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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Ο πρϊτοσ μεγάλοσ ςτακμόσ τθσ ζκφραςθσ τθσ λαϊκισ ψυχισ, είναι το 

δθμοτικό τραγοφδι. Και είναι ςτακμόσ, γιατί όχι μόνο εκφράηει τα 

μυςτικά του λαοφ που το δθμιοφργθςε και αποτελεί τον καλφτερο 

ςυνδετικό κρίκο με τθν αρχαία ηωι και τα μακρινά περαςμζνα, αλλά 

είναι από τα ςπουδαιότερα επιτεφγματα τθσ δθμοτικισ μασ παράδοςθσ. 

Το ερϊτθμα τι είναι  δθμοτικι μουςικι ςε ζνα πρϊτο επίπεδο το 

απαντά θ ετυμολογία τθσ λζξθσ «δθμοτικι». Διμοσ ςτα αρχαία 

ςθμαίνει «λαόσ» και «δθμοτικόσ» είναι αυτόσ που ανικει ςτο λαό. 

Δθμοτικι μουςικι είναι θ μουςικι του λαοφ ,θ μουςικι που 

δθμιουργείται από το λαό για να εκφράςει ςε ατομικό και ομαδικό 

επίπεδο τον ψυχιςμό των μελϊν του ,να κινιςει το χορό τουσ, να 

τονίςει τθ χαρά και το πζνκοσ τουσ ,να κάνει τον ζρωτα να ανκίςει ,τθ 

γθ  να καρπίςει ,να κρατιςει το ρυκμό ςτθν εργαςία τουσ ,να τονϊςει 

το θκικό τουσ ,να κρατιςει ςτθ ςυλλογικι μνιμθ το μφκο και τθν 

ιςτορία. 

Θ ελλθνικι παραδοςιακι μουςικι ι αλλιϊσ «δθμοτικι μουςικι» όπωσ 

ςυνθκίηεται να λζγεται ,περιλαμβάνει ,όλα τα τραγοφδια ,ςκοποφσ και 

ρυκμοφσ των ελλαδικϊν περιοχϊν. Ρρόκειται για ςυνκζςεισ που ςτθ 

ςυντριπτικι  πλειοψθφία τουσ, είναι άγνωςτοι οι δθμιουργοί τουσ, 

ζχουν ηωι περιςςότερο από ζναν αιϊνα ενϊ οι ρίηεσ τουσ ανάγονται 

ςτθ βυηαντινι περίοδο και τθν αρχαιότθτα. Δεν πρόκειται για ζνα είδοσ 

αλλά για πολλά, που χαρακτθρίηονται ςυνικωσ από τθν περιοχι ςτθν 
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οποία παίηονται ι από τθν οποία κατάγονται (νθςιϊτικα, θπειρϊτικα 

κ.α.) και ςυχνά ςυγγενεφουν με τθ μουςικι των όμορων λαϊν.  

Θ Ελλάδα ζχει πολλά διαμερίςματα, τα οποία ζχουν ξεχωριςτά τθ δικι 

τουσ παράδοςθ. Αλλά και ςε κάκε διαμζριςμα υπάρχουν πολλζσ και 

αξιοςθμείωτεσ διαφορζσ. Θ Μακεδονία πιο ςυγκεκριμζνα παρουςιάηει 

μουςικολαογραφικά δφο περιοχζσ: τθν Δυτικι Μακεδονία (νομοί 

Γρεβενϊν, Ρζλλασ, Θμακίασ, Κοηάνθσ) και τθν Κεντρικι και Ανατολικι 

Μακεδονία ( Νομοί: Ριερίασ ,Κεςςαλονίκθσ, Χαλκιδικισ, Σερρϊν, 

Δράμασ, Καβάλασ). 

Στθν Κεντρικι και Ανατολικι Μακεδονία (και ιδιαίτερα ςτθ Χαλκιδικι), 

θ μουςικοχορευτικι παράδοςθ παρουςιάηει μεγάλθ ςυγγζνεια με τα 

τραγοφδια και τουσ χοροφσ των νθςιϊν του Αιγαίου. Κινοφνται κυρίωσ 

ςτισ φυςικζσ κλίμακεσ, ςτο διατονικό και χρωματικό γζνοσ τθσ 

Βυηαντινισ μουςικισ, εμφανίηουν ρυκμοφσ κυρίωσ ςυρτοφ χοροφ ςε 

μζτρα τετράςθμων και εφτάςθμων ποδϊν, με ζξι ι δϊδεκα απλά 

βιματα όπωσ όλοι οι νεοελλθνικοί ςυρτοί. Χωρίσ βζβαια να λείπουν 

τοπικοφ χαρακτιρα ιδιωματιςμοί ςτθ μελωδία, ςτο ρυκμό ι ςτα 

μετρικά ςχιματα. 

Αυτά τα ςτοιχεία κάνουν αιςκθτι τθ διαφοροποίθςθ του 

μουςικοχορευτικοφ λαογραφικοφ υλικοφ από τα αντίςτοιχα άλλων 

ελλαδικϊν περιοχϊν, ακόμθ και τθσ λοιπισ Μακεδονίασ, όςο κι αν 

υπάρχουν πάντοτε ζκδθλα τα ςτοιχεία τθσ κοινισ εκνικοπολιτιςμικισ 

προζλευςθσ. 

Ζνασ μουςικόσ που άφθςε το ςτίγμα του και ζπαιξε κακοριςτικό ρόλο 

ςτθ διαμόρφωςθ, τθν εξζλιξθ και τθν διάδοςθ τθσ μουςικισ τθσ 
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Κεντρικισ και Ανατολικισ Μακεδονίασ, είναι αναντίρρθτα ο Μανϊλθσ 

Ραπαγεωργίου. 

Θ προςπάκειά μου να προβάλω τθ ηωι, το ζργο και τθν προςφορά 

αυτοφ του ανκρϊπου, αποτελεί ελάχιςτο φόρο τιμισ για αυτό τον 

καλλιτζχνθ, με το μοναδικό κεματικό του πλοφτο και τθν ποικιλόμορφθ 

μουςικι του, που αποτελεί βαριά κλθρονομιά τθσ παραδοςιακισ μασ 

μουςικισ.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ Αϋ 

 

α) Βιογραφικά ςτοιχεία: γζννθςθ, καταγωγι, που ζηθςε. 

Ο Μανϊλθσ Ραπαγεωργίου γεννικθκε ςτον Αυλϊνα Αττικισ το 1917. Θ 

μθτζρα του είχε πεκάνει από τθν αςκζνεια τθσ γρίπθσ το 1918 και ζτςι ο 

πατζρασ του τον πιγε ςε μια αδερφι του ςτθ Λάριςα. Σε θλικία δφο 

χρονϊν υιοκετικθκε ςτθ Σκοτίνα Ριερίασ από το Βαςίλθ και τθ Μαρία 

Ραπαγεωργίου του γζνουσ Μθτςιάνθ. Ο Μανϊλθσ ιταν αρβανίτικθσ 

καταγωγισ. Μεγάλωςε και πιγε ςχολείο ςτθν παλιά Σκοτίνα. Τθν 

πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ ζλαβε ςτθ δθμοτικι ςχολι τθσ Άνω – 

Σκοτίνασ ζχοντασ διδάςκαλο τον Ακανάςιο Βλζτςθ1. 

 

β) Που και πωσ ζμακε κλαρίνο. 

