑΙΞΤΕ ΛΑΟΥΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΙΑ - ΛΕΤΑ ΚΟΡΡΕ MELOPHONE 206 LP 

 
  

1986 ΕΞΩ ΝΤΕΡΤΙΑ ΜΕ ΤΑ ΓΚΕΝΤΖΕΔΙΚΑ Νο.2 POLYSTAR 824559 

2LPs/ 

CD 

 

  

1986 

ΧΟΡΟΝ ΧΑΡΑΝ ΧΑΡΕΙΤΕ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ 

ΘΑΣΟΥ Νο.2 - ΡΟΥΛΑ ΛΟΥΚΟΥΜΗ POLYMNIA 1002 LP 

 

  

1985 ΝΗΣΑΚΙ ΠΟΥ ΜΕ ΓΕΝΝΗΣΕΣ - ΛΕΤΑ ΚΟΡΡΕ MELOPHONE 204 LP 

 
  

1984 

ΓΙΑ ΒΡΕΞ’ΑΠΡΙΛΗ Μ’. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ - 

ΡΟΥΛΑ ΛΟΥΚΟΥΜΗ POLYMNIA 1001 LP 

 

  

1984 

ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ - ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ, 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ  MINOS 

537/ 

480310 

LP/ 

CD 

 

• 
 

1984 ΣΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ - ΛΕΤΑ ΚΟΡΡΕ MELOPHONE 203 LP 

 
  

1983 

ΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΡΑΝΑΣΗ ΔΣΚ (GSF) 7 LP 
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1979 

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ - ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΕΣ 57 LP 

 

  

1977 ΤΟΥ ΨΑΡΑ ΠΑΙΔΙ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 34 LP 

 
  

1976 ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΕΣ 31 LP 

 
  

; ΦΥΣΣΑ ΒΟΡΙΑ ΜΟΥ ΔΡΟΣΕΡΕ TOP STAR 1 MC 

 
  

1988-9 

Τηλεοπτική εκπομπή: Σε Ήχο Ελεύθερο - Αυτοσχεδιασμός και Προσωπική Δημιουργία στην Εκτέλεση της 

Παραδοσιακής Μουσικής, ΕΡΤ, επιμ.: Γ. Παπαδάκης 
• • 

1982-99 

Ραδιοφωνική εκπομπή: Λαϊκοί Πρακτικοί Οργανοπαίκτες, Γ΄ πρόγραμμα, ΕΡΑ, επιμ.: Γιώργος 

Παπαδάκης 
• • 

● Χείρης Μιχάλης 

    

  

ηχ.1971 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΣΔΕΜ του Σίμωνα Καρά 
 

• 

ηχ.1969 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Χερουβείμ Μιχάλης 

    

  

2006 ΜΕ ΘΑΜΠΩΝΕΙ Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΟΥ  LEGEND 5396 CD 

 
  

1994 

ΜΟΝΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΙ ΟΥΡΑΝΟ - ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ  SONORA 1301 LP 

 

  

● Χλέκος Τηλέμαχος 

    

  

2008 Η ΚΥΡΙΑ ΓΙΩΤΑ ΛΥΔΙΑ EMI 206502 5CDs 

IV4 

συνθ. 
• • 

2008 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1958 Α HELLENIC 1414 CD 7 συνθ. • • 

2007  ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1955 Η  HELLENIC 1082 CD 13 συνθ • • 

2005 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1955 Α HELLENIC 1061 CD 19 συνθ • • 

● Χονδρογιάννης 

    

  

ηχ.1956 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Χορευτάκης Ηλίας  

    

  

2008  

ΤΣΗ ΝΙΟΤΗΣ ΜΟΥ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ - ΗΛΙΑΣ 

ΧΟΡΕΥΤΑΚΗΣ ΦΑΙΣΤΟΣ 260 CD 

 

• • 

2005  

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟΝ ΟΜΑΛΟ - ΗΛΙΑΣ 

ΧΟΡΕΥΤΑΚΗΣ  ΦΑΙΣΤΟΣ 210 CD 

 

• • 

2004 ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ - ΝΑΥΤΗΣ 1920-2003 ΕΝ ΗΧΩ 1004 CD λαούτο • • 

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

1998  

ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ - ΗΛΙΑΣ ΧΟΡΕΥΤΑΚΗΣ, 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΒΛΑΣΤΑΚΗΣ ΦΑΙΣΤΟΣ 121 CD 

 

• • 

>1990 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από αρχείο αγνώστων - Ζωντανή ηχογράφηση εκδήλωσης • • 

● Χούτρας Μιχάλης 

    

  

>1990 

ΠΑΡΟΣ, ΙΚΑΡΙΑ - ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΑ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

 

CD 

 

• 
 

● Χρηστακάκης Φίλιππος 

    

  

ηχ.2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το ΕΠΑΔΑ 
 

• 

● Χρήστου Παναγιώτης 

    

  

2003 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 19 CD 8 
• 

 

1997 

ΛΕΣΒΟΣ ΑΙΟΛΙΣ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ 

ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΚ 9,10 2CDs II19 
• 
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● Χριστιανός Νίκος 

    

  

2000 ΕΡΥ ΠΑΛΕ  

ΜΙΚΡΕΣ 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 1001 CD 

 

• • 

2000 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - 

ΛΕΣΒΟΣ 19
ος

-20
ός

 ΑΙΩΝΑΣ ΕΞΑΝΤΑΣ 

 

5CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ III17 

• • 

● Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ 

    

  

ηχ.1998-

2000 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από το Eρευνητικό Πρόγραμμα "Θαλήτας" του ΙΜΣ/ΙΤΕ-ΕΚΠΑ  
• 

● Χριστοδουλάκης Ιωάννης 

    

  

1994 

[1976] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΡΟΥΜΕΛΗΣ - 

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 4 CD 5 
• 

 

1976 

[1994] 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΣΙΜΩΝ 

ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 113 LP σμτχ.   

● Χριστόπουλος Δημήτρης 

    

  

2006 ΕΚ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

 

2CDs σμτχ. 
  

2003 

[1975, 

1985] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 17 CD 12 

• 
 

1994 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 2 ΠΚΔΙ 91489 

2LPs/ 

CD 1,2   

1990  

ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΙΚΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ ΜΕ ΤΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΝΟΥΣΑΚΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 494 MC 

 

• 
 

1985 

[2003] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 123 LP σμτχ.   

1975 

[2003] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 - ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ ΣΔΕΜ 111 LP Β1 
• 

 

● Χριστοφοράκης Δημήτρης 

    

  

ηχ.1953 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 

● Ψάλτης Γιώργος 

    

  

2006 

ΝΑ ’ΧΕ ΚΑΕΙ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ - ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΛΚΕΛΑΜ 2005/ 6-7 

2CDs

+ΒΙ-

ΒΛΙΟ I5 

• • 

2005 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ  ALPHA 869-4,5 2CDs σμτχ. • • 

2002 

ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ - ΞΑΝΘΙΠΠΗ 

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΟΥΔΑ-

ΝΙΩΝ CD σμτχ. 

• • 

● Ψαρράς Θανάσης 

    

  

1993 ΛΑΪΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 7 - ΑΣ ΕΙΝ’ H ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ  LYRA 4735 LP Α3,4 • 
 

1993 ΜΗΛΟ ΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  LYRA 150 CD 13,14 • 
 

1982 ΛΕΩ - ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΕΡΖΗΣ SALONICA 3 LP 

 
  

; 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ - ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 

ΖΑΪΜΗΣ 

  

LP 

 

• 
 

● Ψύλλος Γ. 

    

  

ηχ.1953 Ανέκδοτες ηχογραφήσεις από ερευνητικές αποστολές του ΚΕΕΛ της Ακαδ. Αθηνών 
 

• 
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● (;) Λάζαρος 

    

  

1996 

ΜΑΡΙΚΑ ΠΑΠΑΓΚΙΚΑ - ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 1918-

1929 HELLENIC 1011 CD 13,15 
• 

 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● D’ Zurko Arpad 

    

  

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Eisenberg Peter 

    

  

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Elias Freddy  

    

  

1998 JAZZ & ΧΙΤΖΑΖ 2  ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 13 CD 3 • 
 

1997 JAZZ & ΧΙΤΖΑΖ  ILISSOS 1001 CD 9,13 • 
 

1997 PORT SAID CAFE - ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΟΔΟΣ 260 CD 

 

• 
 

1996 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 1960-1965  HELLENIC 1013 CD 3,7,15 • 
 

~1965/ 

2008 MIDDLE EAST FANTASY - TONY ABDEL AHAD ACE/ GVM 

 

LP/ 

CD 

 

• 
 

● Hakki Derman 

    

  

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Hatsis Ernest  

    

  

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Kemani Minas 

    

  

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Mendoza 

    

  

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Morino Giulietta 

    

  

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Qirjo Aurel  

    

  

>2000 ISO POLIFONI ME SAZE - AUREL QIRJO SUPER STAR 

 

CD 

 

• 
 

● Sedefjian Nishan  

    

  

1996  ARMENIANS ON 8TH AVENUE 

TRADITIONAL 

CROSSROADS 1116487 CD 7 
• 

 

1995 

ΤΟ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

1927-1943 - ΑΜΑΛΙΑ ΒΑΚΑ FM 662 CD 12 
• 

 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΕΠΒ (ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ) 

978 

Χρ. 

έκδοσης 

(ή ηχ.) 
Τίτλος Άλμπουμ 

Εταιρία ή 

φορέας 

(Label) 

Κωδικός 

έκδοσης 
Μέσο 

Αρ. 

κομμα

-τιών 

Σ
υ

λ
λ
έχ

τ
η

κ
ε 

Α
π

ο
κ

λ
εί

σ
τ
η

κ
ε 

● Tatliyay Haydar 

    

  

2005 

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ (ΑΙΓΑΙΟ) - ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 

ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1932-52  HELLENIC 1024 CD 

3,7,9,12

,14,17 
• 

 

2001 HAYDAR TATLIYAY KALAN 237 CD 

 

• 
 

1900-60 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε 

επανέκδοση σε MC,LP,CD. 
• • 

● Ted Vartabed 

    

  

1997 JAZZ & ΧΙΤΖΑΖ  ILISSOS 1001 CD 2 • 
 

1997 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 1952-1962  FM 844 CD 

 

  

1900-60 

Υπάρχουν ηχογραφήσεις στη δισκογραφία 78' στροφών για τις οποίες δεν εντοπίστηκε επανέκδοση σε 

MC,LP,CD. 
• • 

● Yacoubian Arach  

    

  

1996 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 1960-1965  HELLENIC 1013 CD 1 • 
 

1972 

THE GLORIOUS GREEKS - YACOUBIAN & 

COMPANY  CRESCENDO GNP89 LP 

 

• 
 

1964 

ARACH YACOUBIAN PLAYS MODERN GREEK 

HORAS  MGM SE4199 LP 

 

• 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: Κατάλογος Στοιχείων Ερμηνευτών ΕΠΒ (Βιογραφία) 

 

Ο παρακάτω κατάλογος έχει έξι στήλες.  

 α) Στην πρώτη στήλη αναγράφεται, κατά σειρά, το επίθετο, το όνομα, το όνομα του πατρός 

και το τυχόν παρωνύμιο (με πλάγια γράμματα) του εκάστοτε ερμηνευτή ΕΠΒ. 

 β) Στη δεύτερη στήλη αναγράφεται το σύμβολο «•», ειδικότερα για τους ερμηνευτές 

εκείνους για τους οποίους επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη ηχογραφήματος, και ως εκ τούτου εξετάστηκαν 

περαιτέρω στο παρόν πόνημα. 

 γ) Στην τρίτη στήλη αναγράφεται η χρονολογία γεννήσεως του καθενός, και, στις 

περιπτώσεις των αποβιωσάντων, επιπλέον η χρονολογία θανάτου, όπου εξακριβώθηκε. 

 δ, ε & στ) Στην τέταρτη, πέμπτη και έκτη στήλη αναγράφεται ο τόπος καταγωγής του κάθε 

οργανοπαίκτη, και συγκεκριμένα: στην τέταρτη και πέμπτη στήλη, αντίστοιχα, το γεωγραφικό 

διαμέρισμα και ο νομός του ελλαδικού χώρου, και στην έκτη ο ιδιαίτερος τόπος (π.χ. το νησί, η 

πόλη ή το χωριό). Όταν ο οργανοπαίκτης κατάγεται από περιοχή εκτός των σημερινών ελλαδικών 

ορίων και της Κύπρου, στις στήλες αυτές αναγράφονται το όνομα της χώρας, της ευρύτερης 

περιοχής, και του ιδιαίτερου τόπου καταγωγής του, όπου αυτός προσδιορίστηκε.  

 

Ο πίνακας είναι ταξινομημένος σε αλφαβητική σειρά σύμφωνα με το επίθετο των οργανοπαικτών. 

Όσον αφορά στη χρονολογία γεννήσεως αυτών, χρησιμοποιούνται διάφοροι συμβολισμοί. Σε 

πολλές περιπτώσεις η τελευταία έχει εκτιμηθεί με έμμεσους τρόπους (π.χ. χρονολόγηση 

φωτογραφιών, ηχογραφήσεων κ.ά.), και ως εκ τούτου ενίοτε σημειώνεται κατά προσέγγιση: 

α) χρησιμοποιώντας τον συμβολισμό «~», εννοώντας πιθανό εύρος απόκλισης ± 1 έως 10 

χρόνια,  

β) αναφέροντας τη δεκαετία μέσα στην οποία εκτιμήθηκε ότι γεννήθηκε ο μουσικός (π.χ. 

δεκαετία 1920),  

γ) αναφέροντας, αντίστοιχα, την ευρύτερη χρονολογική περίοδο και τον αιώνα (π.χ. αρχές 

20
ού

 αι.),  

δ) αναφέροντας τη χρονολογία «ακμής» της επαγγελματικής του δραστηριότητας (π.χ. 

ακμή: 1920-40). Στην περίπτωση αυτή, θεωρείται εύλογο ότι η χρονολογία γεννήσεως είναι 

τουλάχιστον 20 χρόνια πριν τη χρονολογία ακμής αυτή. 

ε) αναφέροντας την παλαιότερη χρονολογία που διαπιστώθηκε ότι ηχογραφήθηκε κάποιο 

κομμάτι από τον εκάστοτε ερμηνευτή (π.χ. ηχογ. 1925). Στην περίπτωση αυτή, το 

πιθανότερο είναι, η χρονολογία γεννήσεως του ερμηνευτή να είναι τουλάχιστον 20 χρόνια 

πριν την προαναφερόμενη χρονολογία ηχογράφησης. 

στ) χρησιμοποιώντας τα σύμβολα «<» ή «>» δίπλα σε μία χρονολογία, όπου σημαίνουν, 

αντίστοιχα, ότι ο οργανοπαίκτης είναι γεννημένος πριν ή μετά τη χρονολογία αυτή.  

ζ) χρησιμοποιώντας τους όρους «παλαιός» ή «νεότερος». Σε γενικές γραμμές, εδώ, οι 

μουσικοί που χαρακτηρίζονται, αφενός ως «παλαιοί», το πιθανότερο είναι να έχουν 

γεννηθεί πριν από τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο (1940), και αφετέρου, ως «νεότεροι», 

αντίστοιχα, το αντίθετο.
1804

  

 

                                                 
1804

 Παρόμοιες –κατά μεγάλη δηλαδή προσέγγιση– εκτιμήσεις όσον αφορά στη χρονολόγηση των διαφόρων μουσικών, 

χρησιμοποιώντας ενίοτε μάλιστα αντίστοιχους με τους προαναφερόμενους όρους, πραγματοποιούνται από αρκετούς 

μελετητές του είδους. Ενδ. βλ. Γαλανού (2006), Γκίκας (1975), Δάρδανος (χ.χ.), Δερβενιώτης (2003), Καλογερόπουλος 

(1998), Κοψαχείλης (1993, 1994, 1996, 1998, χ.χ.), Τόσκα (1981), Χατζηθεοδώρου (2008).  
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Ερμηνευτής ΕΠΒ 

Ή
χ

ο
ς

 Χρ. 

γέννησης 
(& θανάτου) 

Τ ό π ο ς   Κ α τ α γ ω γ ή ς 

Γεωγραφικό 

διαμέρισμα 
Νομός 

Ιδιαίτερη 

Καταγωγή 

Αβέρωφ Γεώργιος • 1913-1980 ΚΥΠΡΟΣ Λευκωσίας Καϊμακλί 

Αβραάμ Βασίλης • 1968 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Μέτσοβο 

Αγαθαγγέλου Θεοφάνης Αγάθωνα 
 

1921 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 

Αγαθάκης • <1910; 
   

Αγαλιώτης Τάσος (Κουκής) • ηχογ. 1975 Ν. ΙΟΝΙΟΥ Ζακύνθου Ζάκυνθος 

Αγγελής Θεμιστοκλής Μανώλη 

(Μιστόκλης) 
• 1906 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Κερατέα 

Αγγελής Χριστόδουλος 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Νάξος - 

Κωμνιακή 

Αγγελίδης Κων/νος Αντωνίου 
 

1913 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Κων/πολη 

Αγγελόπουλος Βασίλης • ηχογ. 1975 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αρκαδίας Λαγκαδιά 

Αγγελόπουλος Σπυρίδων Βασιλείου 

(Αγγελής) 
• 1929 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Προκοπή 

Αγλαμίτσης Αργύρης Γεωργίου 
 

1916 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αρκαδίας 
Κοσμάς 

Κυνουρίας 

Αγραφιώτης Βασίλης • ~1960 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Ευρυτανίας Καρπενήσι 

Αδάμ Γεώργιος Ιωάννη 
 

1927 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Ραπταίοι 

Αδάμ Γιάννης (Σαλβάρης) 
 

1890-1974 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Ραπταίοι 

Αδάμ Μιχαήλ Κυριάκου 
 

1921 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Βοιωτίας 
Θήβα - 

Ξηρονομή 

Αδαμόπουλος Θανάσης, Χρήστος & 

Αχχιλέας  
παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καστοριάς 

Καστοριά - 

Άργος Ορεστικόν 

Αδαμόπουλος Ιωάννης • ηχογ. 1975 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Ηλείας Ανδρίτσαινα 

Αδαμόπουλος Μήτρος 
 

<1900 ΗΠΕΙΡΟΣ Β. Ήπειρος 
 

Αδάμος Γιώργος (Γκρινταβιώτης) • νεότερος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γρεβενών Γρεβενά 

Αδριάς Βαγγέλης (Ναύτης) • 1888-1985 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Πιερίας Λιτόχωρο 

Αθανασιάδης Θεοχάρης • 1925 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Βήσσανη 

Αθανάσιος Δανιήλ 
 

1911 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κοζάνης Βόιο - Μόρφη 

Αθανασούλας Γιώργος 
  

εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Πόντος 
 

Αϊδόνης Κωνσταντίνος • 1907 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Ιωάννινα 

Αικατερινίδης Ιωάννης Ν. • 1919 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Σητεία 

Ακρανάς Παναγιώτης (Καλαϊτζούδι) 
 

1939 ΘΡΑΚΗ Έβρου Κυπρίνος 

Αλαμανής Γιώργης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάλυμνος 

Αλέκος Σκουφάρας 
 

1920 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου 
Χίος - 

Θολοποτάμι 

Αλεξανδρής Στέργος 
 

>1970 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Αλεξίου Γιάγκος (Γιοβανίκας ή 

Γιοβανέλης) 
• 1850-1925 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου Λέσβος 

Αλεξίου Γιάννης • ~1935-1974 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Καλλιφώνι 

Αλεξίου Λεωνίδας 
 

;-1995 ΗΠΕΙΡΟΣ Άρτας Άρτα 

Αλιμπέρτης Χρήστος & Αυγουστής 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Νάξος - 

Κωμνιακή 

Αλτιμπακιάν Μπουχράμ 
 

~1900 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΜΕΝΙΑ 
 

Αλτιπαρμακιάν Ρουπέν • ~1900 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΜΕΝΙΑ 
 

Αμιράλης Αντώνης (Παπατζής) 
 

1896-1959 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία 
Σμύρνη - 

Κορδελιό 

Αμιράλης Ιωάννης Αντωνίου 
 

1925 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Αθήνα 

Αμολοχίτης Μιχάλης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Βουρκωτή 

Αμπατζίδης Γεώργιος (Βεργώνης) 
 

αρχές 20
ού

 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 
Σάμος - 

Μανολάτες 

Αμπελιώτης Γιάννης 
 

~1920 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος 

Αμυρσώνης Αλέξης 
 

<1900 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Σάμος - Κοκκάρι 
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Ερμηνευτής ΕΠΒ 

Ή
χ
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ς

 Χρ. 

γέννησης 
(& θανάτου) 

Τ ό π ο ς   Κ α τ α γ ω γ ή ς 

Γεωγραφικό 

διαμέρισμα 
Νομός 

Ιδιαίτερη 

Καταγωγή 

Αμυρσώνης Γιάννης (Γιάνκος) 
 

1910-1982 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Σάμος - Κοκκάρι 

Αμυρσώνης Στέλιος 
 

αρχές 20
ού

 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Σάμος 

Αναγνώστου Μάρκος 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 
Σάμος - 

Κοντακέικα 

Αναγνώστου Σπύρος Ιωάννη 
 

1918 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Νάξος 

Ανδρέου Άγγελος • 1947-1987 ΘΡΑΚΗ Έβρου Ορεστιάδα - Ελιά 

Ανδρέου Γιώργος 
 

ακμή: 

1920-50 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου Λέσβος - Γέρα 

Ανδρουτσόπουλος Β. (Ψαρέως) • <1910; 
   

Άντος Αντώνης 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ημαθίας Νάουσα 

Αντρέου Πετρής • 1933 ΚΥΠΡΟΣ Aμμοχώστου Ριζοκάρπασο 

Αντριάς Δημήτρης • ηχογ. 1974 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Πιερίας 
Αγ. 

Παντελεήμων 

Αντωνάκης Ηλίας • ~1925 ΗΠΕΙΡΟΣ Άρτας Σκούπα 

Αντώνης ο βιολιτζής 
 

;-1915 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Κων/πολη 

Αντωνίου Αριστοτέλης 
 

~1940 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γρεβενών Γρεβενά 

Αντωνίου Μαυρουδής 
 

>1980; Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Λειψοί 

Αντωνίου Φώτης 
 

~1900 ΗΠΕΙΡΟΣ Θεσπρωτίας Μαργαρίτι 

Αντωνογιαννάκης Ιωάννης 

(Μαντζουράνας)  
1836-1928 ΚΡΗΤΗ Χανίων 

Κίσσαμος - 

Λουσακιές 

Αποστολάκης Νικολής (Τσιλαρίδης) 
 

<1900 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Κίσσαμος - 

Νοχιά 

Αποστολακούδης Γιώργος (Ντιώρας) • 1924 ΘΡΑΚΗ Έβρου Μηλιά 

Αποστολακούλης Ηλίας • 1936 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Φυλακτή 

(Νεοχωρίου) 

Αποστολόπουλος Νίκος (Γλυκοπενιάς) 
 

1938 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Μεσσηνίας Καλαμάτα 

Αραπάκης Βασίλης 
 

<1910; 
   

Αράπης Ν. • ηχογ. 1968 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Μύκονος 

Αρβανιτάκης Τιμόθεος • 1947 Ν. ΙΟΝΙΟΥ Ζακύνθου Ζάκυνθος 

Αρβανίτης Χριστόδουλος 
 

1923 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Αρναία 

Αρβανιτίδης Συμεών 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης 
Διαβατά - 

Αραπλή 

Αρβανιτόπουλος Ανέστος Ιωάννη (ή 

Αρβανιτάκης) 
• 1908 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Ελευσίνα 

Αργύρης Στέλιος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Πετρίλια 

Αργυρίδης Βαρνάβας • <1930 ΚΥΠΡΟΣ Λεμεσού 
 

Αριστοδήμου Ροδοσθένης (Πολωνός) • 1929 ΚΥΠΡΟΣ Λεμεσού Άι-Δημήτρης 

Αρμελενιός Απόστολος Γεωργίου 

(Γιώργαρος) 
• 1926 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 

Σίφνος - 

Εξάμπελα 

Αρμινιώτης 
 

αρχές 20
ού

 ΚΥΠΡΟΣ 
  

Αρτανίτης Αρτέμης 
 

παλαιός ΚΥΠΡΟΣ 
  

Αρχοντής Νικόλαος Κρυστάλλη 
 

1945 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καβάλας Καβάλα 

Ασούτης Νικόλας (Χασαπονικόλας) 
 

;-1980 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Άνδρος - Κόρθι 

Αστεριάδης 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καστοριάς 
Καστοριά - 

Άργος Ορεστικό 

Αστρουλάκης Νικήτας • ~1980 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Αστυπάλαια 

Αττάος Γιαννός • <1920 ΚΥΠΡΟΣ Αμμοχώστου Αυγόρου 

Αυγουστάκης Εμμανουήλ • <1945 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Σητεία - Καρύδι 

Αφεντάκης Βατίστας • ηχογ. 1992 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Κίμωλος 

Βαγενάς Γιάννης 
 

νεότερος ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Βόλος 

Βάγιας Λουκάς 
 

~1910 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
 

Κιάτο 

Βαζαίος Αντώνης • 
~1920 

~1995 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 

Αμοργός - 

Ποταμός 
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Καταγωγή 

Βαζαίος Λευτέρης • 1970 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Αμοργός - 

Ποταμός 

Βαής Αντώνης • <1940 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σερρών Πρώτη Παγγαίου 

Βαλάκος Γιώργος 
 

<1900 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Πήλειο - Πουρί 

Βαλαριστός Νικόλαος 
  

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Σίφνος - 

Απολλωνία 

Βαλάσης Θανάσης Νικολάου 
 

<1900 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Λάρισας Ραψάνη 

Βαλάσης Νικόλαος 
 

<1870 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Λάρισας Ραψάνη 

Βαλαχάς Γιώργος Μήτσου 
  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Καρδίτσα 

Βαλαχάς Μήτρος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Καρδίτσα 

Βαλσαμίδης Γιώργος Ν. 

(Κουτσουρέλης) 
• 1926 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 

Ιεράπετρα - Γρα 

Λυγιά 

Βαμβούκος Ιωάννης Αντωνίου 
 

1909 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία 
 

Βαρδάκης Βαγγέλης Ν. • 1966 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Ιεράπετρα 

Βαρέλης Ιωάννης • ηχογ. 1971 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Ρόδος - Σάλακος 

Βαρκάς Μανώλης • 1940 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Βαρμαξίζης Κώστας 
 

αρχές 20
ού

 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 
Σάμος - 

Πυθαγόρειο 

Βαρμαξίζης Νικολάκης 
 

αρχές 20
ού

 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 
Σάμος - 

Πυθαγόρειο 

Βαρνάβας Γιάννης (Σέρβος, 

Βούλγαρος, Αρκουδιάρης)  
~1890 ΚΥΠΡΟΣ 

  

Βασαρμίδης Αντώνης Νικολάου 

(Βασαρμιδάκι) 
• 1938 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Ιεράπετρα 

Βασαρμίδης Μιχάλης Νικολάου 

(Βασαρμιδάκι) 
• 1934 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Ιεράπετρα 

Βαρτάνης Στέφανος (Βαρτανιάν) • 1922-1989 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία Σμύρνη 

Βαρωσιώτης Παναγιώτης 
 

παλαιός ΚΥΠΡΟΣ Λεμεσού; Κοιλάνι; 

Βασιλακάκης Γιωργος • ηχογ. 1998 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Σητεία 

Βασιλακάκος Γιώργος • >1940 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Πετρίλια 

Βασιλάκης 
 

1845-1907 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Σηλυβρία 

Βασιλάκης Γεώργιος Στυλιανού 

(Σκαλανιώτης) 
• 1927 ΚΡΗΤΗ Ηρακλείου Σκαλάνι 

Βασιλάκης Γιώργος • 1965 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Νάξος - Μέλανες 

Βασιλάκης Κώστας Στυλιανού 

(Βασιλόκωστας) 
• 1937 ΚΡΗΤΗ Ηρακλείου Σκαλάνι 

Βασιλαράκης Ηλίας • ~1900 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Σύμη 

Βασιλειάδης Γρηγόρης 
  

εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Πόντος 
 

Βασιλείου Νικόλας 
 

1906 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Κων/πολη 

Τσαλίκης Βασίλης  
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 
Σάμος - 

Καρλόβασι 

Βασιλικός Δημήτρης 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας 
Πήλειο - 

Μούρεσι 

Βατικιώτης Γιώργος Σωτηρίου 

(Άπορος) 
• 1918-1996 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Αίγινα-Σφεντούρι 

Βατόνιας Κ. 
 

δεκαετία 

1910 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Συκιά 

Βατούγιος Σταμάτης • 1912-1989 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 
Ικαρία - 

Φραντάτο 

Βαφίας Βασίλης 
 

>1900 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Σίφνος 

Βέκης Βασίλης 
 

δεκαετία 

1910 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Ορμύλια 

Βελή-Εφέντης 
 

1891 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ; Αττικής; 
Δραστηριοποιήθηκε 

στην Αθήνα (Καφέ-
Αμάν). 
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Βέλλας Γιάννης 
 

1900-1999 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Μενίδι 

Βελώνης Βαγγέλης 
 

αρχές 20
ού

 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 
Σάμος - 

Σταυρινήδες 

Βενέτης Αν. 
 

δεκαετία 

1910 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Ορμύλια 

Βεντούρης Εμμανουήλ Γ. • ηχογ. 1963 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Κίμωλος 

Βερβέρης Γιάννης (Τουρκογιάννης) 
 

1908 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 
Λέσβος - 

Πλωμάρι 

Βερβέρης Μιχάλης • 
ακμή: 

1930-50 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 

Λέσβος - 

Πλωμάρι 

Βερίκιος Γ. • 1926 Ν. ΙΟΝΙΟΥ Λευκάδας 
Λευκάδα - 

Καρυά 

Βερούχης Βαγγέλης 
 

αρχές 20
ού

 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Κάρυστος 

Βερύκοκος Νίκος  
 

1978 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Νάξος - Μέλανες 

Βίλλας Νικόλας Σταμάτη • 1910 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Κίμωλος 

Βινδένας Μορφίνος 
 

~1935 ΘΡΑΚΗ Έβρου Σιταριά 

Βιόλαζης Νομικός 
  

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Αμοργός 

Βιολάντης Θησέας • <1940 ΚΥΠΡΟΣ 
  

Βιολάρης Κώστας 
 

αρχές 20
ού

 ΚΥΠΡΟΣ 
  

Βισβίκης Γιάννης 
 

1869-1947 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Πήλειο - Ζαγορά 

Βίσσης Νικόλας 
 

παλαιός ΚΥΠΡΟΣ Λάρνακας Λάρνακα 

Βιτζηλαίος Γιώργος • ~1970 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Νάξος - 

Κωμνιακή 

Βλάσσης Προκόπιος • 
ηχογ. 1958 - 

1980 
Ν. ΙΟΝΙΟΥ Κέρκυρας Κέρκυρα 

Βλαστάρης Μανώλης • ~1955 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Κύθνος 

Βλαστάρης Σταμάτης • >1980 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Κύθνος 

Βλαχάκι 
 

~1930; ΘΡΑΚΗ Έβρου Ζώνη 

Βλάχος Κώτσος 
 

παλαιός εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία Σμύρνη 

Βλόκκος Νικόλας (Βιολάρης) • 1936 ΚΥΠΡΟΣ Πάφου Χλώρακας 

Βογιατζάκης Δημήτρης Βασιλείου 
 

1915;-1990 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Πήλειο - Ζαγορά 

Βογιατζής Γιώργος Μιχαήλ 
 

1897 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία 
 

Βογιατζής Ξάνθιππος 
 

αρχές 20
ού

 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Σάμος - Βαθύ 

Βογιατζής Πανανός 
 

μέσα 19
ου

 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία 
Σμύρνη (Καφέ-

Αμάν) 

Βολάκης Β. 
 

αρχές 20
ού

 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος 

Βολάκης Θ. Γ. 
 

<1900 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος 

Βολάκης Μ. Ι. 
 

<1900 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος 

Βολανάκης Παναγιώτης Ιωάννη 
 

1924-1996 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Κίσσαμος - 

Καληδωνία 

Βοσνιακός Ναούμ 
 

1912 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 

Βουβουρδούκης Γεώργιος • ηχογ. 1963 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σερρών Κορμίτσα 

Βουγιούκας Γιάννης Θεοδ. 

(Μπουρνάρμπασ(λ)ης) 
• 1895 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία Σμύρνη 

Βουγιούκας Ευστράτιος (Χαλβατζής) 
 

ακμή: 

1940-70 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 

Λέσβος - 

Μανταμάδος 

Βουλγαρίδης Θανάσης 
 

<1922 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Αρκαδιούπολη 

Βουραζέρης Χρήστος 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Αλαμανιά 

Βουράκης Ιωάννης (Βουρογιάννης) 
 

μέσα 19
ου

 ΚΡΗΤΗ Χανίων Σέλινο - Μονή 

Βουτυράκης Γιώργος Μανώλη • 1947 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Σητεία - Σκλάβοι 

Βρέκος Απόστολος • <1940 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Ευρυτανίας Άγραφα 

Βρέτας Βασίλης 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κοζάνης Βόιο - Εράτυρα 

Βυθούλκας Σπύρος 
 

<1930; 
   

Γαβριήλ Γεώργιος • ~1920 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Ευρυτανίας Καταβόθρα 
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Γαϊτανίδης Γιώργος 
 

1911 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Πόντος 
 

Γαλαθιανάκης Στρατής (Γαλαθιανός) • 1916-1986 ΚΡΗΤΗ Χανίων 

Κυδωνία - 

Κάμπους 

Κεραμειών 

Γαμβάς Ξενοφών Ευάγγελου • 1884 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑ 
Β. Ήπειρος - 

Αργυρόκαστρο 

Γαμπιεράκης Μιχάλης • 1972 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Πάτμος 

Γανώσης Παναγιώτης (1) • 
ακμή: 

1920-60 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 

Λέσβος - 

Πλωμάρι 

Γανώσης Παναγιώτης (2) 
 

1925 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως - Ασφενδιού 

Γανωτής Αθανάσιος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Τρίκερι 

Γάσιας Δημήτρης • 1981 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τρικάλων Καλαμπάκα 

Γάτης Βενιζέλος 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάλυμνος 

Γενειατάκης Νίκος Ιωάννη 

(Βιολάτορας) 
• 1938 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 

Ιεράπετρα - 

Καλαμούκα 

Γενίτσαρης Διονύσης 
 

<1900 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αιτωλ/νίας Αγρίνιο 

Γεραντζόπουλος Γιώργος • 1903-1970 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Ραιδεστός 

Γερασκλής Στέλιος 
 

>1980; Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κώς 

Γερμανός Χρήστος • <1910; ΗΠΕΙΡΟΣ; 
  

Γεροδήμος Νίκος • ~1930 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Συρράκο 

Γεροντάρης Αντώνης Αρ. (Ταβάς) • ~1960 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Σέριφος 

Γεωργάκας Παναγιώτης 
 

1921 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Αρναία 

Γεωργαλάς Αντώνης (Πασάς) 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου Λέσβος - Κάπη 

Γεωργαλάς Ιγνάτιος (Πασάς) 
 

ακμή: 

1940-60 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου Λέσβος - Κάπη 

Γεωργαλάς Νίκος (Πασάς) 
 

ακμή: 1940-

60 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου Λέσβος - Κάπη 

Γεωργιάδης Αλέξανδρος (Μαστρε-

Αλέξης)  
1881-1945 ΚΥΠΡΟΣ Κερύνειας Κερύνεια 

Γεωργιάδης Γεώργιος Κων/νου 
 

1912 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Αθήνα 

Γεωργίου Γιάννης (Καραμπάσης) • 1904-1995 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Νικάσι 

Γεωργίου Φώτης 
 

αρχές 20
ού

 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Νικάσι 

Γεωργούλης Κώστας • 1974 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Σίφνος - Άνω 

Πετάλι 

Γιακουμάκης Αντώνης • ~1900 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Ρόδος 

Γιαλίζης Γαβρίλης • 1930 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Γιαλλούρης Αντώνης (Λώρης) • 1903 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσων Καστελλόριζο 

Γιαλούρης Κώστας 
 

ακμή: 

1940-60 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου Λέσβος - Μπορός 

Γιαμαίος Γιάννης • ~1970 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Αγαθονήσι 

Γιαμαίος Σταύρος • 1932 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Αγαθονήσι 

Γιαννακάκης Διονύσιος Ν. • 1928 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Σητεία - Χαμέζι 

Γιαννακίδης Χρήστος 
 

~1940 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης Σοχός 

Γιαννακόπουλος Δημήτρης 
 

<1940 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αχαΐας Πάτρα 

Γιαννακός 
 

αρχές 20
ού

 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου Λέσβος - Κάπη 

Γιαννακός Γιώργης Φ. • 1960 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Λέρος 

Γιαννακός Νίκος 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Κατάκοιλο 

Γιαννακούλας • <1935 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γρεβενών Βλαχοκρανιά 

Γιαννενάκης Ιωάννης Κων/νου 
 

1904-1945 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Αποκόρωνας - 

Βρύσες 

Γιαννίσης Αλκιβιάδης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Πιτρόφια 

Γιαννίσης Βασίλης • 1953 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Γιαννισαίο 
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Γιαννιτόπουλος Βάγιας Βασιλείου • 1914 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Φθιώτιδας Λαμία 

Γιαννόπουλος Μήτσος Αθανασίου 
 

1878 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Ιωάννινα - Ζίτσα 

Γιαννούκας Σάββας 
 

>1980; Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Λέρος 

Γιασεμής Κώστας 
 

αρχές 20
ού

 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος - Δαφνώνα 

Γιασεμίδης Αντώνης • <1940 ΚΥΠΡΟΣ Λευκωσίας Λευκωσία 

Γιασεμίδης Μιχαλάκης • αρχές 20
ού

 ΚΥΠΡΟΣ Λευκωσίας Λευκωσία 

Γιασεμίδης Χρυσανθής 
 

παλαιός ΚΥΠΡΟΣ Λεμεσού Κοιλάνι 

Γιδόπουλος Ευάγγελος Αναστάσιου 
 

1908 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αργολίδος Κρανίδι 

Γιοβαννίσκος Μολδοβλάχος 
 

;-1840 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μολδοβλαχία 
 

Γιολδάρης Ν. 
 

δεκαετία 

1910 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Βάβδος 

Γιούλδασης Νικόλαος Δημητρίου 
 

1931 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Βάβδος 

Γιούπης Σοφοκλής • 1924 ΚΥΠΡΟΣ Λεμεσού Καμινάρια 

Γιώργης «ο Παλιός» (Kemani Yorgi) 
 

~1700 

~1770 
εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Κων/πολη 

Γκάγκας Ευάγγελος & Γιάννης 
 

τέλη 19
ου

 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
 

Γκάγκας Σάββας Δημητρίου 
 

1905 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Ιωάννινα - Ζίτσα 

Γκάγκος Π. 
 

~1920 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Λιβάδι 

Γκαϊντατζάκης Γιώργος • 
 

ΘΡΑΚΗ Έβρου Λουτρά 

Γκανάς Δημήτρης Παναγιώτη 

(Ρούντας) 
• 1900-1978 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Ζαγόρι - Βίτσα 

Γκανάς Παναγιώτης (Ρούντας) 
 

<1900 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Ζαγόρι - Βίτσα 

Γκανής Κωνσταντίνος • παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Σοφάδες 

Γκανιάτσος Ανδρέας 
  

ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Φωκίδας 
 

Γκαντίνης Ιωάννης 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κοζάνης Σιάτιστα 

Γκαρανάτσης Αποστόλης Κων/νου 
 

1884-1932 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Ιωάννινα - 

Γραμμένο 

Γκατζάς Γιάννης 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Πιερίας Πλαταμώνας 

Γκατζάς Νικόλαος Γιάν. 
 

1896 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Πιερίας Πλαταμώνας 

Γκάτζεφ Άνγκελ • ηχογ. 1998 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 

Γκέκας Νίκος • ~1940 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Λάρισας Βερδικούσια 

Γκιζγκής Παράσχος • παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
  

Γκίκας Αριστείδης Γεωργίου 
 

1939 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας 
Μαρμάριο - 

Μπιζούνι 

Γκίκας Κώστας • ~1955 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τρικάλων Τρίκαλα 

Γκίκας Χρήστος • ~1930 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τρικάλων Τρίκαλα 

Γκιουλέκας Βαγγέλης • <1970 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γρεβενών Γρεβενά 

Γκιουλέκας Θωμάς Αθανασίου • 
δεκαετία 

1930; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γρεβενών Γρεβενά 

Γκιουλέκας Νίκος Αθανασίου 

(Πατριάρχης ή Σιούλης) 
• 1925-2010 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γρεβενών 

Γρεβενά - 

Κηπουριό 

Γκιουλέκας Σπύρος Αθανασίου • 1940 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γρεβενών Γρεβενά 

Γκιουλετζής Θάνος • 1964 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 

Γκιουλμπαξιώτης Οδυσσέας • ηχογ. 1960 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος 

Γκιούρας Ιωάννης 
 

1896-1973 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Μ. Παναγιά 

Γκισδάκης Θωμάς • 1936 Ν. ΙΟΝΙΟΥ Κέρκυρας 
Κέρκυρα - Άνω 

Κορακιάνα 

Γκιώτης Νικόλαος Σταύρου 
 

1922 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Λίμνη 

Γκόβας Νίκος 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κοζάνης Πεντάλοφο 

Γκόγκος Γιώργος 
 

1981 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Ιωάννινα 

Γκόγκος Ευάγγελος • ~1930 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Ιωάννινα 

Γκόγκος Νικόλαος • 1907 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Κουκούλι 

Ζαγορίου 

Γκολοντίνας Δημήτρης 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καστοριάς 
Καστοριά - 

Άργος Ορεστικό 
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Γκόντας Νικόλας 
 

~1850; ΗΠΕΙΡΟΣ 
  

Γκορίτσας Γιάννης 
 

~1910 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Φθιώτιδας 
Λιβανάτες 

Λοκρίδας 

Γκορίφας Φίλιππος 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σερρών Νιγρίτα 

Γκουβέντας Κυριάκος • 1966 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 

Γκουγκούρας Δημήτρης • ηχογ. 1930 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Δ. Μακεδονία 
 

Γκουντουλίδης Κωνσταντίνος • ;~1978 ΘΡΑΚΗ Έβρου Χιονάδες 

Γκούρας Γιαννάκης • 1897 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Μεγάλη Παναγιά 

Γκρέτσης Γιώργος • 1882-1970 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αργολίδος Λυγουριό 

Γλαρός Δημήτρης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Ικαρία - Γλαρέδο 

Γολεμάτης Αθανάσιος 
 

1924 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Κορινθίας Περαχώρα 

Γονιδάκης Δημήτρης • >1970 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Κύθνος 

Γονιδάκης Κώστας • ~1930 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Κύθνος - Δρυόπις 

Γονίδης Στέφος Σταμάτη • ~1940 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Κύθνος - Δρυόπις 

Γοργίας Νίκος 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καβάλας Καβάλα 

Γουβεράκης Γιώργης 
 

1900-1991 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Κίσσαμος - 

Παλιά Ρούματα 

Γουβεράκης Κωστής 
 

1902-1993 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Κίσσαμος - 

Παλιά Ρούματα 

Γουλάς Δημήτρης • 1922 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Καππαδοκία Φάρασα 

Γραμματικός Βασίλης • ~1950 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Πάτμος 

Γρηγοράκης Γιάννης • νεότερος ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Ιεράπετρα 

Γρηγοράκης Γρηγόρης • ~1920 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Σύμη 

Γρηγόρης Νικήτας • <1940 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Αστυπάλαια 

Γρηγοριάδης Παντελής • ηχογ. 2005 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Πόντος 
 

Γρηγορίδης Πολυχρόνης 
 

1934 ΘΡΑΚΗ Έβρου 
Διδυμότειχο - 

Καρωτή 

Γρηγορίου Επαμεινώνδας 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - Άγιος 

Πέτρος 

Γρηγορίου Νικόλαος 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Κατάκοιλο 

Γρύλλης Μανώλης 
 

>1980; Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Λέρος 

Γύφτος Λεωνίδας Νικολάου 
 

1900 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Ιωάννινα 

Δ. Νίκος (Nick Doneff) • 1887 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Sorovitch 

Δαβίδ Θεόδωρος 
 

μέσα 19
ου

 ΚΥΠΡΟΣ Λευκωσίας Λευκωσία 

Δαβλιάς Ιωάννης 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Πιερίας Σκοτίνα 

Δαλιάνης Χρήστος • 1983 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αρκαδίας 
 

Δαλίτης Παναγιώτης 
 

παλαιός ΚΥΠΡΟΣ Λευκωσίας Ιδάλιο 

Δαμιανός Σάββας • ηχογ. 1971 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου 
Ρόδος - 

Αρχάγγελος 

Δανές Παρασκευάς Διονυσίου • 1921 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Ηλείας 
Κορώνεια 

Ολυμπίας 

Δανόπουλος Απόστολος 
 

αρχές 20
ού

 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας 
Πήλειο - 

Ξουρήχτη 

Δασκαλάκης Μανώλης Ν. (Μαέστρος) • 1941 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Σητεία - Ζάκρος 

Δεληγιάννης Πέτρος Γεωργίου • 1924 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Ιωάννινα 

Δεληκούκος Μανόλης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου Λήμνος 

Δελής Γ. • 1906 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Κορινθίας Χιλιομόδιον 

Δελιγιάννης Γιώργος 
 

~1975 ΘΡΑΚΗ Έβρου Σαμοθράκη 

Δέλιος Μιχάλης (Δελιάς) 
 

<1900 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία Σμύρνη 

Δέλλας Μάρκος 
 

~1880 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κοζάνης Βλάστη 

Δεπάστας Γιώργος (Πακιό) 
 

1904-1970 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Σίφνος - 

Αρτεμώνας 

Δεπάστας Δημήτρης (Καμανάκι) 
 

;-1942 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Σίφνος - 

Αρτεμώνας 
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Δεποτίδης Παντελής • 1931 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Αμοργός - 

Κατάπολα 

Δέρβας Χρήστος • 
ηχογ. 1961-

75 
ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 

 

Δερίλας Θανάσης 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κοζάνης Λιβαδερό 

Δερίλας Χρήστος Θαν. 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κοζάνης Λιβαδερό 

Δερμετζόπουλος Ηλίας 
 

~1900 ΘΡΑΚΗ Έβρου Κόμαρα 

Δερμιτζάκης Ιωάννης Μανώλη 

(Δερμιτζογιάννης) 
• 1907-1984 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 

Σητεία - 

Μαρωνιά 

Δημάκης Νικόλαος Ευστάθιου 
 

1913 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Βοιωτίας Αράχωβα 

Δήμας Βασίλης 
  

ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Μεσόγεια 

Δήμας Γεώργιος Ιωάννη 
 

1928 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής 
Αφίδναι 

(Κιούρκα) 

Δημήτριος Αργύρης 
  

ΗΠΕΙΡΟΣ 
  

Δημητρίου Βαγγέλης 
 

~1950 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Λάρισας Φάρσαλα 

Δημητρίου Θωμάς • ~1940 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Σοφάδες 

Δημητρίου Λάζαρος (Τυφλός) • ηχογ. 1953 ΚΥΠΡΟΣ Πάφου Αμαργέτι 

Δημητρίου Πάτροκλος • 1911 ΚΥΠΡΟΣ Πάφου Κέδαρες 

Δημητρόπουλος Γιάννης (Μεσσήνιος) • 1883 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Μεσσηνίας Σπιτάλι 

Δημητρόπουλος Γιώργος 
 

1909 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Πειραιάς 

Δήμου Θωμάς • ηχογ. 1988 ΗΠΕΙΡΟΣ 
  

Δήμου Νικόλαος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Κουμπουριανά 

Δημούδης Ηρακλής 
 

δεκαετία 

1910 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Σανά 

Δημτσιούδης Στάμος • 1938 ΘΡΑΚΗ Αν. Ρωμυλία 

(γεννήθηκε στο 

Νέο Μοναστήρι 

Δομοκού) 

Διακαντώνης Γ. 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάσος 

Διακαντώνης Νικόλας 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάσος 

Διακοβασίλης Πέτρος • ηχογ. 2006 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Τήλος ή Νίσυρος 

Διαμαντής Θωμάς • νεότερος ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας 
 

Διαμαντόπουλος Γιάννης 
  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
  

Διαπούλης Γιάννης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Άνδρος - Υψηλά 

Δίβαρης Ποσειδώνας (Καραβάς) 
 

1901-1985 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 
Λέσβος - 

Πλωμάρι 

Διδίνης Προκόπης 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κοζάνης Κοζάνη 

Δίδυμος Εμμανουήλ Ιωάννη 
 

1918 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Πειραιάς 

Διονυσίου Γιάννης 
 

νεότερος Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάλυμνος 

Δογραματζάκης Γεώργιος 
 

ακμή: 

τέλη 19
ου

 
ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Ιεράπετρα 

Δογραματζάκης Γιάννης Γεωργίου 

(Γερογιάννης)  
1890 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Ιεράπετρα 

Δοζένης Δημήτρης 
 

δεκαετία 

1910 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Αρναία 

Δόσχορης Κωνσταντίνος Δημητρίου 
 

1930 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Κορινθίας Περαχώρα 

Δουβουρδούκης Γιώργης • 1926 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σερρών Κορμίστα 

Δουλόπουλος Αθανάσιος 
 

δεκαετία 

1910 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Λιβάδι 

Δούλος Ζαχαρίας (Ζαχαρής) 
 

αρχές 20
ού

 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας 
Πήλειο - 

Μακρυράχη 

Δούλος Χρήστος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας 
Πήλειο - 

Μακρυράχη 

Δουμπουλάκης Στέφανος • 1912 ΘΡΑΚΗ Έβρου Κόμαρα 

Δραγάτσης Γιάννης (Ογδοντάκης) • 1886-1958 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία Σμύρνη 
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Δρακογιάννης Αντώνιος Ιωάννη 
 

1901 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Ραπταίοι 

Δρακούλης Δημήτρης Ιωάννη (ή και 

Δρακόπουλος Μήτσος;)  
1875 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη 

Κων/πολη 
(αντιπρβλ.Καλυβιώτη 

[2002α: 73], τον έχει 
για Σμυρνιό) 

Δρακούλης Κώστας Χρήστου • 1900 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Ηλείας Πύργος 

Δράμ(π)αλης Απόστολος Αστέριου 
 

1914 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Μ. Παναγιά 

Δρογώσης Κωνσταντίνος 
 

1949 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Σέριφος 

Δρούγκας Αγαπητός 
 

δεκαετία 

1910 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Ορμύλια 

Δρυμούνης Αθανάσιος Ιωάννη 
 

1895 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Σαλαμίνα 

Δρυμωνάκος Γιώργος • ~1930 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Λακωνίας Μολάοι 

Ελένης Γιώργος 
 

>1980; Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Λέρος 

Ελευθερίου Μιχάλης 
 

αρχές 20
ού

 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος 

Ελευθερίου Νικόλαος 
 

<1900 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος 

Ελιάς Κώστας 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου Λήμνος - Θάνος 

Εμμανουλούδης Μανώλης • ~1970 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καβάλας Θάσος 

Έξαρχος Βασίλης • ~1950 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τρικάλων Τρίκαλα 

Εξουζίδης Παύλος Χαραλάμπου 

(Εξουσίδης) 
• 1931 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Ιεράπετρα 

Ευάγγελος Φραντζέσκος 
  

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Ψαρά 

Ευβοιώτης Νίκος • ~1965 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας 
 

Ευθυμίου Αχχιλέας 
 

~1910; ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Ιωάννινα - 

Βελτσίστα 

Ευθυμίου Λάζαρος (Κατσαμούλης) • ~1935 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Ιωάννινα - 

Βελτσίστα 

Ευτυχίδης Μηνάς Αθανασίου 
 

1900 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Κων/πολη 

Ευφραιμίδης Φίλιππος • 1992 ΘΡΑΚΗ Έβρου Αλεξανδρούπολη 

Έψιμος Δήμος 
 

1914 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως - Αμανιού 

Ζαβρός Γιάννης 
 

<1900 ΚΥΠΡΟΣ Λεμεσού Λεμεσός 

Ζαγανάς Βασίλης • ηχογ. 1978 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Φθιώτιδας Υπάτη-Νεοχώρι 

Ζάγκουλος Νικόλαος 
 

παλαιός ΚΥΠΡΟΣ Πάφου Χρυσοχούς 

Ζαγοραίος Βαγγέλης Ιωαν. • 1941 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Άνδρος - Κόρθι 

Ζάκας Μιχάλης 
 

1909-1988 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κοζάνης Κοζάνη 

Ζαμάγιας Μιλτιάδης 
 

νεότερος Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Ζαμπούνης Ιωάννης 
 

1913-1968 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Άφυτο 

Ζαννάκης Νίκος 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Βουρκωτή 

Ζαπάρτας Νίκος • 1981 ΘΡΑΚΗ Έβρου 
Διδυμότειχο -

Ελληνοχώρι 

Ζαράκης Εμμανουήλ 
 

1886 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ; Αττικής; 
Δραστηριοποιήθηκε 
στην Αθήνα (Καφέ-

Αμάν). 
Ζαρίας Γιάννης • 1975 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Λακωνίας Κυπαρίσσι 

Ζαρκαδάς Χριστόδουλος 
 

δεκαετία 

1910 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής 

Μέλτεπε 

(Καλλιθέα) 

Ζαρόκωστας Μιχάλης Κων/νου 
 

1931 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αρκαδίας Λεωνίδιο 

Ζαφειράκης ο βιολιτζής 
 

;-1920; εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Κων/πολη 

Ζαφειράτος Κωνσταντίνος • 
ηχογ. 1958 - 

1980 
Ν. ΙΟΝΙΟΥ Κεφαλλονιάς Κεφαλλονιά 

Ζαφείρης Παναγιώτης • 1905 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αργολίδος Αραχναίο 

Ζαφείρης Παύλος 
 

αρχές 20
ού

 ΗΠΕΙΡΟΣ Θεσπρωτίας Μαργαρίτι 

Ζαφειρίου Δήμος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας 
Πήλειο - 

Προμύρι 

Ζαφειρίου Κων/νος • ~1931 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σερρών Νιγρήτα 
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Ζαφειρούδης Ιωάννης • ~1930 ΘΡΑΚΗ Έβρου 
Διδυμότειχο - 

Παλιούρι 

Ζαχαρής Παναγιώτης 
 

ακμή: 

1920-30 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου Λέσβος - Κάπη 

Ζαχαρίας Δημήτρης • 1917 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Σέριφος 

Ζαχαρίου Δημήτρης • 1980 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Σάμος 

Ζαχαρός 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης; Θεσσαλονίκη; 

Ζαχαρούδης Γιώργος Μιχαήλ • 1916 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Στανό 

Ζαχαρούδης Δημήτρης 
 

<1900 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Στανό 

Ζαχαρούδης Θανάσης Δημητρίου • ηχογ. 1977 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Στανό - Αρναία 

Ζαχείλας 
 

~1890 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Βοιωτίας Λειβαδιά 

Ζάχος Βασίλης 
 

<1900 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αιτωλ/νίας Ξηρόμερο; 

Ζάχος Περικλής 
 

<1900 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αιτωλ/νίας Ξηρόμερο; 

Ζάχος Στάθης 
 

<1900 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αιτωλ/νίας Ξηρόμερο; 

Ζέμπης Γ. • παλαιός ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας 
 

Ζένιος Γιώργος • ~1970 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Βόρεια Ήπειρος 

Ζερβάκης Αριστοτέλης Μιχαήλ 
 

1924 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Σητεία - Μυρσίνη 

Ζερβάκης Γιάννης Μανώλη (Μαέστος) • 1926 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 
Σητεία - 

Τουρλωτή 

Ζερβάκης Γιώργος • 1972 ΚΡΗΤΗ Ηρακλείου Ηράκλειο 

Ζερβάκης Ιωάννης Γεωργίου 
 

1927 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 
Σητεία - 

Τουρλωτή 

Ζερβάκης Κων/νος Μιχαήλ 
 

1921 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Σητεία - Μυρσίνη 

Ζέρβας 
 

~1870 ΗΠΕΙΡΟΣ Αιτωλ/νίας Βόνιτσα 

Ζέρβας Αθανάσιος • ηχογ. 1928 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
  

Ζέρβας Γιώργος • 
~1920 

~2000 
ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 

Πωγώνι - 

Παρακάλαμος 

Ζέρβας Λευτέρης • 1945 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Παρακάλαμος 

Ζέρβας Χρήστος • ~1920 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Παρακάλαμος 

Ζερβός Κωνσταντίνος 
 

αρχές 20
ού

 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Σάμος - Άμπελος 

Ζερβός Σπυρίδων Αθανασίου 

(Λιούτσικος)  
1984 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Κορινθίας Κόρινθος 

Ζερβουδάκης Κωνσταντίνος • 1921 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Σέλινο - 

Κάμπανος 

Ζερβουδάκης Μανώλης Δ. 
 