Από τθν παιδικι του θλικία (6-7 χρονϊν), άρχιηε να παίηει τθ φλογζρα 

που δφςκολα αποχωρίηονταν. Στα 16 του αυτοδίδακτοσ ακολουκεί το 

επάγγελμα του οργανοπαίχτθ παίηοντασ κλαρίνο ςε γάμουσ και 

πανθγφρια ςτισ γφρω περιοχζσ. Τθ ςτρατιωτικι του κθτεία υπθρζτθςε 

ςτθ Βζροια, όπου ζγινε μζλοσ τθσ μουςικισ μπάντασ του ςτρατοφ. Εκεί 

ζλαβε μουςικι εκπαίδευςθ. Ζμακε να διαβάηει και να γράφει νότεσ, τισ 

κλίμακεσ τθσ ευρωπαϊκισ μουςικισ και πολλοφσ ςκοποφσ που ωσ τότε 

δεν γνϊριηε κακϊσ θ εκμάκθςι τουσ ιταν υποχρεωτικι. Το γεγονόσ 

αυτό ιταν πολφ ςθμαντικό και τον βοικθςε ςθμαντικά ςτο παίξιμο του 

κλαρίνου, κακϊσ του ζδωςε ςθμαντικζσ βάςεισ και του άνοιξε νζουσ 

ορίηοντεσ για τθν περαιτζρω εξζλιξι του ςτθ μουςικι. 
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Ο Μανϊλθσ ακόμθ μελετοφςε κλαρίνο ατζλειωτεσ ϊρεσ ςτο ςπίτι. 

Ριγαινε ςτο υπόγειο για να υπάρχει πλιρθ θςυχία και μελετοφςε 

ακοφγοντασ δίςκουσ γραμμοφϊνου και ραδιόφωνο. Χαρακτθριςτικά, 

άκουγε ςτο ραδιόφωνο εκτόσ των άλλων το ςτακμό τθσ Άγκυρασ. Μόλισ 

άκουγε κάποιο κομμάτι, ζπαιρνε όςα περιςςότερα ςτοιχεία μποροφςε 

με τθν πρϊτθ ακρόαςθ κακϊσ δεν υπιρχε δυνατότθτα επανάλθψθσ. Στθ 

ςυνζχεια ζπαιηε τον κορμό του κομματιοφ που μόλισ είχε ακοφςει και 

αυτοςχεδίαηε πάνω του. 

Οι ςυνκικεσ εκείνθ τθν εποχι, ιταν πολφ δφςκολεσ για τουσ 

μουςικοφσ, κακϊσ δεν υπιρχε θ τεχνολογία και τα μζςα που 

διακζτουμε ςιμερα. Ο Μανϊλθσ χαρακτθριςτικά μελετοφςε αρχικά με 

το γραμμόφωνο, με το πικ απ και ζπειτα με το μαγνθτόφωνο. 

 

γ) Καλλιτεχνικι δράςθ, ηωντανζσ εμφανίςεισ, διςκογραφία, 

ραδιοφωνία. 

Καλλιτεχνικι δράςθ, ηωντανζσ εμφανίςεισ.  

Ο Μανϊλθσ Ραπαγεωργίου ξεκίνθςε αρχικά να δουλεφει ςτισ γφρω 

περιοχζσ, ςτισ διάφορεσ εκδθλϊςεισ όπωσ γάμουσ πανθγφρια και άλλα. 

Δεν άργθςε όμωσ να γίνει γνωςτόσ και να ταξιδεφει για δουλειζσ ςε 

άλλα μζρθ ςε ολόκλθρθ τθν Ελλάδα.  

 

1 Τα ςτοιχεία που ακολουκοφν προζκυψαν από τισ ςυνεντεφξεισ από τον γιό του Μανϊλθ 

Ραπαγεωργίου, τον Βαςίλθ Ραπαγεωργίου, κακϊσ και από ζνα ςφντομο βιογραφικό υλικό που 

κατζγραψε ο εγγονόσ του Μανϊλθ, Κωμάσ Σακελλαρίου. 
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Ζχει δουλζψει πολφ ςτθ Κεςςαλία. Για 20 ολόκλθρα χρόνια ταξίδευε ςε 

πόλεισ και χωριά τθσ Κεςςαλίασ και ςυνεργαηόταν με μεγάλουσ και 

ςθμαντικοφσ μουςικοφσ. Ζτςι ιταν γνϊςτθσ του κεςςαλικοφ 

ρεπερτορίου.  

2  

ΑΨΑΝΘ 1951 

 

 

ΚΑΔΛΤΣΑ 29- 02- 1969 
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ΤΛΚΕΛ ΒΟΛΟΥ 1954 

Μουςικοί με τουσ οποίουσ ςυνεργαηόταν ςτθν Κεςςαλία: Ραντίδθσ 

Κεοχάρθσ, Ραφλου Κανάςθσ, Σοροβόλασ Δθμιτρθσ, Καραπατάκθσ 

Θλίασ, Καραπατάκθσ Βαγγζλθσ, Τςάρασ Βαγγζλθσ, Μπουγατςάσ, 

Κλαπαδόρασ Απόςτολοσ, Αλεξίου, Κουροφκασ Νίκοσ, Καλοφςθσ Γιάννθσ, 

Μθτροφςθσ Χριςτοσ, Κότςικασ Αντϊνθσ, Ντοφςιασ Δθμιτριοσ, 

Καραπατάκθ Ελζνθ, Τςοφγκοσ Ραφλοσ, Τρομάρασ Νίκοσ, Τρομάρασ 

Γιϊργοσ, Στάικοσ, Ηιςιοσ Γιϊργοσ, Καλοφςθσ Κανάςθσ, Σουλτςιότθσ, 

Μθτςόπουλοσ, Τςαοφςθσ Αντρζασ, Κοτςόλθσ Τάςοσ, Κάτςικασ Κανάςθσ. 

Eπιπλζον δοφλευε και ςτα νθςιά. Ο Μανϊλθσ Ραπαγεωργίου διζκετε 

όλθ τθ γκάμα του νθςιϊτικου ρεπερτορίου και ζτςι επιςκεπτόταν 

αρκετά νθςιά όπωσ και τθν Εφβοια για επαγγελματικοφσ λόγουσ. 

Εκτελοφςε μπάλουσ με μεγάλθ δεξιοτεχνία και λεπτομζρεια όπωσ και    
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άλλα κομμάτια αυτοφ του είδουσ.   

 

ΑΜΜΟΥΛΛΑΝΘ 20- 09 1971 

Εκτόσ από τα νθςιά ταξίδευε και ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, όπωσ 

ςτθ Κράκθ όπου ζχει ςυνεργαςτεί με τον Καριοφφλλθ Δοϊτςίδθ, ςτθν 

Ιπειρο ,ςτθν Στερεά Ελλάδα, ςτθν Ρελοπόννθςο. 

 

ΣΤΘΝ ΑΚΘΝΑ ΤΟ 1969 ΜΕ ΤΟ ΣΑΛΕΑ ΚΑΛ ΤΟΝ ΣΟΥΚΑ 
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Θ ςθμαντικότερθ βάςθ του όμωσ και το μζροσ ςτο οποίο ζδραςε και 

άφθςε το ςτίγμα του, ιταν θ Μακεδονία. Ο Μανϊλθσ με το ςυγκρότθμά 

του, «όργωναν» ολόκλθρθ τθ Μακεδονία και τθ Χαλκιδικι και 

εμφανίηονταν ςτισ διάφορεσ εκδθλϊςεισ ςτισ οποίεσ τουσ καλοφςαν. 

Από πόλθ ςε πόλθ και από χωριό ςε χωριό ταξίδευαν και ζπαιηαν ςτουσ 

γάμουσ ςτα πανθγφρια και ςε όλεσ τισ εκδθλϊςεισ. Συνεργάτεσ του ςτθ 

Μακεδονία ιταν: Κάκαλοσ Γιάννθσ, Ρζτκοσ Κϊςτασ, Γκάγκοσ Γιϊργοσ, 

Ψαράσ Κανάςθσ, Αραμπατηισ Δθμιτρθσ, Κιτςοφκοσ Χαρίλαοσ, 

Ραπαναςτάςθσ Νίκοσ, Σάκαρθσ Χριςτοσ, Μαρκοποφλου Ευαγγελία, 

Τςίτρα Νίτςα, Καραβάρα Μαρία, Καρακανάςθ Ξανκίππθ, 

Κοκκινοποφλου, Τροΐρθσ Κανάςθσ, Ανδριάσ Γιάννθσ, Νεοφϊτιςτοσ 

Λάκθσ, Χαλκιάσ Λάκθσ, Ραναγιωτίδθσ Χριςτοσ, Φωτόπουλοσ Σωτιρθσ. 