αρχές 20
ού

 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Σάμος - Λέκα 

Ζερβούδης Ισίδωρος 
 

~1910 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος 

Ζευγώλης Γιάννης • 1962 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Νάξος - 

Απείρανθος 

Ζευζέκος Ανδρέας Κ. • 1928 ΚΥΠΡΟΣ Λευκωσίας 
Κάμπος 

Μαραθάσας 

Ζησόπουλος Νικ. Π. • 1939 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Φθιώτιδας 
Ομβριακή 

Δομοκού 

Ζιάκας Μιχαήλ Θωμά (Βάγκος) 
 

1909 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κοζάνης Κοζάνη 

Ζιώζιας Θανάσης • νεότερος ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας 
 

Ζολώτας Παναγιώτης 
 

<1940 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αχαΐας Πάτρα 

Ζοράπ ο «Γύφτος» 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σερρών Ηράκλεια 

Ζορμπάνης Παναγιώτης (Ζορμπανάκι) • 1894 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ; Αττικής; 
Δραστηριοποιήθηκε 
στην Αθήνα (Καφέ-

Αμάν). 
Ζούμπας Αλέξης (Λέτσιος) • 1880-1935 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Γραμμένο 

Ζούμπας Βασίλειος Αθανασίου 

(Σαμπρής)  
1932 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 

Ιωάννινα - 

Γραμμένο 

Ζούμπας Κώστας Γεωργίου (Λιούρης) • 1936 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Ιωάννινα - 

Γραμμένο 
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Ζούμπας Νικόλας Αναστασίου 

(Ντούτσος)  
1880-1928 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 

Ιωάννινα - 

Γραμμένο 

Ζούμπας Σπύρος Κων/νου (Βαρέλας) 
 

1909-1972 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Ιωάννινα - 

Γραμμένο 

Ζούμπας Σπύρος Χρυστόδουλου 

(Κολοβός)  
1904 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 

Ιωάννινα - 

Γραμμένο 

Ζούμπας Σωτήρης (Μπαντίδης) 
 

παλαιός ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Ιωάννινα - 

Γραμμένο 

Ζούμπας Χρ. • 
ηχογ. 1960-

70 
ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 

Ιωάννινα - 

Γραμμένο 

Ζουμπουρλής Απόστολος (Καραϊτός) 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Τριζόλο 

Ζούρας Νικόλαος (Καμπεράκης) • ~1920 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Άνδρος - Γαύριο 

Ζυγοβίνας Χρήστος • 1927-1989 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τρικάλων Τρίκαλα 

Ζυμαράς Λ. 
  

ΚΥΠΡΟΣ 
  

Ζώτος Γιάννης • 1939 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Νεοχώρι 

Ζώτος Ηλίας 
 

;-1918; ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Νεοχώρι 

Ζώτος Κώστας (Κωτσιόγυφτος) 
 

1915 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Σούλι - Αχλαδέα 

Ζώτος Σωτήρης 
 

1910-1986 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Νεοχώρι 

Ηλία Αριστείδης (Βιολάρης) • 1912 ΚΥΠΡΟΣ Λεμεσού Όμοδος 

Ηλιάκης Νικόλαος 
 

<1900 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Ρόδος 

Ηλίας Γ. 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Ορμύλια 

Ηλίας Θωμάς 
  

ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Μέγαρα 

Ηλίας Ιάκωβος • 1906-1982 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Μέγαρα 

Ηλίας Κώστας • 1928 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Μέγαρα 

Ηλίας Μιχαλάκης Ν. (Το Μήλον) • 1941 ΚΥΠΡΟΣ Αμμοχώστου Κώμα του Γιαλού 

Ηλίας Νικόλας • 1902 ΚΥΠΡΟΣ Αμμοχώστου Κώμα του Γιαλού 

Ηλίας Νίκος • 1902 ΚΥΠΡΟΣ Αμμοχώστου Κώμα του Γιαλού 

Θάνος Νίκος 
 

~1950 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Βόλος; 

Θεοδοσίου Νικόλαος Μιχαήλ 
 

1897 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Λαύριο 

Θεοδωράκης Αντώνιος • 1914 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Σέλινο - Μάζα 

Ροδοβανίου 

Θεολογίτης Θανάσης • ~1975 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
 

Θεολόγου Γιώργος • 1894-1922 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. ΑΣΙΑ 
Σμύρνη - 

Μπαϊντίρ 

Θεοφανίδης Π. • ηχογ. 1953 ΚΥΠΡΟΣ Λευκωσίας Δάλι 

Θεοφίλης Καραφύλλης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάλυμνος 

Θεοφιλίδης Γιώργος (Πολίτης ή 

Μπεκρής)  
<1900 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Κων/πολη 

Θρασυβούλου Νικ. • ηχογ. 1960 ΚΥΠΡΟΣ Πάφου Τσάδα 

Θωμαΐδης Θεόκλειτος Κλεάνθη 
 

1904 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία 
 

Θωμάς Γιάννης Ε. • 1921 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Άγ. Δημήτριος 

Ιακωβίδης Ζακ (Ιάκωβος 

Μπενβενίτσε)  
1928 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Αθήνα 

Ισιδώρου Μιχάλης 
 

~1870 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Πειραιάς 

Ισκάς Κώστας • ~1930 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Ρόδος 

Ισκάς Μιχάλης Μανώλη 
 

1984 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 

Ιτιρίτης Λάζαρος • 1895 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Καππαδοκία Φάρασα 

Ιωακείμ Παναγιώτης 
 

1910 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αχαΐας Πάτρα 

Ιωακείμ Σάββας • 1891 ΚΥΠΡΟΣ Πάφου Δρούσια 

Ιωαννίδης Γιώργος 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καβάλας Θάσος - Σωτήρος 

Ιωάννου Γεώργιος • 1913 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου Μανταμάδος 

Καβακόπουλος Παντελής • 1923 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Βήσσανη 
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Καβάκος Κώστας Λεωνίδα • 1928 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Βήσσανη 

Καβάκος Λεωνίδας • ~1900 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Βήσσανη 

Καβάκος Περικλής Λεωνίδα 
 

1933 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Βήσσανη 

Καβατζίδης Σάββας • ~1940 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης Λαγκαδάκια 

Κάβουρας Γιώργος • 1907-1943 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ.Ασία Μάκρη - Λίβισι 

Κάβουρας Σταμάτης 
 

<1890 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ.Ασία Μάκρη - Λίβισι 

Καδόγλου Γ. 
 

~1910 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σερρών Σέρρες 

Καζαλτζής Γιώργος • ~1935 ΘΡΑΚΗ Έβρου 
Ορεστιάδα - 

Οινόη 

Καζανάκης Νίκος 
 

1914-1939 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 
 

Καζιακούρας Λάμπρος • παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Πετρίλια 

Καζιακούρας Χρυσόστομος 
 

~1930 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Πετρίλια 

Κάκκος Δημήτρης 
 

~1940 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Φθιώτιδας Λαμία 

Κακλαμάνης Ελευθέριος • 
ηχογ. 1958 - 

1980 
Ν. ΙΟΝΙΟΥ Λευκάδας Λευκάδα 

Κακλαμάνης Σωτήρης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Άνδρος - Αρνάς 

Κακόπουλος Ντ. 
  

ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ 
  

Καλαϊντζής Νίκος Ιωάννη 

(Μπινταγιάλας) 
• 1925 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 

Λέσβος - 

Μεσότοπος 

Καλαμενόπουλος Μιχαήλ 
 

1835-1920 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Σητεία - Λάστρο 

Καλαμπόκας Θωμάς • <1910; 
   

Καλαφάτης Ηλίας Δημητρίου 
 

1909 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία Σμύρνη 

Καλέας Γιώργος 
 

~1875 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κοζάνης Βελβενδό 

Καλέας Μάρκος Δ. 
 

1883-1925 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κοζάνης Κοζάνη 

Καληδόνης Γιάννης 
 

νεότερος Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάλυμνος 

Καληντίρης Ηλίας • 1912 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αχαΐας Πάτρα - Σαγέικα 

Καλιακούδας Μιλτιάδης 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Κουμπουριανά 

Καλιοντζίδης Μιχάλης • 1960 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καβάλας 
Καβάλα - 

Διπόταμο 

Καλιώρας Γιώργος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Τριζόλο 

Καλιώτης Γιάννης 
 

1925 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης Πυλαία 

Καλογέρης Παντελής 
 

~1920 

~2005 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 

Ικαρία - Πηγή 

Φραντάτου 

Καλογερής Χαράλαμπος 
 

1936 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Ικαρία - Κάμπος 

Καλογερίδης Στράτος • 1883-1960 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Σητεία 

Καλογερόπουλος Βασίλης 

(Καλόγερος)  
1867 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας 

Κύμη - 

Καλημεριανοί 

Καλογερόπουλος Θ. • 1903 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Μεσσηνίας 
Μεσοχώρι 

Μεθώνης Πυλίας 

Καλόγηρος Βασίλης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάλυμνος 

Καλούσης Γιάννης Αθανασίου • 1928 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Λάρισας 
Καλλιπεύκη 

Ολύμπου 

Καλτάκης Γιάννης • <1900-1979 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Σάμος 

Καλτάκης Ευάγγελος • <1900-1970 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Σάμος 

Καλτάκης Κωνσταντίνος 
 

<1900 Μ. Ασία 
 

Σώκια 

Καλτσίδης Κώστας 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σερρών Ηράκλεια 

Καλύβας Γ. • ηχογ. 1959 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Ευρυτανίας Κερασοχώριον 

Καλύβας Ηλίας 
 

<1940 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Βοιωτίας Λειβαδιά 
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Καμαριώτης Παναγιώτης 
 

1916 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Ραιδεστός 

Καμενάκης Ιωάννης • ηχογ. 1967 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Σητεία - Λιθίνες 

Καμηλάκη Αρετή 
 

1985 ΚΡΗΤΗ Χανίων Κίσσαμος 

Καμίτσης Λευτέρης • ~1940 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Πάτμος 

Καμπάνας Σωτήριος • ηχ.1961 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αιτωλ/νίας 
Γουριά 

Μεσολογγίου 

Καμπάς Γιώργος 
 

<1910; 
   

Καμπίλαυκος  
 

~1900 Ν. ΙΟΝΙΟΥ Λευκάδας Λευκάδα 

Καμπόσος Γιώργος Σταύρου • ~1920 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης Πυλαία 

Καμπόσος Σταύρος 
 

1895-1968 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης Πυλαία 

Κανάκης Μηνάς Ιωάννου • 1937 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 
Ιεράπετρα - 

Παχιά Άμμος 

Κανάρης Μιχάλης 
 

παλαιός ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Σαλαμίνα 

Κανδήλας Σαράντης Ανέστου 
 

1901 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Ραιδεστός 

Κανέλλης Νικόλας 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάλυμνος 

Κανιτάκης Γιώργος Στεφάνου • 1940 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 
Ιεράπετρα - 

Καβούσι 

Κανούλας Απόστολος 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης Επανωμή 

Καντ(γκ)ηλέρης Κώστας Ανδρέα 

(Πατρινός)  
1896 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αχαΐας Πάτρα 

Καντέρης Γεώργιος 
 

τέλη 19
ου

 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
 

Καντηλιεράκης Σταύρος Ιωσήφ 

(Καντηλιέρης) 
• 1936 ΚΡΗΤΗ Χανίων 

Κυδωνία - 

Παναγιά 

Κεραμιών 

Καπετανάκης Γεώργιος Ιωάννη 

(Καψάλης) 
• 1928 ΚΡΗΤΗ Ηρακλείου Μοχός 

Καπετανάκης Θεοδόσιος Πέτρου 
 

1925 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Νάξος 

Καπετανάκης Φανούριος • ηχογ. 1998 ΚΡΗΤΗ 
 

Σητεία 

Κάππας Μιχάλης • ~1940 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάλυμνος 

Καπράνος Μ. • ηχογ. 1956 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αρκαδίας 
Καστρί 

Κυνουρίας 

Καραβοκυράκης Σταμάτης 
 

αρχές 20
ού

 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Σάμος - Λέκα 

Καραγιαννάκης Νίκος (Μικές) 
 

~1925 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Ικαρία - Μεσαριά 

Καραγιάννης Αντώνης 
  

ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Ιωάννινα - 

Πετσάλι 

Καραγιωργίου Βασίλης (Βιόλος) 
 

1923 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως - Κέφαλος 

Καραγκιουλές Μουσταφά 
 

1845-1930; ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Κίσσαμος - 

Καλεργιανά 

Καραθύμιος  • παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Φλώρινας Άγ. Γερμανό 

Καραΐσκος Κώστας • 
δεκαετία 

1930; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Δράμας; Παρανέστι; 

Καρακάνδης Ν. (Karakand Naeem) • <1900 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΜΕΝΙΑ 
 

Καρακάσης Γρηγόρης Σάββα 
 

~1930 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης Ξηροκρήνη 

Καρακάσης Δημήτρης (Σαμπάχ) 
 

<1922 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Κων/πολη 

Καρακάσης Ζαφείρης • ~1930; ΘΡΑΚΗ Ροδόπης Κομοτηνή 

Καρακάσης Σάββας 
 

1910-1943 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Αρκαδιούπολη 

Καρακώστας 
 

~1860 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τρικάλων Καλαμπάκα 

Καραμέρης Γ. • 1898 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Ευρυτανίας Καρπενήσι 

Καραμουρατίδης Αβέρκιος • ~1905 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Καππαδοκία 
 

Καραντάνης Βασίλης • 1925 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Λέρος 

Καραντάνης Νικόλας 
 

~1930 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Λέρος 

Καραούζας Αθανάσιος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Στεφανιάδα 

Καραούζας Γιώργος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Στεφανιάδα 
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Καραουλάνης Δημήτρης 
 

τέλη 18
ου

 ΗΠΕΙΡΟΣ Αθήνα Αθήνα 

Καραπάνος Κώστας • 1974 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Μεγάλη Γότιστα 

Καραπατάκης Ηλίας • 1921-1968 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Βόλος 

Καραρρήγας Γιάννης Δημητρίου 
 

1912 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Πήλειο - Πουρί 

Καρατζιάς Ιωάννης • 1922 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Ρόδος - Σιάννα 

Καρατζιβόπουλος Απόστολος 

Γεωργίου  
1922 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 

Καρατζόγλου Θεόδωρος • ~1950 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καβάλας Καβάλα 

Καρατζουβάλης Άγγελος Βασιλείου 
 

1909 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Βραστά 

Καρατσίβας Παναγιώτης 
 

<1922 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Ραιδεστός 

Καραφύλλης Γιώργος • ~1960 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάλυμνος 

Καραχάλιος Παναγιώτης Δημ. 
 

1919 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αργολίδος 
Άργος - 

Παναρίτη 

Καρεκλάς Αθανάσιος • 1907 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καβάλας Θάσος - Λιμένας 

Καρκάκης Γιάννης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Άνδρος - Μπατσί 

Καρκάκης Δημήτριος 
 

~1930 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Άνδρος - Κόρθι 

Καρκαλάς Αθανάσιος 
 

αρχές 20
ού

 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Πήλειο - Ανήλιο 

Καρκανάκης Χρήστος • ~1930 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Ιωάννινα - 

Βελτσίστα 

Καρκανάκης Χριστόδουλος 
 

<1900 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Ιωάννινα - 

Βελτσίστα 

Καρμαλής Λάζαρος 
 

1940 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αχαΐας Πάτρα 

Καρμανιόλας Λουκάς • 1920-1972 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αρκαδίας Άστρος 

Καρμιώτης Οδυσσέας • ηχογ. 1960 ΚΥΠΡΟΣ Λευκωσίας Λευκωσία 

Καρπασίτης Κώστας • 1965 ΚΥΠΡΟΣ Λευκωσίας Μάμμαρι 

Καρπέτας Δημήτρης • ~1940 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Φθιώτιδας Λαμία 

Καρπέτης Γ. 
 

~1940 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Ορμύλια 

Καρποντίνης Μανούσης Γιάννη • 1962 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Νάξος - 

Κινίδαρος 

Καρράς Αθανάσιος Ιωάννη 
 

1922 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας 
Χαλκίδα - 

Αφράτη 

Καρτσάκης Νίκος 
 

1918-1991 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 
 

Κασιάρας Βαγγέλης • 1926-1995 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γρεβενών Αβδέλλα, Ζιάκα 

Κασιάρας Ζήκος • ~1920 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γρεβενών 
 

Κασιάρας Ζήσης • 
δεκαετία 

1960 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γρεβενών 

 

Κασιάρας Ιωάννης • 
δεκαετία 

1960 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γρεβενών 

 

Κασιμάτης Δημήτρης (Τζιμάρας) • 
ηχογ. 1958 - 

1980 
Ν. ΙΟΝΙΟΥ Αττικής Κύθηρα 

Κάσογλου Α. 
 

<1900 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη 
Αρκαδιούπολη ή 

Καισάνη 

Κασόπουλος Ανέστης 
 

1886 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Σηλυβρία 

Καστελιώτης Θοδωρής Ν. • 1912 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Μεσσηνίας 
Λαχανάδα 

Πυλίας 

Κάστιας Πέτρος 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κοζάνης Βόιο - Εράτυρα 

Καστρινός Νικήτας • παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Αστυπάλαια 

Καταξάκης Γιώργος Δημητρίου • 1939 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Σητεία - Λιθίνες 

Κατιρτζής Γιώργος • 
δεκαετία 

1920 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Πολύγυρος 

Κατράκης Φώτης (Μπατός) • 1940 ΚΡΗΤΗ Χανίων 

Σέλινο - Άγιοι 

Θεόδωροι 

Σκλαβοπούλας 

Κατράκος Γιώργος • 1914 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας 
Κύμη - 

Ταξιάρχης 
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Κατσάνης Αδριανός Δημητρίου 
 

1910 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αργολίδος Ναύπλιο 

Κατσάνος Γιώργος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Αργιθέα - Βλάσι 

Κατσαρής Δημήτρης (Πιτρακκής) • 1930 ΚΥΠΡΟΣ Αμμοχώστου Λύση 

Κατσαρής Θανάσης (Χάρος) • ~1940 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Χαλκίδα 

Κατσαρός Ρένος 
 

παλαιός ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
  

Κατσικανταράκης Ανδρέας Μανώλη 
 

1906-1980 ΚΡΗΤΗ Χανίων Χανιά 

Κατσούλης Γεώργιος Δημητρίου 
 

1927 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Κορινθίας Νεμέα 

Κατσούλης Δημήτρης   1983 ΗΠΕΙΡΟΣ Άρτας Καταρράκτης 

Κατσούλης Ν. (Κουφιανός) 
  

ΚΡΗΤΗ 
  

Κατσούρας Αλέξης 
 

1915-1992 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Αχλαδέα Λάκκας 

Σουλίου 

Κατσούρας Σωτήρης • 1973 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Αχλαδέα Λάκκας 

Σουλίου 

Καψάλης Αλέκος 
 

αρχές 20
ού

 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας 
 

Καψάλης Κωνσταντίνος • 1908 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Ζαγόρι - 

Ελαφότοπος 

Κέκκος 
 

<1940 ΚΥΠΡΟΣ Αμμοχώστου Φρέναρος 

Κέκος 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καβάλας Θάσος 

Κελεπούρης Γρηγόρης Ευαγγέλου 
 

1916 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Μεσσηνίας Καλαμάτα 

Κελπανίδης Μιχαήλ Χαραλάμπου 
 

1945 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 

Κέππας Χρήστος 
 

~1930 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αργολίδος Δριόπη 

Κεραμιανάκης Βασίλης 
 

~1900 ΚΡΗΤΗ Χανίων Κυδωνία - Καρές 

Κεραυνός Κυριάκος • ηχογ. 1960 ΚΥΠΡΟΣ 
  

Κεφαλανιός Μανώλης 
 

~1940 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Κεφάλας Νίκος 
 

αρχές 20
ού

 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας 
Πήλειο - 

Κανάλια 

Κηρύκος Στέφανος • 1895 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Ευρυτανίας Καρπενήσι 

Κιάμηλος Γιώργος • 1895 ΚΥΠΡΟΣ Κερύνειας Κερύνεια 

Κίκιλης Κωνσταντίνος • ~1990 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάλυμνος; 

Κιμωλιάτης Φώτης • ~1980 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Κίμωλος 

Κιόρι Αΐντα • >1970 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας 
 

Κιούσης Χρήστος 
  

ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Μεσόγεια 

Κίσας Λάμπρος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Πετροχώρι 

Κίσσας Βασίλης • ηχογ. 2000 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Ευρυτανίας 
 

Κίτκας Στογ(ιάννος;) • <1915; ΗΠΕΙΡΟΣ 
  

Κλουβάτος Βασίλης • 1967 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Νάξος 

Κογιωνός Π. • ~1930 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου Λέσβος 

Κοζανίτης Αλέκος 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - Πάνω 

Γαύριο 

Κοθώνας Γιώργος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Ανθηρό 

Κόικας Νικόλαος Ανδρέα 
 

1933 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Λακωνίας 
Μονεμβασιά - 

Δαιμονιά 

Κοϊνάκης Νίκος Ιωάννη • 1933 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 
Ιεράπετρα - 

Βασιλική 

Κοκκαλιάρης Θεόδωρος 
 

1918 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Λακωνίας 
Αγγελώνα 

Σπάρτης 

Κοκκινίδης Ιωάννης • 
ηχογ. 1960-

70 
εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Πόντος; 

 

Κοκκινόπουλος Πέτρος 
 

1844 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καστοριάς Νεστόριο 

Κόκκινος Δημήτρης • ~1940 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Φθιώτιδας Λαμία 

Κόκκορης Δημήτρης & Χρήστος 
 

~1930 ΘΡΑΚΗ Έβρου Σουφλί - Λαγινά 

Κόκκορης Ηλίας • ~1920 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αρκαδίας Λεωνίδιο 

Κοκότης Παναγιώτης • ηχογ. 1961 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αιτωλ/νίας Αγρίνιο 
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Κολαράς Ν. 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Ορμύλια 

Κολιτσάρας Θανάσης • <1910 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας 
 

Κόλλας Επαμεινώνδας • ηχογ. 1956 Ν. ΙΟΝΙΟΥ Κέρκυρας 
Λάκωνες 

Κερκύρας 

Κόλλας Νικόλας • ~1920 Ν. ΙΟΝΙΟΥ Κέρκυρας 
Λάκωνες 

Κερκύρας 

Κολοκούρας Παναγιώτης • 1931 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αιτωλ/νίας 
Αγρίνιο - 

Σπολάιτα 

Κόμης Αντώνης (Μουγάδης) • 1921-1998 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Σίφνος - Άγιος 

Λουκάς 

Κόμης Γιάννης Ν. (Νόνικος) 
 

~1915 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Σίφνος - 

Απολλωνία 

Κόμης Γιάννης Γ. (Ράφτης) 
 

~1900-1975 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Σίφνος - 

Απολλωνία 

Κόμης Δημήτρης (Ματαράγκας) 
 

~1890 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Σίφνος 

Κομνίδης Παπα-Γιώργης 
 

1934 ΘΡΑΚΗ Έβρου 
Διδυμοτείχο - 

Σοφικό  

Κονδυλάκης Μανώλης Γεωργίου • 1946 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 
Σητεία - Μέσα 

Μουλιανά 

Κονής Κυριάκος • νεότερος ΚΥΠΡΟΣ Λάρνακας Λάρνακα 

Κονιτόπουλος Γιώργος 

(Πουλογιώργης)  
<1900 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 

Νάξος - 

Κωμνιακή 

Κονιτόπουλος Γιώργος Κων/νου 

(Θεουδάκι) 
• ~1930 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 

Νάξος - 

Κωμνιακή 

Κονιτόπουλος Γιώργος Μιχαήλ 

(Μωρουδάκι) 
• 1935-1991 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 

Νάξος - 

Κωμνιακή 

Κονιτόπουλος Θεοφάνης 
  

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Νάξος - 

Κωμνιακή 

Κονιτόπουλος Μιχάλης Γιώργου 

(Μωρό) 
• ~1905-1973 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 

Νάξος - 

Κωμνιακή 

Κονιτόπουλος Νικολής 
 

~1900 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Νάξος - 

Κωμνιακή 

Κονιτόπουλος Νίκος • 1963 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Νάξος - 

Κυνίδαρος 

Κοντάκης Βασιλάκης 
 

τέλη 18
ου

 ΗΠΕΙΡΟΣ Άρτας Βουλγαρέλι 

Κονταξάκης Συμεών Μανώλη • 1938 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Σητεία - Πεύκους 

Κοντογιάννης Γιάννης (Ράφτης) 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος 

Κοντορρουχάς Ιωάννης • 1896 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Φολέγανδρος - 

Άνω Μεριά 

Κοντός Γιάννης 
 

>1980; Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Σύμη 

Κοντός Κώστας • ~1950 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Σύμη 

Κοραχάης Κωνσταντίνος Σ. 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Μεσαρία 

Κοραχάης Σπύρος 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Μεσαρία 

Κορκάρης Παναγιώτης Νικολάου 
 

1902 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Κορινθίας Τρίκαλα 

Κορλός Κώστας 
 

1924 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Ανθηρό 

Κορνάρος Μιχάλης 
 

1885 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Ιεράπετρα 

Κόρος Γιώργος Νικολάου • 1923 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Ανδρονιάνοι 

Κορρές Πολυχρόνης • >1970 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Νάξος 

Κοσκίνης Γιώργος Ν. (Κόσκο) • 1935 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Σητεία 

Κοσμάς Έκτωρ • 1966 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αυστραλία Μελβούρνη 

Κότας Αλέξης Κων. 
 