Συνεργάτεσ του ςτθν Χαλκιδικι ιταν: Κουφογιάνκοσ Κϊςτασ, Σκοφφθσ 

Σωτιρθσ, Κυπαριςςόπουλοσ Βαςίλθσ. 

 

ΚΑΛΥΒΛΑ ΣΑΑΚΑΤΣΛΑΝΛΚΑ ΣΤΘ ΜΑΛΑΚΛΑ - ΔΛΟΝ 
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ΧΟΩΔΛΑ ΛΕΛΣΣΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΛΚΟ ΚΑΚΑΛΟ ΣΤΟ ΛΑΟΥΤΟ 

 

 

 

ΡΑΝΘΓΥΛ ΑΓΛΟΥ ΜΟΔΕΣΤΟΥ 19- 12- 1966 
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ΗΑΓΚΛΛΒΕΛ 26- 10- 1967 

 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ: Συνεργαςία με το ραδιοφωνικό ςτακμό του Βόλου  

Το 1950 ο Μανϊλθσ Ραπαγεωργίου δοφλευε ςε περιοχζσ τισ 

Κεςςαλίασ. Δεν άργθςε να ζρκει θ πρϊτθ του επαφι με το ραδιόφωνο. 

Το ζτοσ 1954 ξεκίνθςε τθ ςυνεργαςία του με το ραδιοφωνικό ςτακμό 

του Βόλου. Θ ςυνεργαςία αυτι κράτθςε για 15 χρόνια. (Το 1954 άρχιςε 

τισ εκπομπζσ ςτο ραδιοφωνικό ςτακμό του Βόλου με το Κεοχάρθ 

Ραντίδθ, τον Κανάςθ Ραφλου κ.α. Οι υπεφκυνοι ςτο ςτακμό του Βόλου 

λοιπόν, ιταν οι πρϊτοι ςτθ ραδιοφωνία που αντιλιφκθκαν και 

εμπιςτεφτθκαν το ταλζντο του, βοθκϊντασ τον να γίνει ακόμα πιο 

γνωςτόσ. Αυτό ιταν κάτι που αναγνϊριηε και ο ίδιοσ, ζχοντασ καλζσ 

αναμνιςεισ από τθν ςυνεργαςία του αυτι.)3 Ζτςι ξεκίνθςε να βγάηει με 

τουσ ςυνεργάτεσ του, τουσ πρϊτουσ δίςκουσ γραμμοφϊνου. Θ 

προςφορά του ιταν πολφ μεγάλθ, κακϊσ μζχρι ςιμερα διαςϊηονται 
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πολλζσ ιςτορικζσ θχογραφιςεισ παραδοςιακϊν ςκοπϊν ςτθ ςτθν 

ςθμερινι Ε..Α Βόλου 

 

Ο Μανϊλθσ Ραπαγεωργίου και οι ςυνεργάτεσ του ςτο Βόλο. 

 

 

 

     

2
 Το φωτογραφικό υλικό που ζχω χρθςιμοποιιςει το ζχω αντλιςει από προςωπικά άλμπουμ του 

γιου και του εγγονοφ του Μανϊλθ Ραπαγεωργίου. 

3
Ε..Α Βόλου, Θχογραφιςεισ αρχείο ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ, ςελ. 31-33.  
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Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΩΗ ΣΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ (ςυνεργαςία με το 

ραδιοφωνικό ςτακμό τθσ Μακεδονίασ).  

Το 1956 γνωρίηεται με τον υποςτράτθγο Καραγιάννθ και τον πρφτανθ 

Μιχαιλίδθ. Ο διευκυντισ του κρατικοφ ραδιοφϊνου Μακεδονίασ κφριοσ 

Μαρινάκθσ, είχε ανακαλφψει τον Μανϊλθ Ραπαγεωργίου και του 

ανζκεςε να βρει από μόνοσ του τουσ ςυνεργάτεσ του, προκειμζνου να 

γίνει θ καταγραφι των διάςπαρτων τραγουδιϊν τθσ Μακεδονίασ και θ 

προβολι τουσ μζςω του ραδιοφϊνου. Ο Μανϊλθσ Ραπαγεωργίου 

ζρχεται ςε επαφι με το λαογράφο Τάκθ Σαμαρά, και με τθ βοικεια του 

Μιχαιλίδθ ςυναντοφν τον υπουργό πολιτιςμοφ και κρθςκευμάτων 

Λεβαντι, καταγόμενο απ’ τα Ταφλα τθσ Μικράσ Αςίασ και ιδιοκτιτθ του 

«ελλθνικοφ βορρά». Σφντομα δίνεται θ εντολι να προχωριςουν ςτθ 

ςυγκζντρωςθ των τραγουδιϊν. Ζτςι το ζτοσ 1959 – 1960 αρχίηει θ 

ςυνεργαςία με το ραδιοφωνικό ςτακμό τθσ Μακεδονίασ που κράτθςε 

πάνω από 20 χρόνια. Σ’ αυτό το διάςτθμα ανζςυραν από τθν αφάνεια 

χιλιάδεσ τραγοφδια που ςιμερα κοςμοφν το αρχείο του ραδιοφωνικοφ 

ςτακμοφ Μακεδονίασ. Ο Ραπαγεωργίου ς’ αυτιν τθν προςπάκεια είχε 

πάντα δίπλα του τουσ ςυνεργάτεσ του οι οποίοι ιταν: ο Γιάννθσ 

Κάκαλοσ ςτο λαοφτο, ο Χαρίλαοσ Κιτςοφκοσ ςτο οφτι, ο Δθμιτρθσ 

Τρακατςζλθσ ςτο βιολί και ςτο τραγοφδι ο Κϊςτασ Ρζτκοσ, ο Κϊςτασ 

Κουφογιάνκοσ, ο Σωτιρθσ Φωτόπουλοσ ο Χριςτοσ Ραναγιωτίδθσ, ο 

Σωτιρθσ Σκοφφθσ, θ Νίτςα Τςίτρα, θ Μαρία Καραβάρα και θ Ξανκίππθ 

Καρακανάςθ.   
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Ζτςι με τθ βοικεια του λαογράφου Τάκθ Σαμαρά, επιςκζπτονταν πολλά 

χωριά ςε ολόκλθρθ τθ Μακεδονία, αναηθτοφςαν τα τραγοφδια τα οποία 

ζπειτα θχογραφοφςαν. Θ θχογράφθςθ των τραγουδιϊν γινόταν είτε ςτο 

ςτοφντιο, είτε ςτα χωριά απευκείασ από τουσ τοπικοφσ τραγουδιςτζσ. Ο 

λαογράφοσ Τάκθσ Σαμαράσ επιςκζπτονταν νωρίτερα τα χωριά και ζκανε 

τισ ανάλογεσ προετοιμαςίεσ. Διάλεγε τα πιο αντιπροςωπευτικά 

κομμάτια αλλά και τουσ πιο καλλίφωνουσ του κάκε χωριοφ, οι οποίοι             

τραγουδοφςαν αυτά τα κομμάτια χωρίσ παραποίθςθ, όπωσ τα είχαν 

ακοφςει απ’ τισ προθγοφμενεσ γενιζσ «ςτθ ρίηα». Στθ ςυνζχεια ερχόταν 

και οι μουςικοί. Οι τοπικοί τραγουδιςτζσ ζλεγαν τα κομμάτια αυτά ςτο 

Μανϊλθ και αυτόσ απευκείασ επινοοφςε τισ ειςαγωγζσ. Μετά από δφο 

τρείσ πρόβεσ ακολουκοφςε θ θχογράφθςι τουσ. Κατά τθν εκτζλεςθ των 

τραγουδιϊν αυτϊν ο Μανϊλθσ προςπακοφςε να μζνει πάντα πιςτόσ 

ςτο φφοσ του τραγουδιοφ, χωρίσ να προςκζτει περιττά ςτοιχεία και 

χωρίσ να παραποιεί τθν μελωδία, ακολουκϊντασ πιςτά το φωνθτικό 

τρόπο ερμθνείασ. Ο αρικμόσ των τοπικϊν τραγουδιϊν που διαςϊκθκαν 

ιταν πολφ μεγάλοσ, γφρω ςτα 1500. Θ προςφορά του Ραπαγεωργίου 

και των ςυνεργατϊν του ιταν πολφ ςθμαντικι ςτο λαογραφικό τομζα 

κακϊσ χωρίσ αυτοφσ ζνα μεγάλο μζροσ αυτισ τθσ παράδοςθσ δεν κα 

είχε διαςωκεί. Τα κομμάτια αυτά ζπειτα, προβάλλονταν μζςω του 

ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ τθσ Μακεδονίασ και ζτςι γίνονταν γνωςτά ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι. Στισ 28 Σεπτεμβρίου του 1971, προβαίνει μαηί με το 

Γιάννθ Κάκαλο ςτο λαοφτο, τθν θχογράφθςθ των δθμοτικϊν τοπικϊν 

τραγουδιϊν τθσ Σκοτίνασ, με τθν επιμζλεια και τθν φροντίδα του 

απεςταλμζνου από το Εκνικό Μδρυμα αδιοφωνίασ Τθλεόραςθσ 

λαογράφο Τάκθ Σαμαρά, με τθ ρφκμιςθ ιχου του Ραναγιϊτθ 

Καλαντόπουλου κάτω από τθν αμζριςτθ ςυμπαράςταςθ του προζδρου 



18 
 

τθσ κοινότθτασ Λωάννθ Τςινιόκθ, του γραμματζα Βαςιλείου Δάμπλια και 

του αγαπθτοφ του δαςκάλου τθσ μεικτισ χορωδίασ του χωριοφ 

Ακανάςιου Βλζτςθ.  

Στο ραδιόφωνο ακόμθ ο Ραπαγεωργίου και οι ςυνεργάτεσ του είχαν 

ξεκινιςει να πραγματοποιοφν ηωντανζσ εκπομπζσ. Σ’ αυτζσ εκτόσ απ’ τα 

τραγουδιςτικά ο Μανϊλθσ εκτελοφςε και κάποια δεξιοτεχνικά οργανικά 

κομμάτια, κυρίωσ ςυρτά, καλαματιανά και χόρεσ. Το ραδιόφωνο   τον 

ανζδειξε ςε μεγάλο βακμό, ζτςι το όνομά του κακίςταται παςίγνωςτο, 

κερδίηοντασ ταυτόχρονα τθν αγάπθ και τθν αναγνϊριςθ του κόςμου και 

των ςυναδζλφων του. 

ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

Σταδιακά ξεκίνθςε και θ θχογράφθςθ διάφορων παραδοςιακϊν ςκοπϊν 

ςε διςκάκια 45 ςτροφϊν. Τα πρϊτα κομμάτια που θχογράφθςε ο 

Ραπαγεωργίου ιταν ζνα γριγορο καλαματιανό και ζνασ μπάλοσ το 

1953 ςε θλικία 35 χρονϊν. Από τα κομμάτια αυτά είχε ειςπράξει 

ςθμαντικζσ οικονομικζσ απολαβζσ. Οι δίςκοι εκείνθ τθν εποχι ιταν 

πολφ ςπάνιοι, κακϊσ θ τεχνολογία δεν είχε τθν ςθμερινι ανάπτυξθ. Θ 

θχογράφθςθ ιταν ακόμθ μονοφωνικι, ςυνεπϊσ θ ποιότθτα του ιχου 

και οι ςυνκικεσ για τουσ μουςικοφσ που θχογραφοφςαν δεν ιταν οι 

καλφτερεσ. 

Ραρά τισ ςυνκικεσ αυτζσ ωςτόςο, θ διςκογραφικι δουλειά του 

Μανϊλθ Ραπαγεωργίου ιταν πολφ πλοφςια και ςθμαντικι. Ζχει 

θχογραφιςει εκτόσ από τα τοπικά τραγοφδια τθσ Μακεδονίασ που 

προαναφζραμε, πλθκϊρα δθμοτικϊν τραγουδιϊν που αποτελοφν 

ρεπερτόριο των περιοχϊν του ευρφτερου Ελλαδικοφ χϊρου, αλλά και 
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δικζσ του οργανικζσ ςυνκζςεισ και αυτοςχεδιαςμοφσ. Θ πρϊτθ του 

διςκογραφικι δουλειά, ξεκινάει το 1954 με δίςκουσ γραμμοφϊνου ςε 

οργανικά τραγοφδια. Αυτό το είδοσ ιταν και το αγαπθμζνο του. Του 

άρεςε να αυτοςχεδιάηει. Είχε ζνα δικό του τρόπο εκτζλεςθσ αυτϊν των 

οργανικϊν τραγουδιϊν, ζτςι ακοφγοντασ μουςικι ξεχϊριηεσ αμζςωσ το 

κλαρίνο του. Σε όλεσ αυτζσ τισ θχογραφιςεισ, ζχει ςυνεργαςτεί με 

πολλοφσ και αξιόλογουσ μουςικοφσ από όλθ τθν Ελλάδα. 

Χαρακτθριςτικά αναφζρουμε οριςμζνουσ μουςικοφσ και τραγοφδια :  

α) Κανάςθσ Ραφλου (τραγοφδι- βιολί): με τον οποίο ο Ραπαγεωργίου 

θχογράφθςε ςε πρϊτθ εκτζλεςθ το «βγικα ψθλά ςτον Πλυμπο», το « 

να ξανά αρραβωνιάηονταν οι αρραβωνιαςμζνεσ» ςτο οποίο κάνει μια 

δεξιοτεχνικι ειςαγωγι, το «Σαν το καράβι ςτο γιαλό» κ.α. 

β) Κϊςτασ Ρζτκοσ: « Δεν ςτο πα μια Αννοφλα», « Εγϊ ςτον ιλιο 

ορκίςτθκα», «Μασ πιρε γλυκοχάραμα», κ.α. 

γ) Ξανκίππθ Καρακανάςθ: « Κίνθςε ο Κϊτςοσ κίνθςε» ςτο οποίο ο 

Μανϊλθσ εκτελεί μια δεξιοτεχνικι ειςαγωγι, κ.α. 

δ) Κεοχάρθσ Μπαντισ: «Ωραία που είναι θ νφφθ μασ» κ.α. 

ε) Ταςία Βζρα: με τθν οποία θχογράφθςε ςε πρϊτθ εκτζλεςθ το ςκοπό 

«Δαςκάλα», « Ζχε γεια καθμζνε κόςμε» κ.α. 

ςτ) Λευτζρθσ Ηζρβασ: ςυνοδεφει τον Ραπαγεωργίου ςτα κομμάτια: «Να 

ξανά αρραβωνιάηονταν οι αρραβωνιαςμζνεσ», «Βγικα ψθλά ςτον 

Πλυμπο», «Σαρανταπζντε Κυριακζσ», «Σαν το καράβι ςτο γυαλό» κ.α. 

η) Καριοφφλλθσ Δοϊτςίδθσ: με τον οποίο θχογράφθςε ςε πρϊτθ 

εκτζλεςθ το τραγοφδι «Σ’ αυτό τ’ αλϊνι το φαρδφ» κ.α. 
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θ)Κεοχάρθσ Ραντίδθσ: «Νταλιάνα», «Ωραία που είναι θ νφφθ μασ» 

κ) Νίτςα Τςίτρα: με τον Ραπαγεωργίου ζχουν θχογραφιςει πολλά 

διςκάκια 45 ςτροφϊν. Χαρακτθριςτικά κομμάτια: «Σιμερα είναι τ’ αθ 

Θλιά», «Μπιηζριςα βαρζκθκα» κ.α.    