1905-1943 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Ιωάννινα - 

Γραμμένο 
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Κοτζιάς Αλέκος • ηχογ. 1968 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ; Αττικής; Ύδρα; 

Κότικας Αντώνης • ~1915 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Ιωάννινα 

Κοτρώνας Διονύσης 
 

1910 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Μεσσηνίας Καλαμάτα 

Κοτσάνης Νικόλας 
 

~1910 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Αρναία 

Κοτσορνίθης Νικόλας 
 

~1910 

~1990 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Ικαρία - Περδίκι 

Κοτσώνης Δημήτρης 
 

1930 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - Καλή 

Κώμη 

Κόττορος Μανώλης • 1980 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Αγαθονήσι 

Κουβέλης Κώστας 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καβάλας Θάσος - Σωτήρος 

Κουκκής Θεοφάνης • 
~1920 

~2000 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 

Ικαρία - 

Καστανιές Ραχών 

Κουκλής Παντελής 
 

<1900 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αρκαδίας Λαγκαδιά 

Κούκος Σπύρος • ~1970 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σερρών; 
 

Κουκουβάς Αντώνης 
 

~1972 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάλυμνος 

Κουκουβάς Γεράσιμος • 1935 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου 
Κάλυμνος - 

Ψέριμος 

Κουκουλάρης Στάθης (Βάρκας) • 1945 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Νάξος - 

Κυνίδαρος 

Κουκουνίτσας Δημήτρης 
 

1906-1964 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας 
Πήλειο - 

Κεραμίδι 

Κουκουνίτσας Παναγιώτης 
 

~1900 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας 
Πήλειο - 

Κεραμίδι 

Κουκουσιώτης Δημήτριος 

(Τσιουράκης)  
παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Τρίκερι 

Κουλιανός Γιάννης • 
~1910 

~2001 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Ρόδος 

Κουλλαπής Γιάννης 
 

παλαιός ΚΥΠΡΟΣ Λευκωσίας Λευκωσία 

Κουλλιάς Αντώνης • 1910 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως - Πυλί 

Κουλουμής Μιχάλης Ηλία 
 

1984 ΚΥΠΡΟΣ Αμμοχώστου Φρέναρος 

Κουλούρης Αναστάσιος Μανώλη • 1920-1999 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 
Λέσβος - 

Πολιχνίτος 

Κουμζής Αγγέλης 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Μαγνησία ίσως 

Κουμζής Βαγγέλης • 1951 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Κόνιτσα - 

Καστανιανή 

Κουμής Λευτέρης • ~1985 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Κίσσαμος - 

Καστέλι 

Κουμούτσης Αλέξανδρος • παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 
Σάμος - 

Καρλόβασι 

Κουμπάς Νικόλας 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου Λέσβος - Μπορός 

Κουνελάκης Κώστας (Κουνελοκωστής) 
 

1872-1968 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Κίσσαμος - 

Γαλουβάς 

Κουνελάκης Μιχάλης Κων/νου 

(Κουνέλης) 
• 1928-1999 ΚΡΗΤΗ Χανίων 

Κίσσαμος - 

Καστέλι 

Κουνούπης Θεοδόσης 
 

νεότερος Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Κουρεμένος Ευστάθιος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Τρίκερι 

Κουρίδης Ευάγγελος Γεωργίου 
 

1911 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Κέα 

Κούρος Νίκος 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Κουρούνης Παύλος • παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάλυμνος 

Κουρουπάκης Κων/νος Σπυρίδωνα 
 

1911-1996 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 
Σητεία - 

Τουρλωτή 

Κούρτουλος Θεόδουλος • ηχογ. 1960 ΚΥΠΡΟΣ Aμμοχώστου Ριζοκάρπασο 

Κουταβές Δημοσθένης • 1927 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Βατσούνια 

Κουταλιανός Θεοτ. • 1910 ΚΥΠΡΟΣ Λευκωσίας Μόρφου 

Κουτελιέρης Γιώργος • ~1965 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Νάξος 
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Ή
χ

ο
ς

 Χρ. 

γέννησης 
(& θανάτου) 

Τ ό π ο ς   Κ α τ α γ ω γ ή ς 

Γεωγραφικό 

διαμέρισμα 
Νομός 

Ιδιαίτερη 

Καταγωγή 

Κουτιανίδης Θανάσης • ~1935-1995 ΘΡΑΚΗ Έβρου Χιονάδες 

Κουτούζος Νίκος Ευστράτιου • 1965 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Λέρος 

Κουτουμάνος Κώστας 
 

~1910 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αχαΐας Αγ. Ελεούσα 

Κουτρουμπάς Μύρων (Μύρος) 
 

1932-2003 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 
 

Κουτσάκης Φάνης Ιωάννη 
 

1911-1996 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 
Σητεία - 

Παλαίκαστρο 

Κουτσαύτης Μιχάλης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάλυμνος 

Κουτσιώλης Αναστάσιος • 1942 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Καρδίτσα - 

Καλλιφώνιο 

Κουτσογιαννάκης Θανάσης 
 

αρχές 20
ού

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Ηλείας 
Τρυπητή 

(Μπιτζιμπαρδί) 

Κουτσούκος Βαγγέλης 
 

τέλη 19
ου

 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Σαλαμίνα 

Κούτσουλας Κίτσος (Κουκουρούνης;) • <1910; 
   

Κούτσουλη Παγώνα Δ. • 1923 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Πλατανιστός 

Κουφάκης Νίκος • 
 

ΚΡΗΤΗ 
  

Κουφογιαννάκης Γιώργος • ηχογ. 1992 ΚΡΗΤΗ; 
  

Κόφας Κώστας 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - Καλή 

Κώμη 

Κοψαχείλης 
 

~1945 Ν. ΙΟΝΙΟΥ Κεφαλλονιάς Κεφαλλονιά 

Κραββαρίτης Ηλίας 
 

1908 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Πήλειο - Ανήλειο 

Κραββαρίτης Θανάσης Ηλία 
 

1946 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Πήλειο - Ανήλειο 

Κρανιδιώτης Γιώργος 
 

ακμή: 

1940-70 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 

Λέσβος - 

Σκούταρος 

Κρανιδιώτης Κυριάκος 
 

ακμή: 1940-

70 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 

Λέσβος - 

Σκούταρος 

Κρεμαστός Γιώργος 
 

~1960 ΚΥΠΡΟΣ Αμμοχώστου Κοκκινοχώρια 

Κρικέλης Κωνσταντίνος Στεφάνου 
 

1944 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Νεοχώρι - 

Κρυονέρι 

Κρινής Παναγιώτης • ηχογ. 1976 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Κύμη - Βίταλο 

Κρίσιλιας Ιωάννης Πέτρου • 1932 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Άγ. Δημήτριος 

Κριτσωτάκης Γεώργιος • ηχογ. 1967 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Σητεία - Λιθίνες 

Κρομμύδας Στέλιος 
 

1917-1993 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Νεοχώρι 

Κρομμύδας Σωκράτης • 1923 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Νεοχώρι 

Κρυσταλλάκης Δημήτρης 
 

αρχές 20
ού

 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Σάμος - Παγώνδα 

Κυριαζής Αθανάσιος Σέργιου 
 

1916 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Βοιωτίας Θήβα 

Κυριαζόπουλος Μ. • ~1930 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αργολίδος Άργος 

Κυριάκογλου Μενέλαος 
 

1911 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου Λέσβος - Κάπη 

Κυριάκογλου Μιχάλης Μενελάου • 1939 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου Λέσβος - Κάπη 

Κυριακού Κυριάκος • ηχογ. 1960 ΚΥΠΡΟΣ Λευκωσίας Λευκωσία 

Κυρίτσης Δημήτρης 
 

1902 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Κασσάνδρα 

Κυρτάτας Μιχάλης (Αλαμπάσης) 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Άνδρος - Αρνάς 

Κωβαίος Αντώνης • ~1940 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Αμοργός - 

Λαγκάδα 

Κωνσταντίνου Λάζαρος • <1900 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΩΣΙΑ 
 

Κωνσταντουράκης Γεώργιος 

(Φυσέκας)  
1891-1970 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Σητεία - Λάστρο 

Κωσταγιώργος Κώστας • ~1960 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Πλατανούσα 

Κωστάκης Μανώλης 
 

αρχές 20
ού

 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 
Σάμος - 

Πλάτανος 

Κωσταντέλλης Γρηγόρης 
 

ακμή: 

1920-50 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου Λέσβος - Γέρα 

Κωσταντίνου Στεφανής 
 

παλαιός ΚΥΠΡΟΣ Λάρνακας Αραδίπου 

Κωσταρέλος Μήτσος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Τριζόλο 

Κωστίδης  
 

~1930 ΘΡΑΚΗ Έβρου Διδυμότειχο 
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Κωστίδης Δημήτριος 
 

1930 ΘΡΑΚΗ Έβρου 
Διδυμότειχο - 

Ρήγιο 

Κωστόπουλος 
 

~1930 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Τρίκερι; 

Κωστόπουλος Γιώργος 
 

<1940 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αχαΐας Πάτρα 

Κώτης Παναγιώτης 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - Καλή 

Κώμη 

Κωτσάκης Ευάγγελος 
 

1875 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Πέλλας Έδεσσα 

Κωτσάκης Ιωάννης 
 

1904 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Πέλλας Έδεσσα 

Κωτσάκης Κώστας • 1933-1995 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Πέλλας Έδεσσα 

Κώτσης Ηλίας 
 

αρχές 20
ού

 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Άνω Ραβένια 

Κώτσης Περικλής 
 

<1900 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Άνω Ραβένια 

Κώττη Χαριτίνη Ιωάννη   1990 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Αθήνα 

Λάβδας Γιάννης Α. 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Στραπουριές 

Λαδόπουλος Δημήτρης (Μανίσαλης) • 1901 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ.Ασία Μαγνησία 

Λαζαρίδης Γ. 
  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
  

Λαζάρου Αντώνης Γεωργίου 
 

1886 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Αίγινα 

Λαζάρου Στέλιος • 1915-1978 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Βοιωτίας Θήβα 

Λαζάρου Χαμπής • 1928 ΚΥΠΡΟΣ Πάφου Χρυσοχούς 

Λαϊνάκης Γιώργης Ν. 
 

1898-1982 ΚΡΗΤΗ Χανίων 

Κίσσαμος - 

Λαρδάς 

Γραμβούσας 

Λαϊνάκης Νίκος Ιωάννη 
 

1859-1953 ΚΡΗΤΗ Χανίων 

Κίσσαμος - 

Λαρδάς 

Γραμβούσας 

Λάλος Γεράσιμος 
 

αρχές 20
ού

 ΗΠΕΙΡΟΣ Άρτας Άρτα 

Λαμπράκης Μιχάλης Μανώλη 

(Σμυρνιός) 
• 1935 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 

Ιεράπετρα - 

Παχιά Άμμος 

Λαμπράκης Μπλάνης 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Αργιθέα - Αργύρι 

Λαμπρινός Δ. 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάσος 

Λαμπρόγλου Αντώνης 
 

>1970 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Λάμπρου Μίμης 
 

αρχές 20
ού

 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Βρύση; 

Λάμπρου Παναγιώτης • <1910; 
   

Λάμπρου Σάββας • 1947 ΚΥΠΡΟΣ Λάρνακας Λάρνακα 

Λαποκωνσταντάκης 
 

1889 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Ιεράπετρα 

Λαποκωνσταντάκης Γιώργος Μανώλη 

(Πεδουλαύτης) 
• 1915 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 

Ιεράπετρα - 

Καβούσι 

Λάππας Δημ. • ηχογ. 1959 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Ευρυτανίας Κρέντη 

Λεβεντάκης Δημήτρης • 
 

ΚΡΗΤΗ 
  

Λεβέντης Στέφανος • ~1900 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου 
Ρόδος - 

Αρχάγγελος 

Λειβαδίτης Κων/νος Αθανάσιου 
 

1931 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Μαραθούσα 

Λεκιώτης Δημήτρης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Σάμος - Υδρούσα 

Λέκκας Φραντζέσκος 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Άνδρος - Αποίκια 

Λέκος Γιώργος • 1903 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Βραγγιανά 

Λεμονάκης Δημήτρης • ~1935 ΘΡΑΚΗ Έβρου 
Διδυμότειχο - 

Σοφικό 

Λεμονής Άγγελος • 1909 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Σίκινος 

Λεμονόπουλος Χάρης • ;-1975 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Πιερίας Κατερίνη 

Λεντούδης Δημήτρης (Ζέρβας) 
 

αρχές 20
ού

 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Σάμος - Υδρούσα 

Λεπενιώτης Ιωάννης • 1909 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Ευρυτανίας Κερασοχώριον 

Λεπτοκαρύδης Κώστας • ~1950 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Πόντος 
 

Λερίου Σπύρος Ευρ. 
 

1912-1988 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 
Σάμος - 

Μυτιληνιοί 
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Λεύκος Παναγιώτης 
 

1915 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Κάρυστος 

Λεωνίδας Χαράλαμπος • ηχογ. 1960 ΚΥΠΡΟΣ Πάφου Πάνω Παναγιά 

Λιαγούρης Βασίλης 
 

~1920 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Νάξος - 

Κωμνιακή 

Λιαγούρης Μιχάλης • ~1968 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Νάξος - 

Κωμνιακή 

Λιάκος Δημήτρης Γεωργίου (Ουστάς) 
 

1911 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Ασπρόπυργος 

Λιανής Νίκος 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Νάξος - 

Κωμνιακή 

Λιανός Θωμάς • ηχογ. 1957 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αιτωλ/νίας 
Δάφνη 

Ναυπάκτου 

Λιασίδης Αντώνης • 1910 ΚΥΠΡΟΣ Αμμοχώστου Γιαλούσα 

Λιάτσικας Δημήτρης 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Τρίκερι 

Λιθαδιώτης Παναγιώτης 
 

19
ος

-20
ός

 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Σκόπελος 

Λιθαδιώτης Σπύρος Παναγιώτη 

(Μαριγάκης)  
~1880-1950 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Βόλος 

Λιλιμπάκης Μιχαήλ Μανώλη 
 

1908-1984 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 
Σητεία - 

Τουρλωτή 

Λιμπινάρας Παράσχος 
 

παλαιός εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία Σμύρνη 

Λιμπουσάκης Δημήτριος • 1917 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος - Μεστά 

Λιολόπουλος Δημήτρης (Τσούσης) • 1885 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Ιωάννινα 

Λιοτήρης Σπύρος Χρήστου 
 

1958 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Πιερίας Κατερίνη 

Λίτος Κων/νος Λεωνίδα 
 

1910 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Ιωάννινα 

Λίτσιος Παναγιώτης • 1920-2008 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γρεβενών Δεσκάτη 

Λοάνης Ευάγγελος • νεότερος ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τρικάλων Κουτσούφλιανη ; 

Λογιώτης Τάκης 
 

~1938 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Μεσσηνίας Καλαμάτα 

Λοτσάρης Δημήτρης 
 

<1940 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αχαΐας Πάτρα 

Λουκατάρης Κώστας 
 

~1945 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Σίφνος - 

Αρτεμώνας 

Λουκισάς Γιώργος 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Άνδρος - Βαρίδι 

Λουλούδης Λεωνίδας (Κουλάς) • 1912 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος - Νένητα 

Λουπασάκης Ιωάννης Ιωάννη 
 

1925-1980 ΚΡΗΤΗ Χανίων 

Κίσσαμος - 

Λαρδάς 

Γραμβούσας 

Λουράκης Ηρακλής Αντωνίου 
 

1894-1987 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Σέλινο - 

Σκλαβοπούλα 

Λουσίδης Μιχαήλ 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Άνδρος - Χώρα 

Λούτας Νίκος • ~ 1910 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τρικάλων Τρίκαλα 

Λουφαρδάκης Μιχάλης Αναστασίου • 1978 ΚΡΗΤΗ Χανίων Χανιά 

Λυερός Γιώργος 
 

~1970 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Νάξος - 

Κωμνιακή 

Λυραντώνης Ευθύμιος 

(Λυραντωνάκης)  
1909-1944 ΚΡΗΤΗ Χανίων 

Κίσσαμος - 

Καλάθενες 

Λύρατζης Δημήτριος • ~1930 ΘΡΑΚΗ Ροδόπης Άγιοι Θεόδωροι 

Λυριστής Μηνάς 
 

νεότερος Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Λυριστής Νίκος 
 

1841-1919 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Μαγγανιάρης Αντώνης 
  

ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Αγαθός 

Μαγγανιάρης Σπύρος 
 

1906 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Αγαθός 

Μαγκλάρας Γιώργος • 1953 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αιτωλ/νίας Ναύπακτος 

Μαγριπλής Θεοφίλης 
 

αρχές 20
ού

 -

1960 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάλυμνος 

Μαδημένος Κοσμάς 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Νικήτη 

Μαδράς Νικήτας Μιχάλη • 1915 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος - Βολισσός 

Μαδώνης Βασίλης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 
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Μαθιουδάκης Γιώργης Ιωάννη • 1917-1989 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Αποκόρωνας - 

Πεμόνια 

Μαϊστρέλλη Γιάννα 
 

1982 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 
 

Μάκαρης Νίκος • ~1980 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
 

Μακεδόνας Αθανάσιος • 1879 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
 

Καστράκι 

Μακρής Κώστας • <1910; ; ; ; 

Μακρής Χαράλαμπος • ηχογ. 1971 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Λειψοί 

Μακρογιάννης Εμμανουήλ (Νενές) 
 

1851-1924 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Νίσυρος 

Μακρογιάννης Εμμανουήλ Γεωργίου • 1900-1950 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Νίσυρος 

Μακρυ(ο)γιάννης Γεώργιος 

Εμμανουήλ (Νισύριος) 
• 1874-1933 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσων Νίσυρος 

Μακρυγιαννάκης Στυλιανός • 1913 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 
Λέσβος - 

Μανταμάδος 

Μακρυγιάννης Γεώργιος • 1895 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καβάλας Θάσος - Λιμένας 

Μακρυκώστας Πάνος Μιλτιάδη 

(Κίτρο) 
• 1896 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία Σμύρνη 

Μαλάνος Κωνσταντίνος (Κώτσος) • 1873 Ν. ΙΟΝΙΟΥ Αττικής Κύθηρα - Λιβάδι 

Μαλαφής Ιωάννης 
 

1902-1984 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος 

Μαλίνης Κ. 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής 
παλιός 

Παρθενώνας 

Μαλλιάρας Γ. • ηχογ. 1956 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αρκαδίας Τρίπολη 

Μαλλιάρας Γιώργος 
 

~1880 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Λάρισας Πυργετός 

Μάμαλος 
  

Ν. ΙΟΝΙΟΥ Κέρκυρας Κέρκυρα 

Μάμμης Ελευθέριος • ηχογ. 2008 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως; 

Μανδηλαράς Δ. • ηχογ. 1953 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Νάξος 

Μανδράς Νικήτας • ηχογ. 1962 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος 

Μανέγας Νικόλας 
 

παλαιός εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία Σμύρνη 

Μάνης Γιώργος • 
ηχογ. 1961-

75 
ΗΠΕΙΡΟΣ 

  

Μανιάς Ιωάννης (Μανιατάκης ή 

Μανιατογιάννης)  
1860-1938 ΚΡΗΤΗ Χανίων 

Κίσσαμος - 

Μαρεδιανά 

Μανιουδάκης Μανώλης Μιχαήλ 

(Μανιό) 
• 1932 ΚΡΗΤΗ Χανίων 

Κυδωνία - 

Νεροκούρου 

Μανουσάκης Στέλιος Στυλιανού • 1941 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Σητεία - Δάφνη 

Μαντέλας Γιώργος 
  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Καρδίτσα 

Μαντέλας Νικόλας • <1950; ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Βοιωτίας Λιβαδιά 

Μάντζιος Γιώργος • ~1920 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Ιωάννινα 

Μαντζόπουλος Γιάννης • 1908 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Ιωάννινα 

Μανώλαρης 
 

1874 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Ιεράπετρα 

Μαραγκός Νικόλαος Χαράλ. 
 

1911 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αρκαδίας Σέρβο Γορτυνίας 

Μαραθωνίτης Ευάγγελος Κων/νου 

(Καφεντέρης) 
• 1906 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Κάλαμος 

Μαργαρώνης Αντώνης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 
Σάμος - 

Κοντακέικα 

Μαργέτης Σταμάτης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Βουρκωτή 

Μαργιέτης Θανάσης 
 

~1970 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Μέγαρα 

Μαργιολάς Γιώργος Δημητρίου 

(Μανωλάς) 
• 1915 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 

Νάξος - 

Κορωνίδα 

Μαργώνης Σωτήρης • 1972 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Άνδρος 

Μαρής Κωνσταντίνος • 1932 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου 
Κάρπαθος - 

Αρκάσα 

Μαριανάκης Ανδρέας (Μαριάνος ή 

Μαριαναντρίκος)  
1858-1938 ΚΡΗΤΗ Χανίων 

Κίσσαμος - 

Δραπανιάς 
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Μαριανάκης Γιώργος Ανδρέα 

(Μαριάνος) 
• 1891-1972 ΚΡΗΤΗ Χανίων 

Κίσσαμος - 

Δραπανιάς 

Μαρινάκης Γιώργος • 1971 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Φολέγανδρος 

Μαρινάκης Δημήτρης • 1930 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 
Λήμνος - Άγιος 

Δημήτρης 

Μαρίνος 
 

1889 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ; Αττικής; 
Δραστηριοποιήθηκε 
στην Αθήνα (Καφέ-

Αμάν). 
Μαρκάκης Ηλίας • ~1920 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου Λήμνος 

Μαρκόπουλος Αριστείδης Γεωργίου 

(Αρ-Μαρ)  
1904-1971 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Ψήνα 

Μαρόκος Παναγιώτης 
 

1930-2005 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αργολίδος Δριόπη 

Μαρόκος Παναγιώτης (Μπέμπης) 
 

1930-2008 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αργολίδος Δριόπη 

Μαρουφίδης Χρήστος 
  

εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Πόντος 
 

Μαρτσάκης Αντώνης • ~1980 ΚΡΗΤΗ Χανίων Κίσσαμος 

Μαρωνίτης Δημήτρης (Χιωτάκι) 
 

<1900 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ.Ασία Σμύρνη; 

Ματζαφλιώρης Χρήστος • ηχογ. 1974 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καβάλας 
Θάσος - 

Θεολόγος 

Ματθαίος Αντώνης 
 

νεότερος Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Μαυραγιάννος Δημήτρης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος - Πυθειός 

Μαυρογένης Παντελής • νεότερος ΘΡΑΚΗ Έβρου Σαμοθράκη 

Μαυρογιάννης Νικόλαος • ηχογ. 1974 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καβάλας 
Θάσος - 

Θεολόγος 

Μαυροδημητράκης Νικηφόρος 
 

τέλη 19
ου

 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
 

Μαυροειδής Παναγιώτης 
 

1930-2000 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Μεσσηνίας Καλαμάτα 

Μαυροκέφαλος Μηνάς • 
ηχογ. 1958 - 

1980 
Ν. ΙΟΝΙΟΥ Κεφαλλονιάς Ιθάκη 

Μαυρομάτης Παναγιώτης • ηχογ. 1978 Ν. ΙΟΝΙΟΥ Αττικής Κύθηρα 

Μαύρος Κωνσταντίνος • 1870 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Βόλος 

Μαύρος Νικόλαος (Παχάκι) • παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Μαυρουνάς  • ηχογ. 1956 Ν. ΙΟΝΙΟΥ Κέρκυρας 
Κέρκυρα - Άνω 

Κορακιάνα 

Μαυροφίλιππος Γ. • ηχογ. 1960 ΚΥΠΡΟΣ Λευκωσίας Λευκωσία 

Μαυρώνης Ισ. Δ. 
 

<1900 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος 

Μαχραμάς Χριστόφορος • ηχογ. 1969 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Ρόδος - Κοσκινού 

Μεζίνης Μιχάλης • 1909 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Κορινθίας Χιλιομόδιον 

Μεϊντάνης Σπύρος Χρ. 
 

αρχές 20
ού

 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Στείρα 

Μεϊντάνης Χρήστος Δημητρίου 

(Στουραίτης)  
1885-1974 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Στείρα 

Μελάς Μηνάς • 1925 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου 
Κάρπαθος - 

Πυλές 

Μέξας Χρήστος • 1921-2007 Ν. ΙΟΝΙΟΥ Κέρκυρας Κέρκυρα 

Μεταλλινός Σπύρος • ηχογ. 1956 Ν. ΙΟΝΙΟΥ Κέρκυρας Άνω Κορακιάνα 

Μετζογιαννάκης Μιχαήλ Ιωάννη 

(Σαμαράς)  
1912 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 

Σητεία - 

Τουρλωτή 

Μηνακάκης Μιχάλης • ~1940 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάρπαθος 

Μητρόπουλος (ή Δημητρόπουλος) 

Δημήτρης 
• ~1930 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αρκαδίας Τρίπολη 

Μητσόπουλος Γιάννης • 1919 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Φθιώτιδας Λαμία 

Μήτσος Μ. 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Δουμπιά 

Μήτσου Ηλίας 
 

1909 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Καλάνδρα 

Μιαουδάκης Μανώλης Γεωργίου • 1941 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Σητεία 

Μιαρίτης Κώστας 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Φουντωτό 

Μικράκης Νίκος 
 

<1922 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Σηλυβρία 

Μιλάνος Κάρολος Στεφάνου 
 

1932 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Βόλος 
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Μιμόρης Γεώργιος Μάρκος • <1910; 
   

Μιχαλάκης 
 

1890 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ; Αττικής; 
Δραστηριοποιήθηκε 

στην Αθήνα (Καφέ-
Αμάν). 

Μιχάλης Λαγούμης 
  

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Ρόδος ; 

Μιχαλόπουλος Γιώργος 
 

~1930 ΗΠΕΙΡΟΣ Άρτας Σκούπα 

Μιχελής Θεολόγος • >1980 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Πάτμος 

Μιχολιός Θανάσης 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Πιερίας 
Άγ. 

Παντελεήμονας 

Μίχος Κων/νος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Ανθηρό 

Μίχου Αριστέα 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Ανθηρό 

Μόκας Κώστας 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Βραγγιανά 

Μοντρογκάντι Ηλίας (Ρουμάνος) 
 

1899 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
 

Μοριανός Βαγγέλης 
 

ακμή: 

1930-60 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 

Λέσβος - Αγ. 

Παρασκευή 

Μορτάκης Γ. 
 

<1900 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος 

Μόσχος Αλέκος • 1931 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αιτωλ/νίας Αγρίνιο 

Μόσχος Χρήστος Κων/νου 

(Φουσκομπούκας) 
• 

1906(ή3;)-

1979 
ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αιτωλ/νίας Αγρίνιο 

Μούμκας Κώστας • ~1970; ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Μακεδονία 
 

Μουρούτσος Δημ. • 1870 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας 
Νέα Στύρα - 

Βελούσια 

Μουσελίμης Πέτρος • ~1930 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Μουσούρης Φ. 
 

1858-1960 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάσος 

Μουστάκας Γιάννης (Βλάχος) 
 

παλαιός εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία Σμύρνη 

Μουστάκας Κώστας • ~1970 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Κατάκοιλο 

Μουταβελής Ιωάννης Κων/νου 
 

1930 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αργολίδος Ναύπλιο - Ασίνη 

Μούτσιος Αχιλλέας 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Τριζόλο 

Μπάγιας Βασίλης Αθανασίου 

(Λαβίδας)  
αρχές 20

ού
 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τρικάλων Τρίκαλα 

Μπάγιας Δημήτρης Αθανασίου 

(Λαβίδας) 
• αρχές 20

ού
 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τρικάλων Τρίκαλα 

Μπακαλιάρος Γεώργιος 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Κατάκοιλο 

Μπάκης Π. • ηχογ. 1958 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Ρόδος - Έμπωνας 

Μπακλατζής Μάκης 
 

1986 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καβάλας Καβάλα 

Μπαλαμπός Κων/νος (Κοπανίδης Ά) 
 

αρχές 19
ου

 ΚΡΗΤΗ Χανίων 

Κίσσαμος - 

Μπαλαμπιανά 

Γραμβούσας 

Μπαλάς Αντρέας • <1930 ΗΠΕΙΡΟΣ 
  

Μπαλής Κων/νος 
 

1907 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Τυρολόη 

Μπάλιας 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ημαθίας Νάουσα 

Μπαμπάριος Δ. 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Ορμύλια 

Μπαμπουρδάς Γιάννης • 1933 ΘΡΑΚΗ Έβρου Θεραπειό 

Μπανάτσας Γιώργος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τρικάλων Τρίκαλα 

Μπάνος Δημήτρης • <1950; ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας 
 

Μπαντής Δημήτρης 
 

~1935 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Σοφάδες 

Μπαξεβανίδης Κώστας 
 

1939 ΘΡΑΚΗ Έβρου Πάλλη 

Μπάος Γιώργος • ~1925 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Μέτσοβο 

Μπάος Ιωάννης • ~1925 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Μέτσοβο 

Μπάος Τάκης 
 

νεότερος ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Μέτσοβο 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΕΠΒ (ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ) 

1003 

Ερμηνευτής ΕΠΒ 

Ή
χ

ο
ς

 Χρ. 