 

Μερικοί τίτλοι δίςκων 45 ςτροφών 

1) Μακεδονικόσ χορόσ (ςόλο)                                                       DECCA      

Γκάιντα  (ςόλο)                                                                            DECCA     

 

2) Συρτοτςιφτετζλι                                                                  MUSIC BOX  

Ξζνοσ ιμουν κι ιρκα τϊρα (κακιςτικό)                          MUSIC BOX 

 

3) Σαρανταπζντε Κυριακζσ ( Συρτό)                                     ΜUSIC BOX 

Τθσ ορφανισ το κρίμα (Συρτό)                                         MUSIC BOX    

 

4) Μπιηζριςα βαρζκθκα (κακιςτικό)                                   MUSIC BOX 

                                                                                       

Σιμερα είναι τ’ Αθλιά (Καλαματιανό)                            MUSIC BOX  

 

 

5) Ανζβθκα ςτον Πλυμπο (κακιςτικό)                                MUSIC BOX 
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Ρζρα ςτον πζρα μαχαλά                                                  MUSIC BOX       

 

 

6) Του Διάκου το ταμποφρι (κακιςτικό)                            MUSIC BOX 

 

Ειν’ το Σουφλί τρανό χωριό                                             MUSIC BOX 

 

 

7) Σιμερα Γιάννθσ Ραςχαλιά  (Αργό)                                 COLUMBIA 

 

Εγϊ είμαι του ψαρά ο γιόσ (καλαματιανό)                  COLUMBIA 

 

  

8) Πλα τα πουλάκια (καλαματιανό)                                   COLUMBIA 

 

Στο πάνω πάνω το ςκαλί                                                 COLUMBIA 

 

 

9) Ζχαςα μαντιλι (μπεράτι)                                                COLUMBIA 

 

Μια πζρδικα (ςυρτό)                                                       COLUMBIA 

 

 

10)  Από ξζνο τόπο (ςυρτό)                                                   COLUMBIA 

 

Mια Ραςχαλιά (ηωναράδικο)                                            COLUMBIA 
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11)  Μασ πιρε γλυκοχάραμα  (ςυρτό)                                 PARLOPHONE 

 

 Αννοφλα (καλαματιανό)                                                 PARLOPHONE 
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Θ ΤΕΛΕΥΤΑΛΑ ΔΛΣΚΟΓΑΦΛΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑ 
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Ο Μανώλθσ Παπαγεωργίου ωσ ςυνκζτθσ. 

Ο Μανϊλθσ Ραπαγεωργίου εκτόσ από ςθμαντικόσ εκτελεςτισ, υπιρξε 

και ςυνκζτθσ. Ζχει γράψει αρκετά δεξιοτεχνικά οργανικά κομμάτια αλλά 

και ειςαγωγζσ για πολλά τοπικά κομμάτια που θχογραφοφςαν. 

Χαρακτθριςτικά αναφζρει ο γιοσ του Βαςίλθσ: «Ο Μανϊλθσ 

κλειδϊνονταν μζςα ςτο δωμάτιο προκειμζνου να ζχει πλιρθσ θςυχία. 

Είχε ζνα μικρό μαγνθτοφωνάκι όπου θχογραφοφςε τισ ιδζεσ του, όταν 

του άρεςε κάτι το κρατοφςε, ςε αντίκετθ περίπτωςθ το ζςβθνε». Σ’ 

αυτόν τον τομζα, τον βοθκοφςαν πολφ και θ γνϊςθ τθσ μουςικισ(νότεσ, 

κλίμακεσ κ.α.)που είχε διδαχτεί ςτθ ςτρατιωτικι του κθτεία. Ζτςι ςτα 

κομμάτια που ο ίδιοσ ςυνζκετε, φαίνεται θ γνϊςθ τθσ μουςικισ και θ 

χριςθ τεχνικισ πάνω ςτο κλαρίνο. Ο Μανϊλθσ  επιπλζον είχε μουςικό 

αυτί, μόλισ άκουγε κάποια νότα ςου ζλεγε απευκείασ και τι τόνοσ είναι. 

Αυτό αναμφίβολα τον βοθκοφςε και ςτα κομμάτια που αυτόσ ζγραφε, 

κακϊσ μποροφςε να τα δουλεφει με μεγαλφτερθ λεπτομζρεια. 

Χαρακτθριςτικά κομμάτια που ςυνζκεςε ιταν το γνωςτό καλαματιανό 

και μια χόρα ςε δρόμο ςιb ματηόρε. Τα κομμάτια αυτά εξακολουκοφν 

να παίηονται ςε μεγάλο βακμό ακόμθ και ςιμερα από μουςικοφσ ςτθ 

Μακεδονία αλλά και ςε ολόκλθρθ τθν Ελλάδα μαρτυρϊντασ 

αναμφίβολα τθν αξία του οργανοπαίχτθ. Ο Ραπαγεωργίου ακόμθ 

ζγραφε και τισ ειςαγωγζσ απ’ τα τοπικά τραγοφδια που θχογραφοφςαν. 

Ρολλά τραγοφδια που γνωρίηουμε ζχουν τισ ειςαγωγζσ που αυτόσ 

ςυνζκετε. Θ μουςικότθτα του και θ αντίλθψι του διακρινόταν και από 

το γεγονόσ ότι πολλζσ φορζσ ζκανε υποδείξεισ ςτουσ μουςικοφσ τθσ 

ορχιςτρασ για το κοφρδιςμα. Πταν άκουγε κάποιο «φάλτςο» τουσ ζλεγε 

να κουρδίςουν ανάλογα (χαμθλότερα- ψθλότερα). Ρολλοί μουςικοί που 

ςυνεργάηονταν για πρϊτθ φορά με το Μανϊλθ, αντιμετϊπιηαν 
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δυςκολίεσ και δεν μποροφςαν να τον ακολουκιςουν. Δεν εντόπιηαν τα 

ςωςτά ακκόρντα και δεν προλάβαιναν τθν ταχφτθτα των γριγορων 

οργανικϊν κομματιϊν. Ζνασ κικαρίςτασ χαρακτθριςτικά αναφζρει «το 

μόνο κλαρίνο που με κοφραςε ιταν ο Μανϊλθσ Ραπαγεωργίου, κακϊσ 

ζπαιηε πολλζσ και γριγορεσ χόρεσ». 

 

ΧΟΡΕ. 

Οι χόρεσ ιταν δεξιοτεχνικά κομμάτια ξζνθσ κυρίωσ προζλευςθσ 

(περιςςότερο βαλκανικισ), τα οποία ζπαιηαν οι οργανοπαίχτεσ για να 

ξεκινιςουν το πρόγραμμά τουσ αλλά και να εξελίξουν τθν τεχνικι τουσ 

κακϊσ ιταν δφςκολεσ τεχνικά. Ο Ραπαγεωργίου αςχολοφνταν ιδιαίτερα 

μ’ αυτό το ςτυλ. Του άρεςε να εκτελεί γριγορεσ δεξιοτεχνικζσ χόρεσ. 

Στισ δουλειζσ προτοφ ξεκινιςουν οι τραγουδιςτζσ, εκτελοφςε κάποια 

ςόλο κομμάτια και ιδιαίτερα χόρεσ. Επιπλζον ζχει ςυνκζςει και 

θχογραφιςει αρκετζσ.  

Μερικζσ χόρεσ τισ οποίεσ ζχει θχογραφιςει: 

α) Χόρα ντο ματηόρε που γυρνάει ςε λα μινόρε (νιαβζντ) 

 β) Σιρμπα ντο ματηόρε 

γ) Σιρμπα ντο μινόρε – λα μινόρε 

δ) Χόρα ντο χιτηάη με αλλαγι ςε ματηόρε 

ε) Χόρα ντο μουςτεάρ 

η) Χόρα Βόλου λα ματηόρε 

ςτ) Χόρα Βουλγάρικθ τρεμουλιαςτι ντο χιτηάη – ςολ χιτηάη 
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θ) Χόρα Τοφρκικθ ντο ματηόρε. 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΦΕΣΙΒΑΛ 

Το 1965 ο Μ. Ραπαγεωργίου αντιπροςωπεφει τθν Ελλάδα ςτο Φεςτιβάλ 

Βαλκανίων που ζγινε ςτθ Βουλγαρία. Το ςυγκρότθμά του μαηί με το 

χορευτικό απόςπαςε το πρϊτο βραβείο. Το ςυγκρότθμα ιταν από τθν 

Ακινα. Το Φεςτιβάλ διιρκθςε περίπου ζνα μινα και κάκε βράδυ 

γινόταν παραςτάςεισ. Θ Ελλθνικι ςυμμετοχι πιρε τθν καλφτερθ 

βακμολογία. Σε αυτι ςυμμετείχαν ακόμθ: ζνα κρθτικό ςυγκρότθμα, ο Κ. 