γέννησης 
(& θανάτου) 

Τ ό π ο ς   Κ α τ α γ ω γ ή ς 

Γεωγραφικό 

διαμέρισμα 
Νομός 

Ιδιαίτερη 

Καταγωγή 

Μπάος Χρ. • ηχ.1957 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Μέτσοβο 

Μπαρδάνης Ιωάννης (Σταματογιάννης) • 1922-2010 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Νάξος - 

Απείρανθος 

Μπαρδάνης Σταμάτης 

(Σταματομανώλης) 
• 1922 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 

Νάξος - 

Απείρανθος 

Μπαριταντωνάκης Παντελής • 1912-1996 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 
Ιεράπετρα - 

Ανατολή 

Μπαρκάς Μιχάλης 
 

νεότερος Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Μπαρμπέρης Γεώργιος • ηχογ. 1960 ΚΥΠΡΟΣ Λεμεσού Βασίλεια 

Μπαρούνης Παναγιώτης 
 

~1933 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Μεσσηνίας Άγριλος 

Μπαρούσης Δημήτρης (Λορέντζος ή 

Μπαρούς ή Λορεντζάκης) 
• 1881-1955 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία Σμύρνη 

Μπάρτζης Αντώνιος Κων/νου 
 

1920 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Κορινθίας Σοφικό 

Μπαταριάς Θανάσης 
 

;-1917 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αιτωλ/νίας Μεσολόγγι 

Μπατέλης Κώστας • 
ηχογ. 1980-

90 
ΗΠΕΙΡΟΣ 

  

Μπατζανός Αλέκος 
 

1888-1950 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Σηλυβρία 

Μπατζής Αχιλλέας Χριστόφορου 

(Χίλιος) 
• 1929 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 

Πωγώνι - 

Βασιλικά 

Μπατζής Βασίλης Λάμπρου 
 

1864-1932 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Βασιλικά 

Μπατζής Λάμπρος (1) Αθανασίου 
 

1830 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Βασιλικά 

Μπατζής Λάμπρος (2) Χρήστου • 1913 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Βασιλικά 

Μπατζής Χαράλαμπος Χρήστου 
 

1921 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Βασιλικά 

Μπατζής Χρήστος Λάμπρου 
 

1932 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Βασιλικά 

Μπατζής Χριστόφορος Βασιλείου 

(Φόρος) 
• 1899 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 

Πωγώνι - 

Βασιλικά 

Μπαφαλούκος Γιάννης • ~1980 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
 

Μπεζερής Ιωάννης (Χονδρογιάννης) • ~1910 Ν. ΙΟΝΙΟΥ Κέρκυρας 
Κέρκυρα - 

Σωκράκι 

Μπεκάρης Τάκης (ή Νάσος;) 
 

<1900 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Μονοδέντρι 

Μπεκατώρος Σπύρος • 1860-1938 Ν. ΙΟΝΙΟΥ Κέρκυρας Κέρκυρα 

Μπεκιάρης Παύλος • 1924 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Ζαγόρι - Βίτσα 

Μπέλης Γιώργος • ~1955 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Κύθνος 

Μπενάκης Βασίλης • 1935 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας 
 

Μπενάτσης Κώστας (Κατσαγγέλας) • 1880 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Ιωάννινα 

Μπενέτας 
 

μέσα 19
ου

 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία Σμύρνη 

Μπερτόδουλος Ευάγγελος • 
~1910 

~1970 
ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 

Πωγώνι - 

Δολιανά 

Μπερτόδουλος Μίλτος • ~1940 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Δολιανά 

Μπεσίρης Παντελής • ~1920 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Τζουμέρκα 

Μπέσσης Σωτήριος • 1904 ; ; ; 

Μπέτσιος Νικόλαος 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κοζάνης Βόιο - Μόρφη 

Μπέτσιος Κωνσταντίνος • ηχογ. 1954 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Κόνιτσα 

Μπιμπής Μαστρομανώλης 
 

;-1900 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Σκύρος 

Μπιντένας 
 

~1930 ΘΡΑΚΗ Έβρου 
 

Μπιτέλης Νίκος • ~1925-2011 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τρικάλων Τρίκαλα 

Μπίτζιος Δ. • 1909 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Κορινθίας Χιλιομόδιον 

Μπιτινής Κωνσταντίνος Δημητρίου • 1910~1980 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αργολίδος Ναύπλιο - Ασίνη 

Μπλαζάκης Γεώργιος • ηχογ. 1967 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Σητεία - Λιθίνες 
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Μπλάνας Δημήτρης (Τσιτσομήτσος ή 

Τζαμήτσος) 
• 

~1910 

~1980 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Βόλος 

Μπλάνας Στέλιος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Λάρισας 
 

Μποζάκης Μιχάλης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Βουρκωτή 

Μποζίνης Θανάσης 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Πέλλας Έδεσσα 

Μπορανάς Κ. 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Κασσανδρινό 

Μπουκάλης Αργύρης 
 

παλαιός ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Ιωάννινα - 

Δεσποτικό 

Μπούκαλης Γεώγιος • ηχογ. 1957 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Ιωάννινα 

Μπουκάλης Θεοχάρης 
 

<1900 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Ιωάννινα - 

Δεσποτικό 

Μπουλές Θανάσης 
 

<1900 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Ιωάννινα 

Μπουλταδάκης Κων/νος (Καναρίνης) 
 

1840-1920; ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Κίσσαμος - 

Δρακόνα 

Μπουμπούλιας Λευτέρης 
 

~1925 Ν. ΙΟΝΙΟΥ Λευκάδας Λευκάδα 

Μπούρας Ντίνος 
 

παλαιός ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας 
Αλιβέρι - Αγ. 

Λουκάς 

Μπουργίδης Αθανάσιος 
 

1920 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Μ. Ασία 
 

Μπουρλιάσκος Αθανάσιος • 1914-1995 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Καρδίτσα 

Μπούρμπος Δημήτρης Γεωργίου 

(Λιόλιος)  
1874-1925 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 

Ιωάννινα - 

Γραμμένο 

Μπούρμπος Ιωάννης Θεοδώρου 

(Τζινέλας)  
1878 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 

Ιωάννινα - 

Γραμμένο 

Μπούρμπος Κωστας Γεωργίου 

(Λιόλιος)  
1863-1930 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 

Ιωάννινα - 

Γραμμένο 

Μπούρμπος Μαργαρίτης Παναγιώτη 

(Καμάρης)  
1910 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 

Ιωάννινα - 

Γραμμένο 

Μπούρμπος Πολυχρόνης • ηχογ. 1957 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Ιωάννινα 

Μπούρμπουλας Χρήστος (Αηδόνι) • αρχές 20
ού

 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 
Λέσβος - Αγ. 

Παρασκευή 

Μπουρνής Απόστολος (Μολός) • ~1900 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Πάτμος 

Μπουρνιάς Μιχάλης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος 

Μπούσουλας Πέτρος • <1910; ; ; ; 

Μπραουδάκης Κωνσταντίνος Μιχαήλ 
 

1913-1991 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Κυδωνία - 

Τσικαλαριά 

Μυγδάνης Βαλσάμης 
 

~1920 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής 
 

Μυλωνάκης Μανώλης 
 

1903-1990 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Κίσσαμος - Άγιος 

Ιωάννης 

Μυλωνάς Κωνσταντίνος • 1918 ΚΥΠΡΟΣ Λεμεσού Κοιλάνι 

Μυρογιάννης Γιώργος 
  

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
  

Μυρτσίδης Ευάγγελος (Γκετζέκης) • 1930 ΘΡΑΚΗ Έβρου Νέα Βύσσα 

Μύρων (Kemani Myron) 
 

;-1842 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μολδοβλαχία Ιάσιο 

Μωραΐτης Γιάννης (Τιριτόμπα) 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 
Σάμος - 

Καρλόβασι 

Μωραΐτης Κώστας • 1892 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Μήλος - 

Τριοβασάλος 

Μωραΐτης Νίκος • 1932 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αιτωλ/νίας 
Μεσολόγγι - 

Πεντάλοφο 

Μωράκης Τάκης • 1916-1991 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Αθήνα 

Νάκος Δημοσθένης 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Βραγγιανά 

Νάνος Απόστολος (Νανόπουλος) 
 

1907-1997 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας 
Πήλειο - 

Ξουρίχτι 
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Νάνος Δημήτρης 
 

<1900 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας 
Πήλειο - 

Ξουρίχτι 

Νάσης Ευάγγελος • ηχογ. 1958 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Ιωάννινα 

Νάσιος Παναγιώτης • 1881 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Ευρυτανίας Άγραφα 

Νάτσικας Θωμάς 
 

~1925 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Καρδίτσα 

Νάτσιος Κώστας • ~1945 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Λάρισας 
Ελασσόνα - 

Βουβάλα 

Νεοκράτους Φώτης 
 

αρχές 20
ού

 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Σάμος 

Νεόφυτος 
 

μέσα 19
ου

 ΚΥΠΡΟΣ Λεμεσού Κολόσσι 

Νεύρος Βαρσάμης • παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Πήλειο - Λαύκος 

Νικηφοράκης Νικόλας (Σκουλής) 
 

<1910 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Σίφνος - Άνω 

Πετάλι 

Νίκογλου Χριστόδουλος • ~1935 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Μακεδονία 
 

Νικολακάκης Γεώργιος Θ. 
 

1881-1963 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Κίσσαμος - 

Καλάθενες 

Νικολάου Αντρέας 
 

~1965 ΚΥΠΡΟΣ Αμμοχώστου Αγία Νάπα 

Νικολάου Γιώργος Κων/νου 
 

1916 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Φθιώτιδας 
Λιβανάτες 

Λοκρίδας 

Νικολάου Ηλίας 
 

~1940 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Μούχα 

Νικολουδάκης Στέφανος Βασιλείου 
 

1910-1981 ΚΡΗΤΗ Χανίων Κυδωνία - Σκηνέ 

Νικολούδης Ιωάννης Γεωργίου • 1926 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Ταξιάρχης 

Νίκου Δ. 
 

αρχές 20
ού

 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Βρύση; 

Νίνης Ευστράτιος • 1910-1959 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Σέριφος 

Νίνος Φώτης 
 

~1905-1970 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Δολιανά 

Νισυρίου Γιάννης • ~1930 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Τήλος 

Νομικός Γεώργιος • 1893 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Αμοργός - 

Βρούτση 

Νομικός Νίκος • 1968 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Αμοργός ή 

Σχοινούσα 

Νότης Θωμάς 
 

<1900 ΗΠΕΙΡΟΣ Πρέβεζας 
Πρέβεζα - 

Νάσιαρι 

Ντάβος Νικόλας • νεότερος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αρκαδίας Βυτίνα 

Νταλής Δημήτρης • ηχογ. 1990 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης Καλαμαριά 

Ντάλλας Αθ. • ηχογ. 1959 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Ευρυτανίας Κερασοχώριον 

Ντάλλας Ι. • <1900 ΗΠΕΙΡΟΣ; 
  

Νταουντάκης Γιάννης 
 

παλαιός ΚΡΗΤΗ Χανίων 

Σέλινο - 

Κακοδίκι 

Παλιόχωρας 

Νταουντάκης Μανώλης • νεότερος ΚΡΗΤΗ Χανίων Κίσσαμος 

Νταράλας Αχιλλέας • 1909-1985 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Καρδίτσα 

Νταράλας Χρήστος • 1880-1942 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Καρδίτσα 

Ντερέκος Νικόλαος 
 

<1880 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
 

Κιάτο 

Ντίμτσος Ευαγγελος • ηχογ. 1955 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κοζάνης 
Πεντάλοφος 

Κοζάνης 

Ντίνου Φώτης 
 

αρχές 20
ού

 ΗΠΕΙΡΟΣ Πρέβεζας Πρέβεζα 

Ντινώρης Λιοντής 
 

νεότερος Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Ντόκος Νικόλαος Δ. • ~1900 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τρικάλων Μαλακάσι 

Ντόρλας Ανδρέας ; 
  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αχαΐας Πάτρα 

Ντουμπουρδάκης Γεώργιος • ηχογ. 1977 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καβάλας Νικησιανή 

Ντουρακίδης Σάββας • ηχογ. 1985 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
  

Ντούτσιας Δημήτρης • ~1900 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τρικάλων Τρίκαλα 

Ντράγκας Παντελής 
 

<1922 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Σηλυβρία 

Ντώνας Θωμάς 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κοζάνης Κοζάνη 
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Ξανθάκης Αντώνης Νικολάου • 1922 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Σίφνος - 

Αρτεμώνας 

Ξανθάκης Γιάννης (Αντιλαβής) • 1898-1947 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Σίφνος - 

Αρτεμώνας 

Ξανθάκης Γιάννης (Κούτσουνας) • ~1930 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Σίφνος - 

Καταβατή 

Ξανθάκης Νικόλας (Αντιλαβής) 
 

~1870 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Σίφνος - 

Αρτεμώνας 

Ξανθιώτης Γιάνγκος 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καβάλας 
Θάσος - 

Καζαβήτι 

Ξανθόπουλος Αθανάσιος Γεωργίου 
 

1944 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ημαθίας 
Βέροια - 

Καμποχώρι 

Ξανθόπουλος Μόσχος 
 

1905 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Ραιδεστός 

Ξαρλής Σπύρος • ηχογ. 1957 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αιτωλ/νίας Ναυπακτία 

Ξενόπουλος Γ. • παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Καστελόριζο; 

Ξενούδης Γιώργος • 1943 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 
Σητεία - 

Τουρλωτή 

Ξυδέας Παναγιώτης 
 

1987 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Μεσσηνίας Καλαμάτα  

Ξυλάς Πέτρος 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Πέλλας Έδεσσα 

Ξυλουράς Σκεύος 
 

1970 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάλυμνος 

Ξυπνητός Γιάννης (Γκάρης) • <1950 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
 

Οικονομάκης Αλέκος 
  

ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Μέγαρα 

Οικονομάκης Ηλίας Γεωργίου • 1929 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 
Σητεία - 

Τουρλωτή 

Οικονομίδης Νίκος • 1960 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Σχοινούσα 

Οικονόμου Αντώνης • νεότερος Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Τήλος 

Οικονόμου Ζαφείριος • 1908 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Τήλος - Λειβάδια 

Οικονόμου Ιωάννης • 1938 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αργολίδος Αραχναίο  

Οικονόμου Νίκος • ~1940 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Παρακάλαμος 

Ορσάρης Κωνσταντίνος • ηχογ. 1971 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Νίσυρος 

Ορφανίδης Νίκος (Χιώτης) • 1902; Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος 

Παγγές Μήτσος • ηχογ. 1971 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Αίγινα 

Παγίδας Ιωάννης 
 

1921 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Αγ. Παρασκευή 

Παγκαλής Σ. 
 

αρχές 20
ού

 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος 

Παλαβράτζης Βασίλης 
  

εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Πόντος 
 

Παλούγκος Στυλιανός • 1930 ΚΥΠΡΟΣ Λεμεσού Βασίλεια 

Παναγιώτας Ιωάννης 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Αρναία 

Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος 

Δημητρίου  
1916 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Δράμας Δράμα 

Πανάγος 
 

~1920 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Σκόπελος 

Πανάγος Δημήτρης Χαράλαμπου 
 

1888 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ.Ασία 
 

Πανάγος Μήτσος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Τριζόλο 

Πανάγος Νίκος 
 

1898 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Τριζόλο 

Πανάγος Φώτης 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Τριζόλο 

Παναής Μηνά (Παναούδι) 
 

1855-1910 ΚΥΠΡΟΣ Λεμεσού Κολόσσι 

Πανιώρας Άγγελος 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Αρναία 

Πανόπουλος Κώστας 
 

~1900 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Φθιώτιδας Λαμία 

Πάνος Κων/νος Αθανασίου 

(Γερμανός)  
1930 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Ιωάννινα 

Πάνου Λάζος • ~1930 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Ιωάννινα 

Πανουσάκος Σωτήρης • νεότερος ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Κόνιτσα 

http://www.nafplio.gr/odimosmenu/demideasmenu/araxnaiomenu.html
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Πανουσάφος Ι. • ηχογ. 1951 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Ιωάννινα 

Πανταζής Δημήτριος (Ντενέκος) 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Καππαριά 

Παντελάκης Μιχάλης Πέτρου 
 

1906-1993 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Κίσσαμος - 

Πύργος 

Παντελέλης Ευστράτιος 
 

<1900 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 
Λέσβος - 

Πλωμάρι 

Παντελέλης Μανώλης 
 

1907 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 
Λέσβος - 

Πλωμάρι 

Παντελιάς Βασίλης & Θεοφάνης 

(Μπογιατζής)  
παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 

Νάξος - 

Κωμνιακή 

Παντελίδης Πρόδρομος • ~1895 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Καππαδοκία Νίγδη 

Παντζαρέλας Ζαφύρης 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Γαλάτιστα 

Παντζαρέλας Μανώλης Ζαφειρίου 
 

~1920 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Γαλάτιστα 

Παντζίδης Γιώργος 
 

1910-1980 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Σηλυβρία 

Παντζίδης Διογένης 
 

<1922 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Σηλυβρία 

Πανώριος Κωνσταντίνος • <1945 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Τήνος 

Παπαγεωργίου Βασίλης (ή Ι.;) 
 

~1910 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Πιερίας Λιτόχωρο 

Παπαγεωργίου Γιώργος • 1910 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας 
Αλιβέρι - Αγ. 

Ιωάννης 

Παπαγεωργίου Ιωάννης 
 

~1920 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κοζάνης Λιβαδερό 

Παπαγεωργίου Τάκης 
 

~1930 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας 
Αλιβέρι - Αγ. 

Λουκάς 

Παπαγιάννης Μιχάλης • 
 

ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Βόρεια Ήπειρος 

Παπαγιαννόπουλος Αθανάσιος 

Δημητρίου (Αλογάκης)  
1929 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αργολίδος Δίδυμα 

Παπαδάκη Ασπασία Φραγγίσκου • 1932 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Αποκόρωνας - 

Πλάκα 

Παπαδάκης Βασίλης (Κοπανίδης) 
 

1880-1949 ΚΡΗΤΗ Χανίων 

Κίσσαμος - 

Μπαλαμπιανά 

Γραμβούσας 

Παπαδάκης Γεώργιος Μιχαήλ 

(Σγουρός)  
1923-1984 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 

Σητεία - 

Τουρλωτή 

Παπαδάκης Κώστας Βασιλείου 

(Ναύτης) 
• 1920-2003 ΚΡΗΤΗ Χανίων 

Κίσσαμος - 

Καστέλι 

Παπαδάκης Μάρκος • παλαιός ΚΡΗΤΗ Χανίων 
 

Παπαδήμας Αποστόλης 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Ανθηρό 

Παπαδήμας Ηλίας 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Ανθηρό 

Παπαδόπουλος Θεόδωρος 
 

<1900 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Κων/πολη 

Παπαδόπουλος Κώστας (Μουμτζής) • 
ακμή: 

1935-60 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου Λέσβος - Κάπη 

Παπαδόπουλος Στέλιος • ~1930 ΚΥΠΡΟΣ Λευκωσίας Λευκωσία 

Παπάζογλου Βαγγέλης (Καλλίνικος) 
 

1895-1943 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία Σμύρνη 

Παπάζογλους Γιάννης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Παπαϊωάννου Θεοδόσιος (Λούπος) • 1930 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Παπακωνσταντίνου Θεοδόσιος 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Παπαλούγκος Στυλιανός • ηχογ. 1960 ΚΥΠΡΟΣ Aμμοχώστου Ριζοκάρπασο 

Παπαμάρκος Γιάννης 
 

~1920 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Αλαμανιά 

Παπαμιχαήλ Αχχιλέας 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Σκιώνη 

Παπαμιχαήλ Λεωνίδας • 1898 ΚΥΠΡΟΣ Λεμεσού Καμινάρια 

Παπαμόσχου Βασίλης 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Μ. Παναγιά 

Παπαμόσχου Γρηγόρης 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σερρών Τερπνή 
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Παπαναστασίου Δημήτρης 

(Μητσιαρίστης)  
~1915 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Σούλι - Αχλαδέα 

Παπαναστασίου Δημήτριος 

(Ακρατινός) 
• 1881 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αχαΐας Ακράτα 

Παπαναστασίου Μιχάλης 
 

1888 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
 

Ασπρόπυργος 

Παπανικολάου Π. • ηχογ. 1958 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Κύθνος - Θερμιά 

Παπαντωνίου Γιώργος 
 

1919 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως - Κέφαλος 

Παπαντωνίου Θεοδόσιος • νεότερος Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως - Κέφαλος 

Παπαοικονόμου Αιμήλιος • 1902 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Σύμη 

Παπαρούνας Γιώργος 
 

1937(4;)-

1992 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 

Αργιθέα - 

Ανθηρό 

Παπάς Μιχαήλ (1) 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Παλιούρι 

Παπάς Μιχαήλ (2) • 1915 ΚΥΠΡΟΣ Λεμεσού Όμοδος 

Παπασιδέρης Ηλίας (Μέρτζος) 
 

<1900 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Μέγαρα 

Παπάτσος Μιχάλης • 1917 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου 
Νίσυρος - 

Μανδράκι 

Παπαχαραλάμπους Κώστας • 1927-1981 ΚΥΠΡΟΣ Λεμεσού Λεμεσός 

Παπαχαρτοφύλης Ευστάθιος 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Παπαχατζάκης Γιάννης Γεωργίου 

(Στραβόγιαννος) 
• 1904-1997 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 

Σητεία - 

Σταυροχώρι 

Παπαχριστοδούλου Πυθαγόρας 
 

1890-1970 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 
Σάμος - 

Μυτιληνιοί 

Παπιδάς Νίκος 
 

~1870 
   

Παπόγλου Ιωάννης • ~1900 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Ραιδεστός 

Παπούλης Κυριάκος • ~1970 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Παπουτσάκης Μιχάλης 
 

1895-1955 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Κίσσαμος - 

Γαβαλομούρι 

Παπουτσάκης Χαράλαμπος Μιχαήλ 
 

1925-1974 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Κίσσαμος - 

Γαβαλομούρι 

Παπούτσας Κώστας 
 

1891 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ; Αττικής; 
Δραστηριοποιήθηκε 
στην Αθήνα (Καφέ-

Αμάν). 

Παπουτσέλης Κομνηνός 
 

αρχές 20
ού

 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 
Λέσβος - 

Αγιάσος 

Παπουτσής  
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Γομάτι 

Παραλής Νίκος (Λαβίδας) • 1931 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 
Λέσβος - 

Ερεσσός 

Παρασκευά Ηλίας • 1934 ΚΥΠΡΟΣ Λεμεσού Λιμνάτι 

Παρασκευάς Μανώλης (Μπακαλιάρος) 
 

αρχές 20
ού

 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 
Σάμος - 

Μανολάτες 

Παρασκευάς Μιλτιάδης • ~1930 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τρικάλων Τρίκαλα 

Παρασκευόπουλος • <1910; 
   

Παράσογλου Μιχάλης • ηχογ. 1965 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Πόντος Ματσούκα 

Παράσχος Α. 
 

αρχές 20
ού

 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής 
 

Παράσχος Γιάννης 
 

~1900 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σερρών Σέρρες 

Παράσχος Δημ. • ηχογ. 1959 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Στρατονίκη 

Παρλαπάνης Βασίλης 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καστοριάς 
Καστοριά - 

Άργος Ορεστικό 

Παρπέρης Χαράλαμπος • 1912 ΚΥΠΡΟΣ Λευκωσίας Κακοπετριά 

Παρτεβιάν Παύλος • 1917 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 
Λέσβος - 

Μόλυβος 

Πασιούκου Δημ. • ηχογ. 1960 ΚΥΠΡΟΣ Λάρνακας Λεύκαρα 

Πασπαλάς Ιωάννης 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Ν. Σίλατα 

Πασσάς Εμμανουήλ Σταύρου 
 

1941 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 

Πατίδης Γιώργος 
 

<1900 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία ; 
 

Πατίρης Γιάννης • ηχογ. 1958 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Άνδρος - Αποίκια 
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Πατριαρχέας Ιωάννης • 1920-1989 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Μεσσηνίας Καλαμάτα 

Πάτσης Παναγής Γ. • ηχογ. 1953 ΚΥΠΡΟΣ Αμμοχώστου Λευκόνοικον 

Παυλάτος Παύλος • ηχογ. 1967 Ν. ΙΟΝΙΟΥ Κεφαλλονιάς 
Κεφαλλονιά - 

Τσακαρισιάνο 

Παυλάτος Φώτιος • 1891 Ν. ΙΟΝΙΟΥ Κεφαλλονιάς 
Κεφαλλονιά - 

Δειλινάτα 

Παυλόπουλος Ιωάννης 
 

1980 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
  

Παύλου Αθανάσιος Αλέκου • 1925-2002 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Φθιώτιδας Πελασγία 

Παύλου Αλέκος (1) (Αραπάκης) 
 

~1870 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Σούρπη Αλμυρού 

Παύλου Αλέκος (2) Γεωργίου 

(Αραπάκης) 
• 1921-2006 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Ψαχνά 

Παύλου Γιώργος Αλέκου 

(Γιωργαράπης) 
• 1894-1966 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Σούρπη Αλμυρού 

Παχάκης Κ. • 
 

ΚΡΗΤΗ Χανίων Χανιά 

Πελλός Ιωάννης • ηχογ. 1971 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Πελλός Μ. • 1909 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Ρόδος - Αφάντου 

Πενέσης Πέτρος • 1886 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αρκαδίας 
Άγ. Πέτρος 

Κυνουρίας 

Πέπας Γιώργος 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Κατάκοιλο 

Περδικάρης Παναγιώτης • νεότερος Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Κέα 

Περδίκης Κώστας 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας 
Πήλειο - Άγ. 

Δημήτριος 

Περέτας Δημήτρης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος 

Περόνης Λούης • 1885 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσων Πάτμος 

Περράκης Γιώργος Μανώλη • 1937 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 
Ιεράπετρα - 

Βασιλική 

Περράκης Εμμανουήλ Θεόδωρου 

(Χαλκιάς)  
1910 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 

Σητεία - Αγ. 

Γεώργιος 

Πέρρος Θεόδ. • ηχογ. 1956 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αρκαδίας 
Άγ. Πέτρος 

Κυνουρίας 

Περσελής Νικόλας (Παπάς) • αρχές 20
ού

 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάσος 

Πετεινός Αντρέας 
 

~1960 ΚΥΠΡΟΣ Αμμοχώστου Κώμα του Γιαλού 

Πετράς Κυριάκος • 1958 ΘΡΑΚΗ Ροδόπης Κομοτηνή 

Πετρής Δημήτρης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Άνδρος - Φελός 

Πετριδιώτης Γιάννης 
 

παλαιός ΚΥΠΡΟΣ Πάφου Έμπα 

Πέτρου Γιώργος 
 

παλαιός ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Βοιωτίας Αράχωβα 

Πέτρου Δημήτρης 
 

νεότερος Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Πέτρου Χριστόδουλος 
 

~1940 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Αγ. Παρασκευή 

Πέτσας Γιάννης 
 

~1915 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αιτωλ/νίας Ναύπακτος 

Πέτσας Νικόλαος • 1890 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Μέτσοβο 

Πέτσος Θανάσης 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καστοριάς Πεντάλοφο 

Πηλιχός Βαγγέλης • ~1950 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
 

Πιερέτης Πιερής • 1926-2001 ΚΥΠΡΟΣ Αμμοχώστου Φρέναρος 

Πίκουλα Θ. (Τρίο) • ηχογ. 1925 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου ; 

Πιπεράκης Χαρίλαος (Κρητικός) • 1888-1978 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Αποκόρωνας - 

Ξηροστέρνι 

Πιπερής Χρήστος 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος - Παπαδιά 

Πίπης Γιάννης 
 

1890->1994 ΚΥΠΡΟΣ Λευκωσίας 
Μόρφου - 

Αργάκι 

Πλάβος Ευάγγελος 
 

1968 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Λαρίσης Όσα Σικουρίου 

Πλάκας 
 

μέσα 19
ου

 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Ιωάννινα 

Πλακιάς Βασίλης • ~1960 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τρικάλων Τρίκαλα 

Πλακίδα Θεοδοσία (Σώσα) • 1936 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Ικαρία - Σταύλος 

Πλατανιάς Ηλίας Σπυρίδωνα • 1920 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Φθιώτιδας Λαμία 
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Πλάτσης Πανορμίτης • ~1985 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάλυμνος 

Πλύστακας Στεφανής • 1934 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Ικαρία - Αμάλου 

Πόγγης Ανδρέας Ερμή • 1907 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Σάμος 

Πόγγης Διονύσης (Νιόνιος) • <1910 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Σάμος 

Πόγιας Γιώργος • ηχογ. 1971 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Πολίτης Βαγγέλης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Άνδρος - Μπατσί 

Πολίτης Θοδωρής 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος 

Πολίτης Κώστας 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Κατάκοιλο 

Πολυράκης Παύλος Θεόδωρου • 1944 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Σφακιά - Άγιος 

Ιωάννης 

Πολυχρονάκης Βαγγέλης • ~1930 ΚΡΗΤΗ Χανίων Κίσσαμος 

Πολυχρονάκης Θεόδωρος Βασιλείου 

(εγγονός Τσένγκα) 
• 1971 ΚΡΗΤΗ Χανίων Κίσσαμος 

Ποριάζος Μανώλης • <1940 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου Λήμνος 

Πορτοκαλάκης Σπύρος Στυλιανού 
 

1900-1979 ΚΡΗΤΗ Χανίων Κυδωνία - Συρίλι 

Ποτήρης Ν. • ηχογ. 1932 Ν. ΙΟΝΙΟΥ Αττικής Κύθηρα 

Πότσιος Γιώργος (Ζιαβλάνης) 
 

1929-2009 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Ευρυτανίας 
Πρασιά - 

Κυπαρίσσι 

Πουλής Δημήτρης 
 

~1925 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος 

Πουλής Λευτέρης (Σκάτζακας) • 1949 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Ικαρία - Μαντριά 

Πουλής Μιχάλης 
 

1923 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αχαΐας Πάτρα 

Πούπαλος Γεώργιος Γιάννη • 
ηχογ. 1967-

71 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος - Κουρούνια 

Πούπαλος Ιωάννης 
 

~1900 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος - Κουρούνια 

Πούπαλος Μαρκέλος 
 

~1980 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος - Κουρούνια 

Πουριανός Κώστας 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Πήλιο 

Πουρλίτης Πολύδωρος Κων/νου 
 

1949 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης Λαγκαδάς 

Πουρνάρας Κωνσταντίνος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας 
Πήλειο - 

Μούρεσι 

Πουρνάρας Μανώλης 
 

~1935 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας 
Πήλειο - 

Αργαλαστή 

Πουρνάρας Χρήστος • 1930-2003 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας 
Πήλειο - 

Κάπουρνα 

Πούτας Νικόλας 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κοζάνης Άκρη 

Πράτσος Παναγιώτης • 1913 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 
Λέσβος - 

Αγιάσος 

Πρέκας Αντ. (Φαρισαίος) • 1913 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Σαντορίνη - 

Εμπορείον 

Πρέκας Αντρέας   1976 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Κύθνος 

Πρεμέτης Θανάσης • >1980 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Παρακάλαμος 

Πρέντζας Ευάγγελος 
 

~1910 

-1965 
ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αιτωλ/νίας Μεσολόγγι 

Πυργιώτης Γρηγόρης • παλαιός εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη 
 

Πυργουζής Μιχάλης 
 

1858-1960 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάσος 

Ραβιόλος Νίκος 
 

~1970 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Σίφνος - 

Αρτεμώνας 

Ραγκούσης Μανώλης 
 

1921 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Πάρος - Λεύκες 

Ραγκούσης Τάσος Γρηγορίου • 1906 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Πάρος - Λεύκες 

Ραμούντος Θοδωρής (Σουρλαντάς) 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Αμονακλιός 

Ράμπιας Σαράντης • παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Μύκονος 

Ραντάς Λινάρδος 
 

~1920 

~2000 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 

Ικαρία - Πηγή 

Φραντάτου 
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Ραπτάκης Γεώργιος Ν. 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Στραπουριές 

Ραπτάκης Θεοχάρης Ν. 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Στραπουριές 

Ραπτάκης Μιχαήλος Ν. 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Στραπουριές 

Ραπτάκης Νικόλαος Δ. 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Στραπουριές 

Ραπτάκης Παρασκευάς Δ. 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Άνδρος 

Ράπτης Γιώργος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Ελληνικά 

Ράπτης Σπύρος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Ελληνικά 

Ρέγγος Γεώργιος 
 

<1920 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Αρναία 

Ρεγκούκος Nίκος Μανώλη • 1910 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Εύβοια 

Ρεγκούκος Αντρέας 
 

1876-1966 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Εύβοια 

Ρεγκούκος Μανώλης 
 

~1880 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Εύβοια 

Ρέμες • ~1960 ΗΠΕΙΡΟΣ 
 

Βόρεια Ήπειρος 

Ρεμπελάκης Νικόλαος Γεωργίου • 1922 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Σητεία - Αχλάδια 

Ρενιέρης Μάρκος • 1982 ΚΡΗΤΗ Χανίων Παλαιά Ρούματα 

Ρεντίφης Δημήτρης 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Στεφανιάδα 

Ρέτσος Σπύρος 
  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
  

Ρήγας Μανώλης Μ. 
 

1857 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Σάμος - Παγώνδα 

Ρήγας Παπα-Δημήτριος • 1927 ΘΡΑΚΗ Έβρου Ζώνη 

Ριζόπουλος Βασίλειος Κων/νου 
 

1904 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Φθιώτιδας Αταλάντη 

Ρίζος Αναστάσιος Αναστασίου 
 

1935 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Παλαιοχώρα 

Ρίζος Μιχάλης • ηχογ. 1959 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Κύθνος - Δρυόπις 

Ρίζος Φιλλίπης • ~1935 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Κύθνος 

Ρίτσος 
 

<1900 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αιτωλ/νίας Ξηρόμερο; 

Ρόδανος Παναγιώτης (Μαριολέλ) 
 

1855-1931 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 
Λέσβος - 

Αγιάσος 

Ρόδανος Χαρίλαος (Άννας) • 1914 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 
Λέσβος - 

Αγιάσος 

Ροδίτης Σταμάτης • ~1920 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Καστελόριζο 

Ρόμβος Δημήτρης 
 

<1900 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
  

Ρόπκας Γιάννης 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Πέλλας Έδεσσα 

Ρουβάς Λάζαρος • <1900 ΗΠΕΙΡΟΣ 
  

Ρουμελιώτης Μάριος 
 

~1915 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σερρών Σέρρες 

Ρούμπος Θανάσης • 1978 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Καλαρίτες 

Ρούμπος Παναγιώτης • ηχογ. 1978 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Ευρυτανίας Κρέντη 

Ρούσος Γιάννης 
 

αρχές 20
ού

 ΚΥΠΡΟΣ 
  

Ρούσος Γιάννης • ~1955 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 
Ικαρία - 

Μαγκανίτης 

Ρουσσομουστακάκης Γιάννης 

Γεωργίου 
• 1923 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Σητεία - Ζήρος 

Ρούσσος Γιώργος 
 

νεότερος Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάλυμνος 

Ρούσσος Νικόλαος (Μαρνονικόλας) 
 

1905 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Πάρος 

Ρούσσος Νίκος 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Βουρκωτή 

Ρωμιός Δημ. • ηχογ. 1959 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Αρναία 

Σάββα Χρήστος 
 

1923 ΚΥΠΡΟΣ Πάφου Κούκλια 

Σάββας Αργύρης • ηχ.1960 ΚΥΠΡΟΣ Πάφου Γιόλου 

Σαγάνης Γιώργος 
 

<1900 ΗΠΕΙΡΟΣ 
  

Σαγλάμης Σάββας • 1888 ΚΥΠΡΟΣ Πάφου Γιόλου 
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Σαδεδίν Κωνσταντίνος (Κυρίμης) • ~1915 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Πωγωνιανή 

Σακαρίκος Θεοδόσης 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Τριζόλο 

Σάκας Μιχάλης 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κοζάνης Κοζάνη 

Σακέλης Γιώργος 
 

1913 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως - Αντιμάχεια 

Σάκκας Γ. • 1928 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Ρεούζι 

Σαλουβάρδος Θεόδωρος 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Καππαριά 

Σαλουβάρδος Νικόλαος 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Καππαριά 

Σαλουβάρδος Νίκος 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Καππαριά 

Σαλπαδήμος Γιάννης Κων/νου • 1942 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας 
Σκόπελος - 

Γλώσσα 

Σαλτός Κώστας 
  

ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ; 
  

Σαλτός Νικόλαος Γεωργίου 
 

1932 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αιτωλ/νίας Φλωριάδα 

Σαμαράς Δ. 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Βάβδος 

Σαμαράς Νικόλαος • ~1950 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ημαθίας Νάουσα 

Σαραβάνος Γεώργιος 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Καππαριά 

Σαραβάνος Δημήτρης 
 

~1940 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Καππαριά 

Σαράντης Σταύρος 
 

~1910 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σερρών Σέρρες 

Σαραντίδης Βαγγέλης • 1971 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 
Λέσβος - 

Μεσότοπος 

Σαράντου Νίκος • 1950 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Σάμος 

Σαρδής Ιωάννης Δημ. • ηχογ. 1963 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Κίμωλος 

Σαρήογλου Δημήτρης 
 

~1910 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σερρών Σέρρες 

Σαριδάκης Νικόλαος (Μαύρος) • 1910-1994 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Κίσσαμος - 

Σκουτελώνα 

Σαρίκας Παναγιώτης • <1910; 
   

Σαρρής Γιάννης 
  

ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Ελευσίνα 

Σεβαστιανός Νίκος (Ογδοντάκης(2)) 
 

παλαιός εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία 
 

Σεβντικιαλής Γιάννης • <1915 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία 
 

Σεϊμέζης Νίκος (Σαλονικιός(2)) • 1917 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία 
 

Σέμσης Δημήτρης Μιχαήλ 

(Σαλονικιός) 
• 1881-1950 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

Μακεδονία 

(Στρώμνιτσα 

Νοτιοσλαβίας) 

Σέμσης Μιχαήλ (Μιχελιός) 
 

μέσα 19
ου

 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 

Μακεδονία 

(Στρώμνιτσα 

Νοτιοσλαβίας) 

Σεργιάδης Θεόδωρος • <1910 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία 
 

Σερμαϊδης Χρηστόφορος Παναγιώτη 
 

1901 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ.Ασία 
 

Σημαντηράκης Θοδωρής Νικολάου 
 

1913-1993 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Κίσσαμος - 

Σημαντηριανά 

Σιγάλας Γιώργος • 1933 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Σαντορίνη ή 

Δονούσα 

Σιγάλας Κωνσταντίνος Δ. 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Στραπουριές 

Σιδεράκης Μανώλης • 1901-1985 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Κίσσαμος - 

Κολυμπάρι 

Σιδεράς Ευάγγελος • 1923 ΘΡΑΚΗ Έβρου 
Ελαφοχώρι 

Διδυμοτείχου 
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χ
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ς
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(& θανάτου) 
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Γεωγραφικό 

διαμέρισμα 
Νομός 

Ιδιαίτερη 

Καταγωγή 

Σιλάλης Κοκκόλης 
 

<1900 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Σμύρνη 
Δραστηριοποιήθηκε 

στην Αθήνα (Καφέ-
Αμάν). 

Σιμιτιάδης Αλέξανδρος • <1922 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Ραιδεστός 

Σίμος Βασίλης • 1934 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αρκαδίας 
Μοναστηράκι 

Γορτυνίας 

Σιουτάκης Κώστας 
 

<1900 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αιτωλ/νίας Ξηρόμερο; 

Σισίκης Χρήστος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τρικάλων Τρίκαλα 

Σκαλενάκης Νικόλαος • ηχογ. 1967 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Σητεία - Λιθίνες 

Σκανδαλίδης Γιώργος (Παπα-Γιώργης) • 1907 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου 
Κως - 

Καρδάμενα 

Σκανδαλίδης Ευστάθιος • 1904 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου 
Κως - 

Καρδάμενα 

Σκαντζουράκης Βασίλης • 1904-1961 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία Κυδωνιές 

Σκέδρος Πολυχρόνης • 1930 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης 
Κολχικό 

Λαγκαδά 

Σκολαρίκης Γιώργος 
 

~1970 Ν. ΙΟΝΙΟΥ Κέρκυρας Κέρκυρα 

Σκολαρίκης Μιχάλης • 
~δεκαετία 

1930 
Ν. ΙΟΝΙΟΥ Κέρκυρας Κέρκυρα 

Σκολαρίκης Νίκος • 
~δεκαετία 

1930 
Ν. ΙΟΝΙΟΥ Κέρκυρας Κέρκυρα 

Σκοπελίτης Δημήτρης • 1929 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Κουφονήσια 

Σκοτίνης Νικόλαος 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Γαλάτιστα 

Σκουμπάκης Απόστολος Νικολάου 
 

1922-1953 ΚΡΗΤΗ Χανίων Κυδωνία - Αγιά 

Σκουμπουρδής Μανώλης • 1895-1981 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Λέρος 

Σκούρας Θανάσης • ~1930 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αιτωλ/νίας 
Μεσσολόγγι - 

Αιτωλικό 

Σλούτας Διαμαντής (Μάντζος) 
 

<1900 ΗΠΕΙΡΟΣ Θεσπρωτίας 
 

Σμιθ Τζέιμι 
 

1975 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΑ 
 

Σμόλιγκας Θανάσης 
 

1911-1961 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καστοριάς Νεστόριο 

Σμυρνιός Στελλάκης • <1900 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία 
 

Σμυρόγλου Γεώργιος (Μπουτουρλούς) 
 

~1890 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία Σμύρνη 

Σολιδάκης Ιωάννης Παναγιώτη 

(Κιρλίμπας)  
1894-1977 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Σητεία - Αχλάδια 

Σολιδάκης Νικόλαος Ιωάννη 
 

1911-1972 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 
Σητεία - 

Τουρλωτή 

Σολωμονίδης Γιάννης (Γιαννούδι) • 1884-1968 ΚΥΠΡΟΣ Λευκωσίας Μόρφου 

Σούκας Ηλίας Θεοδώρου • 1935-2009 ΗΠΕΙΡΟΣ Άρτας Κομπότι 

Σούκας Θεόδωρος Αναστάση 
 

1850 ΗΠΕΙΡΟΣ Άρτας Κομπότι 

Σούκας Φώτης Θεοδώρου (Σαγάνης) • 1913-2000 ΗΠΕΙΡΟΣ Άρτας Κομπότι 

Σούρλας Γιάννης Γεωργίου • 1916 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Φωκίδας Ιτέα 

Σούρσος Ανδρέας 
  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
  

Σούρσος Πέτρος • ηχογ. 1975 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αρκαδίας 
Αγ. Ανδρέας 

Κυνουρίας 

Σουσαμλής Αχιλλέας 
 

ακμή: 

1920-40 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου Λέσβος - Γέρα 

Σουσαμλής Βασίλης 
 

ακμή: 

1940-60 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου Λέσβος - Γέρα 

Σπάλας Νικόλαος Γ. • 1920 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Μεσσηνίας Χαροκοπειό 

Σπανακάκης Αρίστος • ~1920 ΚΡΗΤΗ 
  

Σπανός Αντώνης • 1918-1992 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Φούρνοι 

Σπανός Νικόλας 
 

~1900 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Λέρος 

Σπίγγος Βασίλης Ιωάννη 
 

1909 Ν. ΙΟΝΙΟΥ Κέρκυρας Κέρκυρα 

Σπίνουλας Θανάσης Κων/νου • 1930 Ν. ΙΟΝΙΟΥ Κέρκυρας Κέρκυρα 

Σπίνουλας Κωνσταντίνος 
 

παλαιός Ν. ΙΟΝΙΟΥ Κέρκυρας Κέρκυρα 

Σπρίγγος Χρυσόστομος 
 

~1920 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Ίμβρος 
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Σπυριδάκης • ηχογ. 1953 ΚΡΗΤΗ Χανίων Γεράνι Κυδωνίας 

Σπυριδάκης Μιχάλης • >1970 ΚΡΗΤΗ 
  

Στάης Μιχάλης (Καράβολας) • ~1940-2011 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Νάξος - 

Κωμνιακή 

Σταματάκης Θεοχάρης Χαρίδημου • 1972 ΚΡΗΤΗ 
 

Αθήνα 

Στάμος Γιώργος • ~1970 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γρεβενών Γρεβενά 

Σταμπουλής Πελοπίδας 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Κασσάνδρα 

Σταυρίδης Σταύρος • 1934-1984 ΘΡΑΚΗ Έβρου 
Διδυμότειχο - 

Καρωτή 

Σταυρόπουλος Κώστας 
 

~1915 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σερρών Σέρρες 

Σταύρου Παναγιώτης Αθανασίου 
 

1906 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Φθιώτιδας 
Αταλάντη - Μέγα 

Πλάτανος 

Σταύρου Παναγιώτης Χρήστου 
 

1934 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Νεοχώρι 

Σταυρουλάκης Γιάννης Μανώλη 

(Καλλιτέχνης) 
• 1933 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Σητεία - Χαμέζι 

Σταυρουλάκης Γιώργης 

(Αντισκαριανός) 
• <1930 ΚΡΗΤΗ Ηρακλείου 

Αντισκάρι 

Καινουρίου. 

Σταυρουλάκης Ηρακλής 
 

1919 - 1998 ΚΡΗΤΗ Ηρακλείου 
Πεδιάδα - 

Επισκοπή 

Στεργίου Βαγγέλης (Ζάχος) 
 

~1900 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αιτωλ/νίας Ξηρόμερο; 

Στεργίου Ι. • ηχογ. 1957 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
 

Στεργίου Κυριάκος • 1919 ΘΡΑΚΗ Έβρου Σαμοθράκη 

Στεφανίδης Γεώργιος Λ. (Ταρανάκι) • 
~1905 

~1990 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Αμοργός-Αιγιάλη 

Στεφανόπουλος Κωνσταντίνος • 1900 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Αμοργός - 

Λαγκάδα 

Στεφανόπουλος Τρύφων Δημητρίου 
 

1919 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Κορινθίας Λέχαιον 

Στεφάνου Κώστας 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Άνδρος - Αποίκια 

Στεφάνου Σάββας • 1971 ΚΥΠΡΟΣ Λευκωσίας Λευκωσία 

Στουραϊτης Βαγγέλης 
 

1910 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Κερατέα 

Στοφόρος Δημήτρης 
 

αρχές 20
ού

 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Βρύση; 

Στραβογιώργης Corci (Kemânî Âmâ) 
 

1755~1810 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Κων/πολη 

Στρούτζας Νικόλαος Μανώλη 

(Καμπουράκι)  
1898 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Σάμος 

Συνοδινός Νικήτας • ~1930 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Αμοργός - 

Αιγιάλη 

Συνοδινός Στέφανος • 1925-2005 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Αμοργός - 

Αιγιάλη 

Συρίγος Μανώλης 
 

~1930 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Σίφνος - Κάστρο 

Συρίγος Νίκος (Σαντορινιός) 
 

<1900 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία 
 

Συρίγος Στρατής • 1968 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Σίφνος - Κάστρο 

Σύρος Δημήτρης • ~1930 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αιτωλ/νίας 
Γουριά 

Μεσολογγίου 

Σφακιανάκης Γιώργος Κων/νου 

(Αβησσυνός) 
• 1931 ΚΡΗΤΗ Ηρακλείου Σκαλάνι 

Σφαρνάς Διαμάντης 
 

<1900 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Πόθι 

Σφυρίδης Γιώργος (Μπίλιωσης) 
 

~1960 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας 
 

Σχορετσιανίτης Λευτέρης • ~1950 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τρικάλων Τρίκαλα 

Σωτηράκης Στ. 
 

<1900 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος 

Σωτηρίου Ιωάννης Νικολάου 

(Γιαννακός) 
• 1913 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Σάμος - Θήβα 

Ταμποτέης Βασίλης • ηχογ. 1956 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αρκαδίας Τρίπολη 

Ταπαλής Κώστας 
 

<1900 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Πήλειο - Πουρί 

Τασιάς Γώγος 
  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - Καλή 

Κώμη 
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Τάσσος Αθανάσιος • 1924 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Σκιάθος 

Ταυρίδης (Μπουγάς) 
 

~1900 ΘΡΑΚΗ Έβρου 
Διδυμότειχο -

Ελληνοχώρι 

Ταυρίδης Κώστας • 1940 ΘΡΑΚΗ Έβρου 
Διδυμότειχο -

Ελληνοχώρι 

Τζαβαλιάς Δημήτριος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Αργιθέα - Αργύρι 

Τζαβαλιάς Στέφανος 
 

1917 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Αργιθέα - Αργύρι 

Τζαβαλιάς Χρήστος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Αργιθέα - Αργύρι 

Τζάκης Λυκούργος • ηχογ. 1982 Ν. ΙΟΝΙΟΥ Κεφαλλονιάς 
Κεφαλλονιά - 

Φραγκάτα 

Τζέμος Τάκης • 1905-1962 ΗΠΕΙΡΟΣ Θεσπρωτίας Μαργαρίτι 

Τζιαούρτης Ζαχαρίας Νικ. • ηχογ. 1960 ΚΥΠΡΟΣ Aμμοχώστου Ριζοκάρπασο 

Τζιβάρας Νίκος Παναγιώτη • 1926 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Φωκίδας 
Πολύδροσο 

Παρνασίδος 

Τζινευράκης Μανώλης • 1924-1985 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Κίσσαμος - 

Νοχιά 

Τζινιέρης Ιωάννης Άγγελου • 1917 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Φθιώτιδας 
Λιβανάτες 

Λοκρίδας 

Τζιόκας Ευάγγελος 
 

1931 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κοζάνης 
Λιβαδερό 

(προπολεμικά) 

Τζιούτζος Γιώργος 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κοζάνης Σιάτιστα 

Τζίτος Βαγγέλης (Τσίτας) 
 

μέσα 19
ου

 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Ιωάννινα 

Τζιωτάκης Φραγκίσκος • ~1935 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Κύθνος 

Τζόγιας Μιχάλης 
 

νεότερος Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Τζόκας Βασίλης 
 

1927 ΗΠΕΙΡΟΣ Άρτας Άρτα 

Τζουγανάκης Περικλής • ~1970 ΚΡΗΤΗ Χανίων Κίσσαμος 

Τζούμας Αλέκος • ~1930 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Δελβινάκι 

Τζούμας Σταύρος • ~1900 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Δελβινάκι 

Τζουνούπης Βαγγέλης • 1882 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Μέγαρα 

Τζωρτζάκης Μ. • ηχογ. 1953 ΚΡΗΤΗ Ηρακλείου Ηράκλειο 

Τζώρτζης 
 

1898 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ; Αττικής; 
Δραστηριοποιήθηκε 

στην Αθήνα (Καφέ-

Αμάν). 
Τηγανούριας Δημήτρης • ~1935 ΘΡΑΚΗ Έβρου Σαμοθράκη 

Τίκος Βελισσάριος (Νταής) 
 

~1925 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Μέτσοβο 

Τίκος Κώστας (Νταής) • 1909 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Μέτσοβο 

Τίλλης Ευάγγελος • 1924 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Βασιλικά 

Τιτάκιας Γιώργος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας 
Πήλειο - 

Ξουρίχτι 

Τηλιγάδας Σαράντης 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Τρίκερι 

Τόγελος Βασίλης • 1906-1987 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τρικάλων Γαρδίκι 

Τόλης Γεώργιος • 
ηχογ. 1961-

75 
ΗΠΕΙΡΟΣ 

  

Τόλος Γιώργος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Πετρίλια 

Τονίδης Γιώργος 
 

~1940 ΘΡΑΚΗ Έβρου 
Ορεστιάδα - 

Οινόη 

Τούλης Ανδρέας 
 

αρχές 20
ού

 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Κόνιτσα - Πάδες 

Τουντασάκης Βασίλης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Άνδρος - Ατένι 

Τούρλας Περικλής • 1929 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αχαΐας Πάτρα 

Τουρτούλας Γιώργος 
 

~1970 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Μέγαρα 

Τουτζιάρης Δημήτρης Στέλιου 

(Τρακασούρης) 
• 1906 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης Ζαγκλιβέρι 
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Τράκας • ηχογ. 1951 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Ιωάννινα 

Τράκας Αστέριος • >1970 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
  

Τράκης Φώτης • ~1920 
   

Τριανταφυλλάκης Αντώνης (Kιώρος 

B')  

ακμή: 

1785-1830 
ΚΡΗΤΗ Χανίων 

Κίσσαμος - 

Γαλουβάς 

Τριανταφυλλάκης Κωνσταντίνος 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Άνδρος - Αποίκια 

Τριανταφυλλάκης Μιχαήλ Ν. 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Άνδρος - Αποίκια 

Τριανταφυλλάκης Νικόλαος 
 

~1930 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Άνδρος - Αποίκια 

Τριανταφυλλάκης Στεφανής (Kιώρος 

Γ' ή Τριτοκιόρος)  

ακμή: 

1840-90 
ΚΡΗΤΗ Χανίων 

Κίσσαμος - 

Γαλουβάς 

Τριανταφυλλάκης Στέφανος (Kιώρος 

A')  
1715-1800 ΚΡΗΤΗ Χανίων 

Κίσσαμος - 

Γαλουβάς 

Τριανταφυλλίδης Κώστας • ~1930 ΘΡΑΚΗ Έβρου 
Διδυμότειχο - 

Μεταξάδες 

Τριανταφύλλου Γεώργιος 
 

~1930-2007 ΘΡΑΚΗ Έβρου Πλάτη 

Τριανταφύλλου Θεοδόσης • ~1915 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Ιερισσός 

Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλος 
 

<1900 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Λιόπεσι 

Τρίχας Φραντζέσκος 
 

~1900 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Σίφνος - 

Αρτεμώνας 

Τρομάρας Απόστολος 
 

<1900 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καστοριάς 
Καστοριά - 

Άργος Ορεστικό 

Τρομάρας Γιώργος Κωνσταντίνου 
 

αρχές 20
ού

 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καστοριάς Κυψέλη 

Τρομπάτζης Χαράλαμπος 
 

αρχές 20
ού

 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία; 
 

Τρουλάκης Γεώργιος (Μαύρος της 

Σκλαβοπούλας)  
1911-1985 ΚΡΗΤΗ Χανίων 

Σέλινο - 

Σκλαβοπούλα 

Τσαγγαράκης Γιώργος Ιωάννη 
 

1934-1993 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 
Σητεία - 

Τουρλωτή 

Τσαγκαράκης Γιώργος Δημητρίου 

(Τζιμάκης) 
• 1913-2004 ΚΡΗΤΗ Ρεθύμνου Ρέθυμνο 

Τσαγκαράκης Νίκος Ιωάννη 

(Κουτούνιος) 
• 1922 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 

Σητεία - 

Τουρλωτή 

Τσαγκαρινός Λουκάς • ~1920 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Σύμη 

Τσαϊλιάνης Χρήστος (Μπέης) 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης Πυλαία 

Τσακαλίδης Λάζαρος • 1931 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Πόντος 
 

Τσακίρης Αντώνης • ηχογ. 2006 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου 
Ρόδος - 

Αρχάγγελος 

Τσακίρης Δημήτρης Κων/νου 
 

1922 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Πιερίας Κατερίνη 

Τσακίρης Θύμιος ή Αρ. (Βίγκζας) • ~1900 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Φωκίδας 
Τριταία 

Παρνασίδος 

Τσακιρίδης Γιάννης • ~1920 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Πόντος Σινώπη 

Τσακιρίδης Χρήστος • 1921 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Πόντος Σινώπη 

Τσακνάκης Ιωάννης • παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γρεβενών Δεσκάτη 

Τσακνάκης Χρήστος (Λοχίας) • παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γρεβενών 
Δεσκάτη (ή από 

τη Βαρδικούσια) 

Τσακνής Τιμολέων • 1941 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Ίμβρος 

Τσακωνιάτης Δημήτρης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Νάξος - 

Κωμνιακή 

Τσαμαγδάς Ι. 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Ορμύλια 

Τσάμης Βασίλης • ~1920 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αιτωλ/νίας Ναύπακτος 

Τσαντάκης Γιώργος Ν. • 1962 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Σητεία - Δάφνη 

Τσαντές Βασίλης 
 

~1920 

~2000 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 

Ικαρία - 

Μονοκάμπι 

Τσαντής Περικλής • 1926 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 
Λήμνος - 

Λιβαδοχώρι 

Τσαούσης Δημήτρης (ή Δημοσθένης) 
 

<1922 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Σηλυβρία 
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Τσαπατσάρης Σωτήρης Βασιλείου 
 

1912 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Λακωνίας Καρρέα 

Τσατήρης Δημήτρης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Άνδρος - Γαύριο 

Τσατήρης Νίκος 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Άνδρος - Γαύριο 

Τσελιαγκός Πέτρος Σταματίου 
 

1906 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Μαρμάρι 

Τσέλιος Δημήτρης • 1939 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Αργιθέα - Θερινό 

Τσεπέλης Λευτέρης 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής 
 

Τσεπέρκας Νίκος • 1925 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 
Ικαρία - Αγ. 