Δοϊτςίδθσ, και ο Βραχόπουλοσ που ζπαιηε κλαρίνο ςτα Θπειρϊτικα. Θ 

εταιρεία Κρακικϊν μελετϊν και θ ακαδθμία Ακθνϊν είχαν απονζμει ςτο 

Μανϊλθ Ραπαγεωργίου ζπαινο για τον ζντεχνο χειριςμό του οργάνου 

του που ςυνζβαλλε ςτθν καλφτερθ απόδοςθ και βακμολογία ςτο 

βαλκανικό φεςτιβάλ με αποτζλεςμα να αποςπάςει θ ελλθνικι 

ςυμμετοχι το πρϊτο βραβείο. 
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ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 

Το 1975 μετά από πρόςκλθςθ του Συλλόγου Κεςςαλϊν Καναδά « Ο 

ιγασ Φεραίοσ» περιόδευςε για ζνα μινα ςτο Τορόντο και το 

Μόντρεαλ, για να εξυπθρετιςει εκδθλϊςεισ τθσ ομογζνειασ. Οι Ζλλθνεσ 

του Καναδά υποδζχτθκαν πολφ ηεςτά το Μανϊλθ και είχαν πολφ καλι 

ςυνεργαςία.  

                

Ο ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΧΕΕΙ ΜΕ ΣΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΕ 

Ζνα άλλο μζροσ τθσ παρουςίασ του ςτο χϊρο τθσ Δθμοτικισ Ραράδοςθσ 

ιταν θ ςχζςθ του με τουσ ςυνεργάτεσ και τουσ ανκρϊπουσ που τον 

αγαποφςαν. Άνκρωποσ αξιοπρεπισ, ςοβαρόσ, ςεμνόσ. Ωσ 

επαγγελματίασ ιταν ζντιμοσ, ςυνεπισ και ςεβαςτόσ από τουσ 
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ςυναδζλφουσ του, με τουσ οποίουσ ςυνεργάςτθκε κατά καιροφσ ςτθν 

πολφχρονθ παρουςία του ςτο χϊρο τθσ Δθμοτικισ Μουςικισ. Ωσ 

χαρακτιρασ ιταν πολφ δυνατόσ και ζτςι κατάφερε να επιβιϊςει παρά 

τισ δυςκολίεσ του επαγγζλματοσ. Τον εκτιμοφςε ο κόςμοσ με τον οποίο 

ςυνεργάηονταν. Ιταν τιμι για τουσ μουςικοφσ να ανεβαίνουν ςτο 

πατάρι με τον Μανϊλθ. 

Στισ ςυμφωνίεσ του με τουσ καφετηιδεσ ιταν πολφ αξιόπιςτοσ. Δεν 

ακφρωνε κάποια δουλειά εάν προζκυπτε κάποια καλφτερθ ευκαιρία. 

4Ο Μ. Ραπαγεωργίου ακόμθ μπόρεςε να επιβιϊςει και να διαμορφϊςει 

το όνομά του, ςε μια εποχι κατά τθν οποία υπιρχαν πολφ δφςκολεσ 

ςυνκικεσ για τουσ μουςικοφσ. Θ μετακίνθςθ ιταν αρκετά δφςκολθ. Ο 

Μανϊλθσ ξεκινοφςε από το πατρικό του, κατζβαινε ςτθ ςτάςθ του 

τραίνου με τα πόδια για να πάει ςτθ Λάριςα και από εκεί ςτα Φάρςαλα 

και αλλοφ. Ρολλζσ φορζσ ζβρεχε, υπιρχε λάςπθ και άλλεσ δυςκολίεσ 

που αποτελοφςαν τροχοπζδθ των μετακινιςεων. 

Στισ δουλειζσ δεν υπιρχαν μθχανιματα. Οι οργανοπαίχτεσ ζπαιηαν ξερά 

χωρίσ προενίςχυςθ, γεγονόσ που ιταν ιδιαίτερα κουραςτικό. Οι 

κλαριντηίδεσ ιταν απαραίτθτο να ζχουν δυνατά πνευμόνια, για να 

φυςάνε δυνατά και να ακοφγονται ςτο κόςμο, αλλά παράλλθλα πρζπει 

να παίηουν τεχνικά και ςτο χρόνο και να βρίςκονται μπροςτά ςτο 

χορευτι. 

4  Σφμφωνα με τον γιό του Μανϊλθ Ραπαγεωργίου, Βαςίλθ, παλιότερα οι μουςικοί αναγκάηονταν 

λόγω ζλλειψθσ μεταφορικϊν μζςων, να διανφουν πεηοί ολόκλθρα χιλιόμετρα ϊςτε να φτάςουν ςτον 

τόπο όπου κα επιτελοφνταν ο γάμοσ, το γλζντι, το πανθγφρι κ.α. Επιπλζον τθν εποχι εκείνθ μζχρι 

περίπου το 1958,δεν ιταν ακόμθ ςε χριςθ θχθτικζσ εγκαταςτάςεισ, κάτι το οποίο κακιςτοφςε ακόμθ 

πιο δφςκολθ τθν διεκπεραίωςθ των παραπάνω περιςτάςεων.   
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Μετά εξελίχκθκε θ τεχνολογία και δθμιουργικθκαν τα πρϊτα 

μθχανιματα. Ο Μανϊλθσ χαρακτθριςτικά είχε μία κάψα και από κάτι 

κόρνεσ, ζβγαινε ο ιχοσ λίγο δυνατότερα με αποτζλεςμα να 

ξεκουράηεται λίγο. 

Ζχει ςυνεργαςτεί με μεγάλα ονόματα του δθμοτικοφ τραγουδιοφ όπωσ: 

Καραπατάκθ, Αλεξίου, Κανάςθ Ραφλου, Νίκο Τρομάρα, Γιϊργο 

Τρομάρα, Γιάννθ Κάκαλο, Κϊςτα Ρζτκο, Χαρίλαο Κιτςοφκο, Ξανκίππθ 

Καρακανάςθ, Νίτςα Τςίτρα, Γιϊργο Γκάγκο: ζπαιηε ακορντεόν(για 18 

χρόνια) Κανάςθ Ψαρά, Κεοχάρθ Μπαντι, οβόλα, Ηθςιό, Ταςία Βζρα, 

Κουφογιάνκοσ, Φωτόπουλοσ, Κόροσ, Ηζρβασ, Καριοφφλλθσ Δοιτςίδθσ, 

Αντρζα Τςαοφςθ, ςτα πανθγφρια ςτθ Λαμία με το Ηάχο, με τον Τάκθ 

Καρναβά, Στάικο από τθ Λάριςα, Ραντίδθσ και άλλουσ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

 

ΤΦΟ 

«Θ μοναδικότθτα τθσ εκτζλεςθσ εξαρτάται κυρίωσ από τα φυςικά 

προςόντα του μουςικοφ, τθν τεχνικι που διακζτει, το προςωπικό του 

φφοσ και τθν εκάςτοτε ψυχικι του κατάςταςθ. Ο προςωπικόσ τρόποσ 

ζκφραςθσ ενόσ μουςικοφ είναι ο μοναδικόσ τρόποσ με τον οποίο 

χειρίηεται και αξιοποιεί τισ δυνατότθτεσ του μουςικοφ του οργάνου και 

του ιχου που αυτό παράγει»5. 

 

5
 Κϊςτασ Εμμανουθλίδθσ – Σταφροσ Βαςδζκθσ, «Το κλαρίνο ςτθν ελλθνικι δθμοτικι μουςικι» 

ςελ.81.  
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Οι εκτελζςεισ των μουςικϊν κομματιϊν του Μανϊλθ Ραπαγεωργίου, 

ζχουν όλεσ αυτόν τον προςωπικό τρόπο ζκφραςθσ και το φφοσ που τισ 

κάνει να ξεχωρίηουν. 