Πολύκαρπος 

Τσιάγιας Παναγιώτης Δημητρίου 
 

1946 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κοζάνης Καισάρεια 

Τσιάκαλος Μήτσος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας 
Αργιθέα - 

Σεληπιανά 

Τσιανάκας Αστέριος 
 

1921 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Στανό 

Τσιάπης Θωμάς 
 

~1860 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Κόνιτσα 

Τσιάτης Μιχάλης • 1969 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - Αγ. 

Μαρίνα 

Τσιγγάνος Δημήτρης 
 

~1900 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σερρών Σέρρες 

Τσιμαχίδης Νίκος • 1934 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Πόντος Ανατολή Σερρών 

Τσίμιλας Σταμάτης 
 

~1900 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου Χίος - Κέραμος 

Τσιμπούκης Χαράλαμπος Κων/νου • 1905~1985 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Κύμη - Κάδι 

Τσίνας Μαργ. • ~1930 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Ορμύλια 

Τσιντός Χρήστος 
 

νεότερος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γρεβενών Γρεβενά 

Τσιορτέκης Χαράλαμπος Αθανασίου 
 

~1920; ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Κόνιτσα - 

Καστανιανή 

Τσιούγκος Παύλος Ι. • 1941 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Λάρισας 
Καλλιπεύκη 

Ολύμπου 

Τσιούτας Λάζαρος • 1886 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Κόνιτσα 

Τσιπλάκης Καριοφύλλης 
 

<1922 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Αρκαδιούπολη 

Τσιπουρίδης Χαράλαμπος 
 

1982 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Δράμας 
 

Τσιριγωτάκης Γιάγκος 
 

παλαιός εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία Σμύρνη 

Τσιριγώτης Γιάννης • ηχογ. 1960 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Ιερισσός 

Τσιριμπάκας Δημήτρης Χαρίσιου • 1918-1980 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κοζάνης Βελβενδό 

Τσιριμπάκας Χαρίσιος • παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κοζάνης Βελβενδό 

Τσίτρας Γιάννης Αντωνίου 
 

1926 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Νεοχώρι 

Τσιτσογιάννης 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Πήλειο - Ζαγορά 

Τσιώκρης Πέτρος • 1886 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αρκαδίας 
Άγ. Πέτρος 

Κυνουρίας 

Τσολακόγλου Μάρκος 
 

1896-1957 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Καππαδοκία Νίγδη 

Τσομετσόγλου Ισαάκ 
 

~1900 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Άνδρος - Χώρα 

Τσοπανάκης Νικήτας • 1894 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσων Νίσυρος 

Τσορλιανός Ευστάθιος Σάββα • 1920 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Αρκαδιούπολη 

Τσουνιάς Μικές (2) 
 

~1985 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάλυμνος 

Τσουνιάς Μικές (Έννημα) • 1923 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάλυμνος 

Τσουρουνάκης Δημήτρης Ανδρέα 

(Μήτρος)  
1884-1970 ΚΡΗΤΗ Χανίων 

Κίσσαμος - 

Καψιανά 

Τσώχος Αντώνης • ~1900 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Σίφνος - Κάτω 

Πετάλι 

Τσώχος Γιώργος 
  

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Σίφνος - Κάτω 

Πετάλι 

Τυροβούζης Ν. 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Βάβδος 

Υψηλός Γιάννης; • 
;~δεκαετία 

1980 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάρπαθος 

Φάκαρος Νίκος 
 

1978 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Ικαρία - Ράχες 

Φακίνος Μανώλης Κων/νου 

(Μπαρμπεράκης) 
• 1937 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 

Νάξος - 

Κωμνιακή 

Φακιόλης Δημήτρης 
 

~1920 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Κουβέλες 
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Φάκος Αλέξης (Τσουρλής) 
 

παλαιός ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Ιωάννινα - 

Γραμμένο 

Φάκος Βασίλης Ευρ. • 1947 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Ιωάννινα - 

Γραμμένο 

Φάκος Βασίλης Νικολάου 
 

1911-1942 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Ιωάννινα - 

Γραμμένο 

Φάκος Λάλος 
 

1854-1934 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Ιωάννινα - 

Βελτσίστα 

Φάκος Νικόλαος Δημητρίου 

(Μακατσίνας)  
1868-1951 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 

Ιωάννινα - 

Γραμμένο 

Φάλκος Χρήστος 
 

παλαιός ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας 
Ιστιαία - 

Ελληνικά 

Φανούριος Κωνσταντίνος • ηχογ. 1967 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Τήνος - 

Καρδιανή 

Φαντάκης Μανώλης (Φαντομανώλης) 
 

1877-1941 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Κίσσαμος - 

Κοτσιανά 

Φαντάκης Μανώλης Παύλου • 1972 ΚΡΗΤΗ Χανίων Χανιά 

Φαντάκης Νίκος (Ζερβός) 
 

1899-1964 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Κίσσαμος - 

Κοτσιανά 

Φαραντάκης Αριστείδης Δ. 
 

1912-1986 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Κίσσαμος - 

Λουσακιές 

Φασούλας Αχιλλέας • ηχογ. 1955 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γρεβενών 
Δεσπότη 

Γρεβενών 

Φασούλας Θανάσης (Σάκης) • 1951 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γρεβενών Γρεβενά - Κρανια 

Φασούλας Νικ. • ηχογ. 1955 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γρεβενών Αβδέλλα 

Φεΐμης  
 

<1900 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
 

Φελεσάκης Γιάννης (Φελεσογιάννης) 
 

1866-1944 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Κίσσαμος - 

Αερινό 

Φελουζής Γιώργης 
 

1858-1960 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάσος 

Φελουζής Μιχάλης • ~1900 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάσος 

Φελούκης Γιώργος 
 

1915 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αχαΐας Πάτρα 

Φιλιππίδης Φίλιππος • ~1915-2004 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Κόνιτσα 

Φιλίππου Δημήτρης (Βιολάς) 
 

~1870 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Σίφνος - 

Απολλωνία 

Φιλίππου Νικολής 
 

1858-1960 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάσος 

Φλεβάρης Σάββας • 1913 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Ρόδος - Καλυθιές 

Φλέγκας Μήτσος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Αργιθέα 

Φλογαΐτης Νίκος 
 

αρχές 19
ου

 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Αίγινα 

Φλούδας Γιώργος • 1953 ΗΠΕΙΡΟΣ Άρτας Τετράκωμο 

Φλώρος Γιώργος Ιωάννη • 1927-1985 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Φωκίδας 
Σκαλούλα 

Δωρίδος 

Φούντας Ανδρέας Μανώλη 
 

1891 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία Σμύρνη 

Φουντάτος Ηλίας Αλεξάνδρου • 1922-2008 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Κορινθίας Κόρινθος 

Φουντούλης 
 

1868 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Ιεράπετρα 

Φούρλιας Τριαντάφυλλος 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Μαγνησίας Πήλειο - Λαύκος 

Φουρναρίδης Κώστας 
 

~1935 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 
Ικαρία - Αγ. 

Κήρυκος 

Φουρτούνης Μανώλης • 1903 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως - Κέφαλος 

Φουρτουνίδης Παντελής • 1922 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Καππαδοκία Φάρασα 

Φούσκης Κωνσταντίνος • ηχογ. 1967 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 
Νεάπολις 

Μιραμπέλλου 

Φουτούλης Ζαμπίκος • 1940 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου 
Ρόδος - 

Αρχάγγελος 

Φραγκέτης Σωκράτης Φ. 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Στραπουριές 
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Φράγκος Ιωάννης 
 

1977 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 
Ικαρία - Αγ. 

Κήρυκος 

Φράγκος Μανώλης • ~1970 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάλυμνος 

Φραγκουλάκης Γιάννης 
 

1918-1994 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Κυδωνία - 

Νεριανά 

Φραγκούλης Εμμανουήλ Ιωάννη • 1945 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Σητεία - Σκοπή 

Φραγκούλης Κ. 
 

1858-1960 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάσος 

Φρουδάκης 
 

<1930 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Κίσσαμος - 

Αλίκαμπος 

Φύριος Αντώνης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Μένητες 

Φώσκολος Λεωνίδας Γεωργίου 
 

1896 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία Σμύρνη 

Φωτίου Χρήστος • 1947 ΗΠΕΙΡΟΣ Άρτας Αθαμάνιο 

Φωτόπουλος Σπύρος • <1910; 
   

Χαζόγλου Μιχάλης 
 

>1980; Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Νίσυρος 

Χαλάς Νίκος (Γεγές) 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Άνδρος - Αρνάς 

Χαλδαίος Ηλίας Νικολάου (Λιάτσος) • 1895-1983 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Αίγινα-Μεσαγρός 

Χαλδούπης Θωμάς 
 

1930 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Παρακάλαμος 

Χαλέπας Γιώργης 
 

παλαιός ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
 

Άι-Γιώργης 

Αρτεμησίου 

Χαλιάσος Ευάγγελος • ηχογ. 1957 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Μεγάλη Γότιστα 

Χαλιγιάννης Αλέκος • 
~1915 

~1990 
ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 

Πωγώνι - 

Παρακάλαμος 

Χαλιγιάννης Γιάννης • νεότερος ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Παρακάλαμος 

Χαλιγιάννης Θανάσης • παλαιός ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Παρακάλαμος 

Χαλιγιάννης Κώστας • ~1930 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Παρακάλαμος 

Χαλιγιάννης Κώστας Τίκου 
 

~1900 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Παρακάλαμος 

Χαλιγιάννης Νίκος 
 

~1935 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Παρακάλαμος 

Χαλιγιάννης Πέτρος (Πετρέφ) • 1919 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Παρακάλαμος 

Χαλκιάς Αθανάσιος 
 

<1900 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Κοζάνης ή 

Καστοριάς  

Χαλκιάς Αχχιλέας • 1937 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Δελβινάκι 

Χαλκιάς Γιώργος 
 

<1900 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Κοζάνης ή 

Καστοριάς  

Χαλκιάς Γιώργος Αντωνίου 
 

1910 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καβάλας 
Θάσος - 

Λιμενάρια 

Χαλκιάς Δημήτρης 
 

<1900 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καστοριάς 
Καστοριά - 

Άργος Ορεστικό 

Χαλκιάς Δημήτρης Πολυχρόνη • 1900-1967 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Ιωάννινα - 

Δεσποτικό 

Χαλκιάς Ιωάννης 
 

αρχές 20
ού

 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Κοζάνης ή 

Καστοριάς  

Χαλκιάς Κυριάκος Πολυχρόνη • 1908-1992 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Ιωάννινα - 

Δεσποτικό 

Χαλκιάς Κώστας 
 

δεκαετία 

1930; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Δράμας; Παρανέστι; 

Χαλκιάς Μαστραγγελής 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Φούρκα 

Χαλκιάς Παναγιώτης • 1939 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Ευρυτανίας Κερασοχώριον 
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Χαλκιάς Πολυχρόνης Δημητρίου • 1934 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Ιωάννινα - 

Δεσποτικό 

Χαλκιάς Φώτης • 1906 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Ιωάννινα - 

Δεσποτικό 

Χαλκιάς Χαρίλαος 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καστοριάς 
Καστοριά - 

Άργος Ορεστικό 

Χαλκίτης Δημήτρης (Ασπρούλης) 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάσος 

Χαλκίτης Χρύσανθος 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κάλυμνος 

Χαλκιώτης Ευστράτιος 
 

ακμή: 

1930-50 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 

Λέσβος - 

Σκούταρος 

Χανδρινός Γεράσιμος (Φιλήμονας) • 1921 Ν. ΙΟΝΙΟΥ Κεφαλλονιάς Κεφαλλονιά 

Χάνιος Δημήτρης 
 

1928-2005 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Βοιωτίας 
Λειβαδιά - Άγια 

Τριάδα 

Χαντζημιχάλης Νίκος • <1910; 
   

Χαρακοπίδης Στέφανος 
 

1934 ΘΡΑΚΗ Έβρου 
Μεγάλη 

Δοξιπάρα 

Χαραλάμπους Αναστάσιος • 1894-1948 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Ιωάννινα - Ζίτσα 

- Ιερομνήμη 

Χαραλάμπους Δημήτρης • 1927 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Ιωάννινα - Ζίτσα 

- Ιερομνήμη 

Χαραλάμπους Ευέλθων • 1919 ΚΥΠΡΟΣ Λευκωσίας Ευρύχου 

Χαραλάμπους Κωνσταντίνος • 
ακμή: 

1940-50 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 

Λέσβος - 

Σκούταρος 

Χαραλάμπους Λεωνίδας • 1910 ΚΥΠΡΟΣ Πάφου Πάνω Παναγιά 

Χαραμαντάς Μανώλης • ηχογ. 1971 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Χαράτσης Ελευθέριος • ηχογ. 1992 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Κίμωλος 

Χαρίση Μαρία Αργυρίου 
 

1951 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδικής Μαραθούσα 

Χαρίσης Κώστας • <1915 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
 

Χαρισιάδης Ιωάννης 
 

<1910 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Δελβινάκι 

Χαρισιάδης Κων/νος Μιχαήλ 
 

1909 ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων 
Πωγώνι - 

Δελβινάκι 

Χαρισιάδης Κωνσταντίνος 
 

~1935 ΘΡΑΚΗ Έβρου Πεντάλοφος 

Χαρμπής Θεόδωρος (Τσεπελής) 
 

1908-1986 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 
Σάμος - 

Κουμέικα 

Χάρος Αχιλλέας • ηχογ. 1972 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ 
  

Χαρούλης Κουτσούμπας 
 

νεότερος ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
  

Χαρχαλάκης Μιχάλης Κυριάκου 
 

1911-1967 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Κίσσαμος - 

Χαρχαλιανά 

Χαρχαλάκης Νικόλαος (Χάρχαλης) • 1884-1974 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Κίσσαμος - 

Χαρχαλιανά 

Χαρχαλάκης Χρήστος • 1982 ΚΡΗΤΗ; 
  

Χασιώτης Θωμάς Ιωάννη 
 

1899 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Μαρκόπουλο 

Χατζαντωνάκης Ιωάννης Κ. 

(Φοραδάρης)  
~1870-1932 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου Σητεία - Ζήρος 

Χατζηβασίλης Αντώνιος 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Χατζηγεωργίου Χαρ. 
 

<1900 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία 
 

Χατζηδάκης Σταμάτης Α. • ~1900-1971 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Λέρος 

Χατζηδημήτρης Βασίλης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Χατζηδημήτρης Γιάννης (Γιαννί, 

Γιαπράκα) 
• 1918-1995 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως - Αντιμάχεια 

Χατζηδημήτρης Γιάννης (Γιαννίκος) 
 

1935 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Χατζηδημήτρης Στέφανος 

(Κουτρουλλάκι)  
παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Χατζηνικολάκης Στ. • ηχογ. 1958 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Ρόδος - Κρητήνια 
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Χατζηνικολάου Γιώργος Κώστα • ~1920 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Νίσυρος 

Χατζηνικολάου Σπύρος 
 

~1970 ΚΥΠΡΟΣ Λεμεσού Λεμεσός 

Χατζηνικολάου Στυλιανός • ηχογ. 1960 ΚΥΠΡΟΣ Aμμοχώστου Ριζοκάρπασο 

Χατζηπέτρος Γιώργος • 1942 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Ρόδος 

Χατζηπέτρος Θεοδόσης (Αλυκάρης) • 1926 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως - Πυλί 

Χατζηπέτρος Κώστας 
 

νεότερος Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κως 

Χατζής Μιχάλης 
 

1900 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Βοιωτίας Λειβαδιά 

Χατζής Νίκος • αρχές 20
ού

 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Βοιωτίας Λειβαδιά; 

Χατζηχαραλάμπους Δημήτρης • ~1925 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 
Λήμνος - Παλιό 

Πεδινό 

Χατζόγλου Αντώνης 
 

ηχογ. 1959 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Μένητες 

Χατζόπουλος Γιώργος • 1922 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Αττικής Μέγαρα 

Χατζόπουλος Νικόλας (Μπόμπος) • 1965 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Νάξος - 

Κορωνίδα 

Χατζόπουλος Νίκος • 1961 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Νάξος - 

Κορωνίδα 

Χειμώνας Γιάννης (Γαϊτά) 
 

~1900 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Σίφνος - 

Εξάμπελα 

Χείρης Μιχάλης • 1907 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου 
Ρόδος - 

Προφύλια 

Χερουβειμ Μιχάλης • ~1950 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Νάξος 

Χερουβής Νικόλας 
 

~1940 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 
Ικαρία - 

Μαυράτο 

Χλέκος Τηλέμαχος • 1915-1958 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τρικάλων Τρίκαλα 

Χονδρογιάννης • ηχογ. 1956 Ν. ΙΟΝΙΟΥ Κέρκυρας 
Κέρκυρα - Άνω 

Κορακιάνα 

Χοντροδήμας Γιώργος 
 

αρχές 20
ού

 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας Ζαχαριά 

Χοντροδήμας Νίκος (Ευβοιώτης) 
 

~1962 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Εύβοιας 
 

Χορευτάκης Ηλίας Στεφάνου • 1972 ΚΡΗΤΗ Χανίων Χανιά 

Χουρμούζης Φράγκος 
 

παλαιός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
  

Χούτρας Μιχάλης • 1945 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 
Ικαρία - 

Μαγκανίτης 

Χρηστακάκης Φίλιππος • νεότερος ΘΡΑΚΗ Έβρου Γεμιστή 

Χρηστόπουλος Δημήτρης • νεότερος ΗΠΕΙΡΟΣ Ιωαννίνων Κόνιτσα 

Χρήστου Δημήτρης 
 

ακμή: 

1940-60 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου Λέσβος - Πλαγιά 

Χρήστου Παναγιώτης • 1921 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου Λέσβος - Πλαγιά 

Χριστιανός Νίκος • >1970 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου Λέσβος 

Χριστοδουλάκης Δημήτρης 
 

νεότερος Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου Σάμος 

Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ Ιωάννη • 1934 ΚΡΗΤΗ Λασιθίου 
Σητεία - 

Τουρλωτή 

Χριστοδουλάκης Ιωάννης • ηχογ. 1975 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αργολίδος Λιγουριό 

Χριστοφής 
 

παλαιός ΚΥΠΡΟΣ Αμμοχώστου 
Βαρώσι - Άης 

Σέργης 

Χριστοφοράκης Δημήτρης Γ. • 1885-1977 ΚΡΗΤΗ Χανίων 
Κίσσαμος - 

Καστέλλι 

Χρυσαφάκης Γιώργος & Χρήστος 

(Φιστιξής)  
παλαιός εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία Σμύρνη 

Χρύσος Κωνσταντίνος (Σουρτασίφης) 
 

<1925 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Σίφνος - 

Αρτεμώνας 

Ψάλτης Γιώργος • >1970 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
  

Ψάλτης Ιωάννης 
 

1946 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης Ζαγκλιβέρι 

Ψαράκης Γιώργος 
 

1900 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Λακωνίας Μονεμβασιά 

Ψαρράς Θανάσης • 1928 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία Σμύρνη 
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Ψαρρός Αντρέας 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 
Άνδρος - 

Καππαριά 

Ψαρρός Γιάννης 
 

παλαιός Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Άνδρος - Στενιές 

Ψύλλος Γ. • ηχογ. 1953 ΚΥΠΡΟΣ Αμμοχώστου Λευκόνοικον 

Ψύρρας Ευστράτιος (Μουζού) 
 

1924 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 
Λήμνος - Άγιος 

Δημήτριος 

Ώτας Δημοσθένης 
 

παλαιός ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καρδίτσας Αργιθέα - Αργύρι 

(;) Ανέστος (ο Αόμματος) 
 

παλαιός εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία Σμύρνη 

(;) κυρ-Αντωνάκης 
 

1892 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ; Αττικής; 
Δραστηριοποιήθηκε 

στην Αθήνα (Καφέ-
Αμάν). 

(;) Βαγγέλας 
 

~1915 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αργολίδος Άργος 

(;) Γιάννης (Στραβόγιαννος) 
 

~1910 Ν. ΙΟΝΙΟΥ Κέρκυρας Κέρκυρα 

(;) Γιώργης «ο Παλιός» (Kemani 

Yorgi)  

~1700 

~1770 
εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Κων/πολη 

(;) Λάζαρος • <1910; 
   

(;) Λάμπρος 
 

παλαιός εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Αν. Θράκη Κων/πολη 

(;) κύριος Μήτσος 
 

<1900 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Μ. Ασία Σμύρνη 

(;) Νικόλας 
  

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Λειψοί 

(;) Παναγιώτης 
 

1892 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ; Αττικής; 
Δραστηριοποιήθηκε 

στην Αθήνα (Καφέ-

Αμάν). 
D’ Zurko Arpad • παλαιός εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑ; 

 
Eisenberg Peter • 1893 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΥΣΤΡΙΑ; 

 
Elias Freddy • 1923 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

 
Hakki Derman-keman • παλαιός εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑ 

 
Hatsis Ernest • παλαιός εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ 

  
Kemani Minas • <1900 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΜΕΝΙΑ 

 
Mendoza • παλαιός εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ 

  
Morino Giulietta • παλαιός εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΤΑΛΙΑ; 

 
Qirjo Aurel • ~1965 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑ 

 
Sedefjian Nishan • 1885 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ Πόντος Τραπεζούντα 

Sunar Mustafa 
 

;-1961 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Δράμας 
 

Tatliyay Haydar • 1890-1963 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Δράμας 
 

Ted Vartabed • παλαιός εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ 
  

Yacoubian Arach • ~1930 εκτός ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΜΕΝΙΑ 
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7.1. Ετικέτες Δίσκων 78΄ & 45΄ Στροφών στις Οποίες Αναφέρεται η Συμμετοχή Ερμηνευτών 

του ΕΠΒ (ενδεικτικές) 

 

Οι παρακάτω ετικέτες είναι ταξινομημένες σε αλφαβητική σειρά σύμφωνα με το επίθετο των 

βιολιστών. 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Αγγελής Θεμιστοκλής 

Αδριάς Βαγγέλης (Ναύτης) Αδριάς Βαγγέλης (Ναύτης) 

Αγαθάκης 
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Γερμανός Χρήστος 

Γιαννιτόπουλος Βάγιας (Βάγιας) 

Αρβανιτόπουλος Ανέστος Βαρτάνης Στέφανος 

Γαμβάς Ξενοφών 

Γιαλλούρης Αντώνης (Λώρης) 
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Δεληγιάννης Πέτρος 

Δραγάτσης Γιάννης (Ογδοντάκης) Δραγάτσης Γιάννης (Ογδοντάκης) 

Δ. Νίκος (Doneff Nick) Γκρέτσης Γιώργος 

Δημητρόπουλος Γιάννης (Μεσσήνιος) 
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Ιακωβίδης Ζακ (Ιάκωβος Μπενβενίτσε) Ηλίας Ιάκωβος 

Ζούμπας Αλέξης 

Ζέρβας Αθανάσιος Ζέρβας Αθανάσιος 

 

Ζορμπάνης Παναγιώτης 
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Καληντίρης Ηλίας Καρακάνδης Ναΐμ 

Κόρος Γιώργος 

Καραπατάκης Ηλίας 

Κόρος Γιώργος 

Κεραυνός Κυριάκος 
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Λομπιάγκο Γ. 

Λαδόπουλος Δημήτρης (Μανισαλής) 

Λαδόπουλος Δημήτρης (Μανισαλής) 

Λιολόπουλος Δημήτρης (Τσούσης) 

Κωνσταντίνου Λάζαρος 

Λαζάρου Στέλιος 
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Μητσόπουλος Γιάννης Μπαρούσης Δημήτρης (Λορέντζος) 

Μαριανάκης Γιώργος (Μαριάνος) 

Μακεδόνας Αθανάσιος Μακρυγιάννης Γιώργος (Νισύριος) 

Μακρυκώστας Πάνος (Κίτρο) 
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Μωράκης Τάκης 

Νταράλας Χρήστος 

Μπεκιάρης Παύλος Μπεκατώρος Σπύρος 

Ντούτσιας Δημήτρης 

Μπουρλιάσκος Αθανάσιος 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΕΠΒ 

1031 

   

   

   

Πόγγης Ανδρέας 

Σαριδάκης Νικόλαος Πόγγης Διονύσης 

Πόγγης Διονύσης 

Παύλου Γιώργος (Αραπάκης) 

Πόγγης Ανδρέας 
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Σκαντζουράκης Βασίλης 

Τόγελος Βασίλης 

Σέμσης Δημήτρης (Σαλονικιός) Σέμσης Δημήτρης (Σαλονικιός) 

Σούρλας Γιάννης 

Τσοπανάκης Νικήτας 
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Χατζηδάκης Σταμάτης 

Φελουζής Μιχάλης 

Χατζής Νίκος 

Φακίνος Μανώλης (Μπαρμπεράκης) 

Χαλκιάς Δημήτρης Φωτόπουλος Σπύρος 
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D’ Zurko Arpad 

Hatsis Carl 

Elias Freddy 

Tatliyay Haydar 

Sedefjian Nishan 

Yacoubian Arach 
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7.2. Εξώφυλλα από Άλμπουμ (MC-LP-CD) Ερμηνευτών του ΕΠΒ (ενδεικτικά) 

 

Τα παρακάτω εξώφυλλα των άλμπουμ είναι ταξινομημένα σε αλφαβητική σειρά σύμφωνα με το 

επίθετο των βιολιστών. 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

Βαρδάκης Βαγγέλης 

Βαζαίος Λευτέρης 

Βασιλάκης Κώστας Βασιλάκης Γιώργος 

Αδάμος Γιώργος Αντωνάκης Ηλίας 

 

διάφοροι (συλλογή) διάφοροι (συλλογή) 

 

διάφοροι (συλλογή) 
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Ζαγοραίος Βαγγέλης 

Γκουβέντας Κυριάκος 

Γκέκας Νίκος Γκίκας Κώστας 

Γκιουλέκας Σπύρος 

Γκιουλέκας Νίκος & Βαγγέλης 

 

Γαλαθιανάκης Στρατής 

Γκιουλέκας Νίκος 

 
Γκιουλέκας Βαγγέλης 

¨Εξαρχος Βασίλης 

Δραγάτσης Γιάννης (Ογδοντάκης) 

Ζέρβας Λευτέρης 
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Κονιτόπουλος Γιώργος Κονιτόπουλος Γιώργος 

Κιμωλιάτης Φώτης 

Κατράκης Φώτης 

Κασιάρας Ευάγγελος 

 
Κασιάρας Ευάγγελος 

Κατσαρής Θανάσης (Χάρος) Κατσαρής Θανάσης (Χάρος) 

Κονιτόπουλος Γιώργος 

Κασιάρας Ζήσης 

Κονιτόπουλος Νίκος Κονιτόπουλος Νίκος 
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Λίτσιος Παναγιώτης 

Κουνέλης Μιχάλης Κουκουλάρης Στάθης 

Κόρος Γιώργος Κόρος Γιώργος Κόρος Γιώργος 

Κόρος Γιώργος Κόρος Γιώργος Κόρος Γιώργος 

Κουτσιώλης Αναστάσιος 

Λαδόπουλος Δημήτρης 

(Μανισαλής) 

Λαδόπουλος Δημήτρης 

(Μανισαλής) 
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Παπαδάκης Κώστας (Ναύτης) Παπαδάκης Κώστας (Ναύτης) Παπαδάκης Κώστας (Ναύτης) 

Νάτσιος Κώστας Νίνης Ευστράτιος 

Μπιτέλης Νίκος 

Μωράκης Τάκης 

Μαρτσάκης Αντώνης Μαρτσάκης Αντώνης 

Οικονομίδης Νϊκος Οικονομίδης Νϊκος Οικονομίδης Νϊκος 
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Τσιμαχίδης Νίκος 

Στεργίου Κυριάκος 

Σπανακάκης Αρίστος Σέμσης Δημήτρης (Σαλονικιός) 

Ρόδανος Χαρίλαος Πλακιάς Βασίλης Πολυχρονάκης Θοδωρής 

Σταυρουλάκης Γιώργος 

Τζουγανάκης Περικλής 

Σφακιανάκης Γιώργος 

(Αβησσυνός) 

Σφακιανάκης Γιώργος 

(Αβησσυνός) 

Τσαντάκης Γιώργος 
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Χατζόπουλος Νίκος 

 

Χατζόπουλος Νικόλας 

 
Χατζόπουλος Νικόλας 

 
Χαλκιάς Αχιλλέας 

Φαντάκης Μανώλης Φακίνος Μανώλης 

(Μπαρμπεράκης) 

Φασούλας Θανάσης 

Χατζόπουλος Νίκος 

 
Χατζόπουλος Νίκος 

Χερουβείμ Μιχάλης Χορευτάκης Ηλίας 

Χατζόπουλος Νίκος 
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7.3. Φωτογραφικό Λεύκωμα Ερμηνευτών του ΕΠΒ (ενδεικτικό) 

 

Οι παρακάτω φωτογραφίες είναι ταξινομημένες σε αλφαβητική σειρά σύμφωνα με το επίθετο των 

βιολιστών.
1805

 

 
 

    

    

    

     

                                                 
1805

 Μέρος των παρουσών φωτογραφιών προέρχεται από συγγράμματα τα οποία αναφέρονται στη Βιβλιογραφία, ενώ οι 

υπόλοιπες από άλλες ερευνητικές πηγές, όπως ιδιωτικά αρχεία, διαδίκτυο, κ.ά.  

Αμυρσώνης Στέλιος, 

προ 1940 
Αμυρσώνης Γιάνκος, 

1960 
Αμπελιώτης Γιάννης, 1950 

Αβραάμ Βασίλης Αβέρωφ Γεώργιος Αγγελής Θεμιστοκλής, 1958 Αδάμ Γιάννης (Σαλβάρης), 1969 

Αδαμόπουλος 

Μήτρος 

Αδάμος Γιώργος Αθανασιάδης Θεοχάρης Αδριάς Βαγγέλης 

(Ναύτης) 

Αλεξίου Γιάννης Αλεξίου Γιάννης 

(Γιοβανίκας) 
Αλτιμπακιάν Μπουχράμ, 1952 Αλτιπαρμακιάν 

Ρουπέν 

Αναγνώστου Μάρκος Ανδρέου Άγγελος, 

1987 
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Βαρδάκης Βαγγέλης Βαλάσης Θανάσης, 1930 

Βαζαίος Λευτέρης 

Ανδρέου Γιώργος, 1950 
 

Αντρέου Πετρής, 1982 Αντωνάκης Ηλίας Αντωνογιαννάκης 

Ιωάννης 

Αρβανιτάκης Ανέστος, 1935 Αρβανιτάκης Τιμόθεος Αρβανίτης Χριστόδουλος, 

1956 
Αριστόδημου Ροδοσθένης, 1983 

Αρμελενιός Απόστολος 

(Γιώργαρος) 
Αττάος Γιαννής, 1982 

Βαρτάνης Στέφανος 

Βασιλακάκος Γιώργος Βασιλάκης Γιώργος Βασιλάκης Κωστής 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΕΠΒ 

1044 

   

    

    

   

   

Βερύκοκος Νίκος 

Βασιλείου Νικόλαος 

Βλαχάκι 

Βασιλαράκης Ηλίας, 1954 Βατούγιος Σταμάτης 

Βερβέρης Αθανάσιος Βερβέρης Γιάννης, 1920 Βερβέρης 

Μιχάλης, 1950 
Βερούχης Βαγγέλης 1968 

Βισβίκης Γιάννης Βιτζηλαίος Γιώργος 

Βλόκκος Νικόλαος, 1980 Βογιατζάκης 

Δημήτρης, 1950-60 
Βογιατζής Ξάνθιππος, 1947 

Βολανάκης Παναγιώτης   Βουγιούκας Γιάννης Βουγιούκας Ευστράτιος, 

1961 
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Γιαννιτόπουλος Βάγιας 

Γιαλλούρης Αντώνης (Λώρης) 

Γαμπιεράκης Μιχάλης Γαϊτανίδης Γιώργος, 

1925 
Γαλαθιανάκης Στρατής 

Γανώσης Παναγιώτης & Δίβαρης Πωσειδών 

(Καραβάς), 1977 (από δεξιά) 
Γάσιας Δημήτρης Γεραντζόπουλος Γιώργος 

Γεροδήμος Νίκος, 

1950-60 
Γεροντάρης Αντώνης (Ταβάς) Γεωργιάδης 

Αλέξανδρος 
Γεωργίου Φώτης, 

1969 

Γιαλίζης Γαβρίλης Γιαμαίος Γιάννης 

Γιαννακίδης Χρήστος, 

1971 
Γιαννακός, 

1957  
Γιαννενάκης 

Ιωάννης 
Γιαννίσης Βασίλης 
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Γκαϊτατζάκης Γιώργος 

Γιασεμής Κώστας 

Γκιουλμπαξιώτης Οδυσσέας, 1950 

 
Γκιουλέκας Νίκος 

Γιούπης Σοφοκλής, 1983 Γιδόπουλος Βαγγέλης, 1950 

Γιωργούλης Κώστας 

 
Γκάγκας Ευάγγελος, 
1935 

Γκαζάς Ν., 1916 

Γκανάς Δημήτρης, 

 1954 
Γκανάς Παναγιώτης, προ 1900 Γκέκας Νίκος 

Γκίκας Χρήστος Γκίκας Κώστας Γκιουλέκας Σπύρος  Γκιουλέκας Βαγγέλης 

Γκιούρας Ιωάννης, 1965 
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Γουλάς Δημήτρης, 1976 

Δέρβας Χρήστος, 1976 

Γουβεράκης Γιώργης 

Γκισγκής Παράσχος Γκόγκος Γιώργος  Γκουβέντας Κυριάκος Γκρέτσης Γιώργος 

Γουβεράκης Κωστής 

Γούναρης Γιάννης 

(Κατσαρος) 
Δαλιάνης Χρήστος Δανές Παρασκευάς 

Δερμιτζάκης Ιωάννης  Δεσποτίδης Παντελής Δημητρίου Θωμάς, 

1982 

Δημητρίου Πάτροκλος, 1982 Δημούδης Ηρακλής  Δίβαρης Ποσειδώνας (Καραβάς) 

 

Δ. Νίκος  

(Nick Doneff) 
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Δρογώσης Κωνσταντίνος 

Ζαφειράκης 

Έξαρχος Βασίλης  

Ζαφειρούδης Γιάννης 

Ζαπάρτας Νίκος 

Δίδυμος Μάνος, 1950 Δούλος Χρήστος & Ζαχαρίας (από αριστερά) Δραγάτσης Γιάννης 

(Ογδοντάκης) 

Δρακούλης 

Κώστας 

Δρυμωνάκος Γιώργος, 

1960 

 

Ελευθερίου Μιχάλης, 

1958 

Ευβοιώτης Νίκος Ευθυμίου Λάζαρος, ~1985 Ευτυχίδης Μηνάς, 1963 

Ευφραιμίδης Φίλιππος Ζαγοραίος 

Βαγγέλης 

Ζαρίας Γιάννης 

Ζαρκαδάς Χρ., 1929 Ζαφείρης Παύλος Ζαχαρής Παναγιώτης, 1920 
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Ζαχαρούδης Θανάσης, 1965 

Ζώτος Γιαννούλης 

Ζερβουδάκης Μανώλης 

Ζαχαρίου Δημήτρης Ζαχαρός 

(προπολεμικά) 
Ζαχαρούδης Γιώργος, 

1983 

 

Ζαχαρούδης Δημήτρης.& Κοτσάνης Νίκος, 

1927 (από δεξιά) 

Ζέρβας Λευτέρης Ζέρβας Χρήστος 

Ζέρβας Αθανάσιος Ζερβούδης Ισίδωρος, 

~1955 

 

Ζευγώλης Γιάννης Ζούμπας Αλέξης 

(Λέτσιος) 

 

Ζώτος Γιάννης Ζώτος Σωτήρης 

Ηλία Αριστείδης, 1981 

Ηλία Μιχαλάκης 

Ηλίας Ιάκωβος Ηλίας Κώστας, 1993 Θεοφιλίδης Γιώργος 

(Πολίτης ή Μπεκρής), ~1950 
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Καλογερίδης 

Ευστράτιος 

Κάβουρας Γιώργος 

Ισιδώρου Μιχάλης, 1946 Θωμάς Γιάννης, 1992 Ισκάς Μιχάλης 

Καβακόπουλος Παντελής Καβατζίδης Σάββας Καζιακούρας Χρυσόστομος, 

1987 

Καλαμπάκας Βασίλης, 1960 Καλαμπόκας Θωμάς, 

1935 
Καλέας Γιώργος, 1919  Καληντίρης Ηλίας 

Καλιακούδας Κώστας Καλιώτης Ιωάννης, 1957 Καλούσης Γιάννης 

Καλτάκης Γιάννης & 

Ευάγγελος 
Καμίτσης Λευτέρης, 1970 Καμαριώτης Παναγιώτης Καμηλάκη Αρετή 
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Καρακάσης Δημήτρης 

(Σαμπάχ) 

Καμπόσος Σταύρος, 1957 Καμπόσος Γιώργος, 

1955 
Κάππας Μιχάλης Καραΐσκος Κώστας Καρακάνδης Ν. 

Καρακάσης Ζαφείρης Καραντάνης 

Βασίλης, 1972 

 

ΚαραντάνηςΝίκος, 

1992 

Καραντζόγλου Θεόδωρος Καραπάνος Κώστας 

Καραπατάκης Ηλίας Καραρρήγας Γιάννης Καρκαλάς 

Θανάσης 
Καρκανάκης Χρήστος 

Καρμανιόλας 

Λουκάς, 1952 

 

Καρπασίτης Κώστας Καρπέτας Δημήτρης 
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Κάσογλου Α. 

Καρποντίνης Μανούσης Κασιάρας Ευάγγελος Κασιάρας Ζήκος 

Κασιάρας Ζήσης Κατράκης Φώτης Κατράκος Γιώργος 

Κατσαρής Δημήτρης Κατσαρής Θανάσης (Χάρος) Κατσικανταράκης 

Ανδρέας 
Κατσικάς Τηλέμαχος, 1950 

Κατσούλης Δημήτρης Καφεντέρης Βαγγέλης, 

1960 
Καψάλης Κώστας Κεραμιανάκης 

Βασίλης 

Κεραυνός Κυριάκος Κιμωλιάτης Φώτης Κλουβάτος Βασίλης Κογιωνός Π. 
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Κοντογιάννης Γιάννης 

Κονιτόπουλος Μιχάλης (Μωρό) 

 
Κονιτόπουλος 

Γιώργος Μιχ. 

Κονής Κυριάκος, 

1990-2000 
Κομνίδης Παπα-Γιώργης 

Κοκκαλιάρης 

Θεόδωρος, 1958 
Κόκκινος Δημήτρης Κολιτσάρας Θανάσης Κολοκούρας Παναγιώτης 

Κόμης Αντώνης 

(Μουγάδης) 

 

Κόμης Γιάννης Ν. (Νόνικος) 

 
Κόμης Γιάννης Γ. (Ράφτης) 

 

Κόμης Δημήτρης 

(Ματαράγκας) 
Κονιτόπουλος Γιώργος 

(Πουλογιώργης) 

Κονιτόπουλος Γιώργος 

Κ. (Θεουδάκι) 
Κονιτόπουλος Νίκος 

Κοντός Κώστας Κόρος Γιώργος 
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Κουκλής Παντελής, 

~ 1900 

 

Κουμούτσης 

Αλέξανδρος, ~1930 

Κοσμάς Έκτορας Κότικας Αντώνης Κοτσάνης Νικόλαος & Ζαχαρούδης 

Δημήτρης, 1927 (από αριστερά) 

Κόττορος Μανώλης Κουκουλάρης Στάθης Κουκουνίτσας Δημήτρης 

Κουκουνίτσας Παναγιώτης 
 

Κουλιανός Γιάννης, 1963 Κουλουμής Μιχάλης 

Κουλούρης Αναστάσιος Κουμζής Βαγγέλης Κουνελάκης Κώστας 

Κουνελάκης 

Μιχάλης (Κουνέλης) 
Κουρούνης Παύλος, 

1956 
Κουρτάκης Γιώργης Κουρτουλιάς 

Βασίλης, 1979 
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Κραββαρίτης Θανάσης 

Κουτσιώλης Αναστάσιος 

Κουτελιέρης 

Γιώργος 
Κουτούζος Νίκος, 

1998 

Κουτουμάνος Κώστας, 1961 Κουτρουμπάκης 

Μύρων 

Κουτσογιαννάκης Θανάσης Κούτσουλη Παγώνα, 1993 

Κραββαρίτης Ηλίας, 2000 Κρινής Παναγιώτης, ~1970 

Κρίσιλιας Γιάννης, 1970 Κρομμύδας Σωκράτης, 1985 Κυριαζόπουλος Μ., 

1985 

Κυριάκογλου Μενέλαος, 

1975 

Κυριάκογλου Μιχάλης, 

1993 

Κωσταγιώργος Κώστας Κώτσης Ηλίας, 

1970-80 
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Λερίου Σπύρος, 1958 

Λαζάρου Στέλιος Κώτσης Περικλής 1930 Λαδόπουλος Δημήτρης 

(Μανισαλής) 
Λαζάρου Χαμπής, 1980 

Λαϊνάκης Γιώργης Λάμπρου Μίμης & Στοφόρος 

Δημήτρης, 1969 (από δεξιά) 
Λάμπρου Σάββας Λεμονόπουλος Χάρης 

Λεύκος Παναγιώτης, 1968 Λιαγούρης 

Μιχάλης 

Λιάκος Δημήτρης, 1952 

Λίτσιος Παναγιώτης Λοάνης Ευάγγελος Λουκατάρης Κώστας Λουπασάκης Ιωάννης 

Λουράκης Ηρακλής Λούτας Νίκος, 1983 Λυραντώνης Ευθύμιος (Λυραντωνάκης) Μαγκλάρας 

Γιώργος 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΕΠΒ 

1057 

    

    

   

   

   

Μαθιουδάκης Γιώργης Μαθιουδάκης 

Γρηγόρης 

Μακρυγιάννης 

Γιώργος (Νισύριος) 

Μανδράς Νικήτας 

Μανιάς Ιωάννης 

(Μανιατάκης) 
Μανιουδάκης Μανώλης Μαργαρώνης 

Αντώνης 
Μαργιολάς 

Γιώργος 

Μαργώνης Σωτήρης Μαριανάκης 

Ανδρεάς 
Μαριανάκης Γιώργης 

(Μαριάνος) 

Μαρινάκης Γιώργος, 1993 Μαρινάκης Δημήτρης, 1998 Μαρκακης Ηλίας, 1985 

Μαρόκος Παναγιώτης  Μαρτσάκης Αντώνης Μαυρογιάννης Νικόλαος, 1981 
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Μπακλατζής Μάκης 

Μπεκ(ι)άρης Τάκης,  

προ 1900 

Μπάος Γιάννης 

Μεϊντάνης Σπύρος & Χρήστος, 1945 

(από αριστερά) 
Μοριάνος Βαγγέλης, 1955 Μόσχος Αλέκος, 

1952 

Μουστάκας Κώστας, 2008 Μπάγιας Δημήτρης 

(Λαβίδας) 

Μπαμπουρδάς Γιάννης Μπαρδάνης Γιάννης 

Μπαρδάνης Σταμάτης Μπαριταντωνάκης Παντελής Μπαρούσης Δημήτρης 

(Λορέντζος) 

Μπατζής Χριστόφορος, 1932 

Μπαφαλούκος Γιάννης, 

2008 

Μπεκατώρος Σπύρος Μπέλτζιος Νικόλας 

(Μκόλας) 1968 
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Νεοκράτους Φώτης & Βογιατζής 

Ξάνθιππος, 1960 (από αριστερά) 

Μπελώνης 

Βαγγέλης, 1950 
Μπενάκης Βασίλης, 1975 Μπενάτσης 

Κώστας, 1930 

Μπεσύρης Παντελής  

Μπιντένας Μπιτέλης Νίκος Μπιτινής Κώστας, 1960 

Μπούρας Ντίνος Μπουρλιάσκος Αθανάσιος Μπουρμπούλας 

Χρήστος, 1934 

Μπουρνής 

Απόστολος, ~1970 

Μπραουδάκης 

Κωνσταντίνος 
Μυλωνάκης Μανώλης Μωραΐτης Νίκος Μωράκης Τάκης 

Νάνος Απόστολος 

(Νανόπουλος) 
Νάτσιος Κώστας Νικολακάκης Γεώργιος 
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Ντράγκας Παντελής Ξανθάκης Αντώνης Ξανθάκης Γιάννης (Αντιλαβής) 

Ντάβος Νικόλας 

Νίνης Ευστράτιος, 1968 Νικολάου Γιώργος, 1955 Νίκου Δ.  Νισυρίου Γιάννης, 1980-90 

Νομικός Νίκος Νταράλας Αχιλλέας, 

1956 

Ντούτσιας Δημήτρης, 

1960 

Ξανθάκης Γιάννης (Κουτσουνάς) Ξανθάκης Νικόλαος 

(Αντιλαβής) 

Ξενούδης 

Γιώργος 

Οικονομίδης Νίκος Ορφανίδης Νικόλαος Παμπλινιέρης, 1954 Ξυδέας Παναγιώτης 
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Παντζίδης 

Διογένης 

Πανουσάκος Σωτήρης Παντελάκης Μιχάλης Παντελέλης Ευστράτιος, Γιαλούρης Κώστας, Παντελέλης 

Μανώλης (από δεξιά) 

Παντελέλης Μανώλης, 

1960 

Παντελίδης Πρόδρομος, 

1935 

Παντζαρέλας, 1965 

Πανώριος Κωνσταντίνος, 

1965 

Παπαγεωργίου Γιώργος, 1975 Παπαγεωργίου Ιωάννης Παπαγεωργίου 

Τάκης 

Παπαδάκη Ασπασία  Παπαγιαννόπουλος Αθανάσιος & 

Μαρόκος Παναγιώτης, 1964 (από δεξιά)  

Παπαδάκης Βασίλης 

(Κοπανίδης) 
Παπαδάκης 

Κώστας (Ναύτης) 

Παπαδόπουλος Κώστας (Μουμτζής) Παπαμιχαήλ Λεωνίδας, 1983 Παπαρούνας Γιώργος 
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Περσελής 

Νικόλας, 1965 

Παπουτσάκης Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους 

Κώστας 
Παπαχριστοδούλου 

Πυθαγόρας 

Παπουτσάκης Μιχάλης 

Παραλής Νίκος, 1993 Παρασκευά Ηλίας, 1981 Παρασκευάς 

Μιλτιάδης, 1986 
Παράσχος Α., 

1950-60 

Παρπέρης Χαράλαμπος, 

1981 

Παρτεβιάν Παύλος Πασάς Αντώνης, 

1957 

Πατίδης Γιώργος 

Πατριαρχέας Ιωάννης, 1925 Παυλόπουλος Γιάννης Παύλου Αλέκος (Αραπάκης) 

Παύλου Γιώργος (Γιωργαράπης) Παύλου Θανάσης Περδίκης Κώστας 
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Πότσιος Γιώργος (Ζιαβλάνης) 

Πουρνάρας 

Χρήστος 

Πλακιάς Βασίλης Πετράς Κυριάκος, 2008 Πέτρου Χριστόδουλος, 1969 

 
Πιερέττης Πιερής 

Πόγγης Ανδρέας Πολυχρονάκης Θοδωρής Πολυχρόνης 

Γρηγορίδης, 1957-8 

Πόριαζος Μανώλης 

Πορτοκαλάκης 

Σπύρος 

Πούπαλος Γεώργιος, 

1950-60 
Πουριανός Κώστας 

Πουρνάρας Κωνσταντίνος Πράτσος Παναγιώτης Πρεμέτης 

Θανάσης 
Πρέντζας Ευάγγελος, 

1939 

Ραγκούσης Μανώλης Ραγκούσης Τάσος Ράμπιας 

Κωνσταντίνος, 1969 
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Ρήγας Μανώλης 

Σαριδάκης 

Νικόλαος 

Σέμσης Δημήτρης 

(Σαλονικιός) 

Σεβαστιανός Νίκος 

(Ογδοντάκης (2)) 

Ρήγας Παπα-Δημήτριος 

Σημαντηράκης 

Θοδωρής 

Σιδεράκης Μανώλης Σιουτάκης Κώστας  

Ρεγκούκος Νίκος, 1945 Ρενιέρης Μάρκος 

Ρόδανος Χαρίλαος, 1996 Ρόδανος Παν., 

αρχές 20ού αι. 
Ρούμπος Θανάσης Σαδεδίν Κωνσταντίνος 

(Κυρίμης) 

Σακκάς Δημήτρης, 

1992 

Σαμαράς Νίκος Σαραντίδης Βαγγέλης 

Σαράντου Νίκος 

 
Σαρίκας Παναγιώτης 
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Σούκας Φώτης 

Χρήστος Σισίκης, Τόγελος Βασίλης, Καραπατάκης Ηλίας, 1937  (οι βιολιστές 

από δεξιά) 
Σκαντζουράκης 

Βασίλης 

Σκολαρίκης Γιώργος 

Σκοπελίτης Δημήτρης Σκουμπάκης Απόστολος Σκουμπουρδής 

Μανώλης, 1970 

Σμιθ Τζέιμι Σολομωνίδης 

Γιάννης  

Σούκας Ηλίας 

Σούρλας Γιάννης Σουσαμλής 

Αχιλλέας, 1924 

Σουσαμλής Βασίλης & Ψύρρας 

Στρατής, 1956 (από δεξιά) 

Σπανακάκης Αρίστος Σπανός Αντώνης Σπίνουλας Θανάσης Σπρίγγος Α., 1961 
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Στάης Μιχάλης (Καράβολας) 

 
Σπρίγγος Χρυσόστομος, 

1970 

Σταματάκης Γιάννης 

Σταματάκης Χάρης Σταυρίδης Σταύρος, 1960 Σταυρουλάκης Γιώργης 

Σταυρουλάκης Ηρακλής Στεργίου Κυριάκος Στεφανίδης Γιώργης, 

1966 

Στοφόρος Δημήτρης, 1945 Συρίγος Νίκος, 1928 Σφακιανάκης Γιώργος 

(Αβησσυνός) 

 

Σφαρνάς Διαμάντης, 

1936 

Σχορετσιανίτης Λευτέρης, 

1980-90 
Ταυρίδης Κώστας Τζέμος Τάκης 
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Τζινιέρης Γιάννης Τζινευράκης Μανώλης Τζιβάρας Νίκος, ~1983 

Τζιόκας Ευάγγελος Τζιωτάκης 

Φραγκίσκος  

Τζουγανάκης 

Περικλής 

Τζούμας Αλέκος 

Τζούμας Σταύρος Τζουνούπης Βαγγέλης, 1952 Τηγανούριας Δημήτρης Τίκος Κώστας (Νταής) 

Τιτάκιας Γιώργος Τόγελος Βασίλης ; Τούλης Ανδρέας 1957 Τούρλας Περικλής, 1980-90 

Τουτζιάρης Δημή- 

τρης (Τρακασούρης) 

Τράκας Αστέριος Τριανταφυλλίδης 

Κώστας, ~1960 

Τριανταφύλλου 

Θεοδόσης, 1985 
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Τσιπλάκης Καριοφύλης 

Τσεπέρκας Νίκος 

Τρουλάκης Γεώργιος Τρομπάτζης Χαράλαμπος, 1933 Τρομάρας Γιώργος, 

1966 

Τσακνάκης Χρήστος 

Τσακνής 

Τιμολέων 
Τσακωνιάτης Δημήτρης Τσαντάκης Γιώργος Τσαντής Περικλής, 1950 

Τσαούσης Δημοσθένης Τσελιαγκός Πέτρος, 1928 Τσεπελής Λευτέρης, 1956 

Τσιανάκας Αστέριος, 1955 Τσιμαχίδης Νίκος Τσιούγκος Παύλος 

Τσιριμπάκας Δημήτρης, 

1940 

Τσίτρας Γιάννης Τσοπανάκης Νικήτας 
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Τσορλιανός Ευστάθιος 

Τσόχος Αντώνης 

Τσουνιάς Μικές, 1981 Τσουρουνάκης Δημήτρης 

Φακίνος Μανώλης 

(Μπαρμπεράκης) 
Φάκος Βασίλης 

Φαντάκης Μανώλης  Φαντάκης Μανώλης 

(Φαντομανώλης) 

Φαντάκης Νίκος (Ζερβός) 

Φαραντάκης Αριστείδης Φασούλας Θανάσης Φιλιππίδης Φίλιππος 

Φιλίππου  Δημήτρης 

(Βιολάς) 
Φλούδας Γιώργος Φλώρος Γιώργος 
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Χαλκιάς 

Αχιλλέας 

Χαϊτήδης Ιορδάνης, 2002 

Φουρτουνίδης Παντελής Φουντάτος Ηλίας Φράγκος Ιωάννης 

Φραγκουλάκης Γιάννης Φωτίου Χρήστος 

Χαλεπάς Γιώργης, 1970 Χαλιγιάννης Αλέκος Χαλιγιάννης Κώστας Τίκου, 1976 

Χαλιγιάννης Κώστας, 1976 Χαλιγιάννης Πέτρος (Πετρέφ), 

1950-60 

 

Χαλκιάς Γιώργος 

Χαλκιάς Δημήτρης Χαλκιάς Θανάσης Χαλκιάς Ι. Χαλκιάς Κυριάκος Χαλκιάς Πολυχρόνης 
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Χατζόπουλος Νίκος 

Χατζής Μιχαλάκης, 

1936 

Χατζηδημήτρης Γιάννης (Γιαννί), 

αρχές 1970 

Χανδρινός Λευτέρης 

(Φιλήμονας) 
Χαλκιώτης 

Ευστράτιος, 1959 

Χαμπής Λαζάρου, 1980 Χάνιος Δημήτρης Χαραλάμπου Κώστας, 

1950 

Χαραλάμπους Ευέλθων Χαρισιάδης Γιάννης Χάρχαλης Μιχάλης 

Χαρχαλάκης Νικόλαος (Χάρχαλης) Χατζηνικολάου  Γιώργος 

(Νισύριος) 
 

Χατζηπέτρου Γιώργος Χατζηχαραλαμπους Δημήτρης, 

1985 
Χατζόγλου Αντώνης, 

1959 

Χατζόπουλος Γιώργος Χατζόπουλος Νικόλας Χειμώνας Γιάννης (Γαϊτά) 
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; Λάμπρος  Ψαρρός Γιάννης 

Χερουβείμ Μιχάλης Χιώτης Μανώλης (παίζοντας βιολί) Χοντροδήμας Γιώργος, 

1974 

Χορευτάκης Ηλίας 

Χρηστόπουλος 

Δημήτρης 

Χρήστου Παναγιώτης, 

1993 

Χρήστου Δημήτρης, 

1955 

Χριστοφοράκης Δημήτρης  Ψαρράς Αθανάσιος, 

1952 

Ψύρρας Στρατής & Σουσαμλής 

Βασίλης, 1956 (από αριστερά) 

 

Elias Freddy 

Sedefjian Nishan Yacoubian Arach D’ Zurko Arpad Tatliyav Haydar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Για τα περιεχόμενα του CD, βλ.: α) Παράρτημα 4.1 (σ. 803), με αλφαβητική ταξινόμηση σύμφωνα με το 

επίθετο των ερμηνευτών του ΕΠΒ, και β) Παράρτημα 4.2 (σ. 819), με αριθμητική ταξινόμηση σύμφωνα με 

τον κωδικό αριθμό του εκάστοτε ηχητικού αποσπάσματος.  
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