Σθμαντικό ρόλο αναμφίβολα ςτθ διαμόρφωςθ του φφουσ του 

μουςικοφ, ζχουν τα ακοφςματά του. Ο Μανϊλθσ Ραπαγεωργίου 

μελετοφςε πολλζσ ϊρεσ κλαρίνο ακοφγοντασ δίςκουσ γραμμοφϊνου και 

ραδιόφωνο. Από τουσ παλιοφσ κλαριτηίδεσ καφμαηε το Σαλζα, το 

Βαςιλόπουλο, το Γιάντςιο, ο οποίοσ ιταν τοφρκικθσ καταγωγισ και είχε 

ανατολίτικθ προφορά. 

Στο ραδιόφωνο ζπιανε το ςτακμό τθσ Άγκυρασ και άκουγε για ϊρεσ 

τραγοφδια τα οποία προςπακοφςε να μιμθκεί, αυτοςχεδιάηοντασ 

παράλλθλα. 

Ο Μανϊλθσ ακόμθ, ταξίδευε ςε ολόκλθρθ τθν Ελλάδα για τισ διάφορεσ 

δουλειζσ που είχε και ςυνεργάςτθκε με μεγάλουσ μουςικοφσ. Για πολλά 

χρόνια δοφλευε ςτθ Κεςςαλία, τθ Μακεδονία, τθ Χαλκιδικι, ςτα νθςιά. 

Το ρεπερτόριο του περιλάμβανε κομμάτια από όλεσ τισ περιοχζσ τθσ 

Ελλάδοσ και όχι μόνο. Εκτελοφςε τςιφτετζλια, ταξίμια, ςολαρίςματα 

αλλά και κάποια ανατολίτικθσ προζλευςθσ κομμάτια τα οποία είχε 

ακοφςει από τουσ οργανοπαίχτεσ Τοφρκικθσ καταγωγισ, γνωςτοφσ 

Σουκριδεσ. 

Εκτελοφςε όμωσ και πολλά δεξιοτεχνικά οργανικά κομμάτια, όπωσ 

γριγορουσ καλαματιανοφσ, ςυρτοφσ και χόρεσ, τα οποία είχαν πολλζσ 

πάρτεσ και δυςκολίεσ ςτθν εκτζλεςθ. Πλα αυτά τα ςτοιχεία ςυνζβαλαν 

ςτο να αναπτυχκεί το προςωπικό, μοναδικό φφοσ του Μανϊλθ 

Ραπαγεωργίου, το οποίο τον ανζδειξε ςε ζναν από τουσ μεγαλφτερουσ 
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δεξιοτζχνεσ κλαριτηίδεσ τθσ ελλθνικισ παραδοςιακισ μουςικισ. Το φφοσ 

αυτό ονομάςτθκε ιδιάηουςα Μακεδονίτικθ προφορά, κακϊσ 

χαρακτιριςε το φφοσ τθσ περιοχισ τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ 

Μακεδονίασ. 

Ο Ραπαγεωργίου παρ’ όλο που εκτελοφςε πολλά απ’ τα είδθ του 

ελλθνικοφ και όχι μόνο ρεπερτορίου και παρά το γεγονόσ ότι μελετοφςε 

πολλοφσ άλλουσ οργανοπαίχτεσ, δεν μιμοφνταν. Είχε αναπτφξει ζνα δικό 

του ξεχωριςτό προςωπικό ςτυλ, μια δικι του προφορά. 

 «Ο πλοφςιοσ ιχοσ του κλαρίνου του, «ποτάμι» τον χαρακτθρίηει ο 

Κεοχάρθσ Ραντίδθσ ζχει ταυτότθτα, είναι αμζςωσ αναγνωρίςιμοσ, όπωσ 

ςυμβαίνει και με όλουσ τουσ ταλαντοφχουσ μουςικοφσ.»6 

 Ιχοσ κακαρόσ λαμπερόσ, οι φωνζσ «καρυδάτεσ». Το παίξιμό του ςτο 

κλαρίνο ιταν προςεγμζνο με πολλά ςτολίδια ςτισ νότεσ και 

λεπτομζρεια ςτισ φράςεισ. Στακάτο κυρίωσ, χωρίσ όμωσ να λείπουν οι 

λεγκάτεσ φράςεισ ςτουσ αυτοςχεδιαςμοφσ και ςτα ςολαρίςματα. Για 

κάκε ςκοπό που ζπαιηε προςπακοφςε να χρθςιμοποιεί και διαφορετικι 

προφορά. Για παράδειγμα ςτα ευρωπαϊκά κομμάτια θ προφορά του 

είχε ομοιότθτεσ μ’ αυτισ του ςαξοφϊνου. Σ’ αυτό ςυνζβαλλε και θ 

ςυμμετοχι του ςτθ μπάντα του ςτρατοφ, απ’ όπου ζλαβε μουςικζσ 

γνϊςεισ. Στα «μακάμικα» κομμάτια, εκτελοφςε και τα μόρια τθσ 

ανατολίτικθσ μουςικισ.  

 

 

6   Ε..Α Βόλου, Θχογραφιςεισ αρχείο ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ, ςελ. 32.  
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«Το μοτίβο μιασ περιοχισ, χαρακτθρίηεται πολλζσ φορζσ και από τον 

ίδιο τον οργανοπαίχτθ εάν είναι ταλαντοφχοσ και δεξιοτζχνθσ»7. 

 Ζτςι το προςωπικό φφοσ και μοτίβο του Μανϊλθ Ραπαγεωργίου 

επθρζαςε και χαρακτιριςε ςε μεγάλο βακμό το φφοσ τθσ ευρφτερθσ 

περιοχισ τθσ Μακεδονίασ ( Κεντρικισ και Ανατολικισ). Σ’ αυτό 

ςυνζβαλλε και θ πλοφςια διςκογραφικι δουλειά που άφθςε. Ρολλά 

τραγοφδια υπάρχουν μόνο ςε εκτζλεςθ από το κλαρίνο του 

Ραπαγεωργίου και άλλα γνωςτά είναι ςε πρϊτθ εκτζλεςθ από τον ίδιο. 

Επομζνωσ θ «πθγι» για τθ μελζτθ των τραγουδιϊν αυτϊν είναι οι 

θχογραφιςεισ του Μανϊλθ. 

Ο Ραπαγεωργίου ωςτόςο δεν ςυνεργαηόταν με οργανοπαίχτεσ που 

ζπαιηαν χάλκινα πνευςτά, ςε περιοχζσ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, αλλά 

οφτε τουσ ςκοποφσ των περιοχϊν αυτϊν. Το προςωπικό του παίξιμο και 

φφοσ παρ’ όλο που ζχει κάποιεσ ομοιότθτεσ μ’ αυτό τθσ Δυτικισ 

Μακεδονίασ, ζχει ςθμαντικζσ διαφορζσ και δεν το χαρακτθρίηει.  

 

ΤΝΘΕΕΙ 

Μία πολφ ςθμαντικι προςφορά του Μανϊλθ Ραπαγεωργίου, ιταν και 

τα οργανικά κομμάτια που αποτελοφν ςυνκζςεισ του. Χαρακτθριςτικά 

είναι το γνωςτό καλαματιανό, μια χόρα και θ γκάιντα. Τα κομμάτια 

αυτά ζγιναν γνωςτά και εξακολουκοφν να παίηονται από πολλοφσ 

μουςικοφσ τθσ παράδοςθσ, όχι μόνο ςτθ Μακεδονία αλλά και ςε 

ολόκλθρθ τθν Ελλάδα. 
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7 
Σθμειϊςεισ μακθμάτων του μακιματοσ παραδοςιακοφ κλαρίνου.  

 Τα κομμάτια αυτά ο Μανϊλθσ τα ζγραψε από το 1970-1975. Σε αυτά τα 

κομμάτια αποτυπϊνεται το «Μακεδονικό Φφοσ» που ανζδειξε ο 

Ραπαγεωργίου κακϊσ και θ δεξιοτεχνία του οργανοπαίχτθ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, το γνωςτό καλαματιανό που είναι και το πιο 

διαδεδομζνο, αποτελεί μία από τισ ςθμαντικότερεσ ςυνκζςεισ του. Το 

κομμάτι ζχει μεγάλο ενδιαφζρον κατά τθ μελζτθ του. Θ φόρμα του είναι 

τριμερισ, θ τονικότθτα ςτθ πρϊτθ πάρτα είναι ε νιγκρίη(μινόρε), ενϊ 

ςτθ δεφτερθ και ςτθ Τρίτθ είναι ε μαλακό χιτηαη. Οι αλλαγζσ αυτζσ τθσ 

τονικότθτασ, μαρτυροφν και το γεγονόσ πωσ ο Ραπαγεωργίου γνϊριηε 

μουςικι, κακϊσ ιξερε να χρθςιμοποιεί καλά τουσ δρόμουσ τθσ 

δθμοτικισ μουςικισ. 

Ο ρυκμόσ του κομματιοφ είναι 7/8(καλαματιανόσ). Στθν πρϊτθ πάρτα θ 

μελωδία κινείται από τθ νότα Σολ κάτω από τθ βάςθ ε μζχρι και τθ 

νότα Λα πάνω από τθ βάςθ. 

Στθ δεφτερθ πάρτα, θ μελωδία κινείται από τθ νότα Σολ κάτω από τθ 

βάςθ ε του κομματιοφ μζχρι τθ νότα Σιb πάνω από τθ βάςθ, ενϊ ςτθ 

Τρίτθ πάρτα θ μελωδία κινείται ςτο πεντάχορνο ε-Λα και αγγίηει και 

τον Σιb. 

Ενδιαφζρον ςτθν πρϊτθ πάρτα είναι θ αλλοίωςθ ( # ςτθ νότα Σολ). Ενϊ 

το Σολ κάτω από τθ βάςθ είναι φυςικό, το άνω Σολ ζχει δίεςθ 

δθμιουργϊντασ αίςκθςθ για νιγκρίη. 

Επιπλζον θ κατάλθξθ τθσ πρϊτθσ πάρτασ τθν 1θ φορά είναι ςε μινόρε, 

ενϊ τθ 2θ ςε χιτηάη μαλακό, προετοιμάηοντασ ζτςι τθν αλλαγι τόνου ςτθ 

ςυνζχεια. Θ δεφτερθ και τρίτθ πάρτα είναι όπωσ ιδθ προαναφζραμε ςε 
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χρϊμα μαλακό χιτηάη. Ριο ςυγκεκριμζνα θ 2θ βακμίδα είναι 

χαμθλωμζνθ, όπωσ και λίγο θ 3θ (Φα#). Ενδιαφζρον επιπλζον είναι ότι 

το Σι κάτω από τθ βάςθ ζχει αναίρεςθ, ενϊ πάνω από τθ βάςθ ζχει 

φφεςθ. 

Θ εκτζλεςθ του κομματιοφ είναι ενδιαφζρουςα. Το παίξιμο είναι 

ςτακάτο με πολλι χριςθ τθσ γλϊςςασ, κακϊσ επίςθσ πολλά και 

προςεγμζνα ςτολίδια. 
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ΚΑΛΑΜΑΣΙΑΝΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ 

ΑϋΜΕΟΣ 

   

Βϋ ΜΕΟΣ 

 

Γϋ ΜΕΟΣ 
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ΧΟΛΙΑ –ΑΠΟΨΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ 

Ο Κϊςτασ Εμμανουθλίδθσ-Σταφροσ Βαςδζκασ ςτο βιβλίο τουσ «Το 

κλαρίνο ςτθν Ελλθνικι Δθμοτικι Μουςικι» γράφουν: «Ο Μεγάλοσ 

Μακεδόνασ κλαριτηισ Μ.Ραπαγεωργίου από τθ Σκοτίνα του Ολφμπου 

για να αποδϊςει ςωςτά μερικά μακάμια όπωσ το χουηάμ ζπαιηε με μ’ςο 

δαχ’λο»8. 

 Επίςθσ, ο Ραντελισ Καβακόπουλοσ ςτο βιβλίο «Σκοποί και χοροί τθσ 

Βορειοδυτικισ Μακεδονίασ» αναφζρει ότι από το μεγάλο κλαρινίςτα 

Μ.Ραπαγεωργίου κατζγραψε μία δικισ του εμπνεφςεωσ γκάιντα που τθ 

μιμοφνται οι περιςςότεροι οργανοπαίχτεσ κλαρίνου ςτθ Β.Ελλάδα. Θ 

διςκογραφικι λοιπόν δουλειά είναι ζνα μζροσ τθσ προςφοράσ του 

Μ.Ραπαγεωργίου.9 

Σε ζνα άρκρο τθσ εφθμερίδασ «ΚΕΣΣΑΛΛΑ» με θμερομθνία 21 

Λανουαρίου 2009, κ. Γ. Ρατρίκου εξαίρει τθν προςπάκεια του Χ. 

Καλαϊτηι(άνκρωπο κακϊσ φαίνεται με ζρωτα ςτθ δθμοτικι παράδοςθ, 

μελετθτι των δθμοτικϊν τραγουδιϊν, ςυλλζκτθ παλαιϊν δίςκων), ο 

οποίοσ ςε ςυνεργαςία με τουσ ικφνοντεσ του ιςτορικοφ ραδιοφωνικοφ 

ςτακμοφ, ζψαξαν ςτα αρχεία και ςε ζνα CD με τίτλο «Ραραδοςιακι 

Μουςικι και Τραγοφδια» ςυγκζντρωςαν 18 κομμάτια. Το 14ο με τίτλο 

«Χόρα», ζνα οργανικό ςυνοδεφει με το κλαρίνο του ο Μανϊλθσ 

Ραπαγεωργίου.10 

8 Κϊςτασ Εμμανουθλίδθσ – Σταφροσ Βαςδζκασ, το κλαρίνο ςτθν ελλθνικι παραδοςιακι μουςικι, 

ςελ. 43 

9 Ραντελισ Καβακόπουλοσ «Σκοποί και χοροί τθσ Βορειοδυτικισ Μακεδονίασ», ςελ. 27 

10 
 Εφθμερίδα Κεςςαλία, 21 Λανουαρίου του 2009.   
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ΕΠΙΛΟΓΟ 

 

Μ’ αυτιν τθν προςωπικι μου εργαςία, κα ικελα να ξαναηωντανζψω το 

ζργο και τθν προςφορά αυτοφ του μεγάλου δεξιοτζχνθ του κλαρίνου, 

του Μανϊλθ Ραπαγεωργίου, που ςυνζβαλε τα μζγιςτα ςτα 

ιςτορικοπολιτιςτικά δρϊμενα τθσ εποχισ του. Οι λόγοι που με 

οδιγθςαν ς’ αυτό, ιταν πρϊτον, ότι και οι δικζσ μου και οι δικζσ του 

γενεαλογικζσ καταβολζσ είναι από τθν παρολφμπια γθ και δεφτερον ότι 

υπιρξα ο ίδιοσ φοιτθτισ του τμιματοσ Μουςικισ Επιςτιμθσ και Τζχνθσ 

του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ παραδοςιακισ 

μουςικισ με ειδίκευςθ ςτο παραδοςιακό κλαρίνο. Ραρορμϊμενοσ από 

τθν ιδιαίτερθ αγάπθ μου ς’ αυτό το είδοσ τθσ μουςικισ, το κεϊρθςα 

χρζοσ μου να αναφερκϊ ιδιαίτερα ς’ αυτόν το μεγάλο δάςκαλο που θ 

γνιςια καλλιτεχνικι του δράςθ ςθματοδότθςε τθν εποχι του.     

 

 

 

 

 

 

 

ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΑ 



39 
 

 

Εμμανουθλίδθσ Κϊςτασ – Βαςδζκθσ Σταφροσ                                                                                                 

2005, Το κλαρίνο ςτθν ελλθνικι δθμοτικι μουςικι, Κεςςαλονίκθ: Ντο 

ρε μι 

 

Ε..Α                                                                                                                                                                        
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ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ, 2004, Βόλοσ 
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