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Εισαγωγή 
Η γενικότερη θεώρηση των δημοτικών τραγουδιών μέχρι πρόσφατα γινόταν από 

διάφορες οπτικές γωνίες. Μία από αυτές βασίστηκε στη λογοτεχνική αξία των κειμένων τους, 
που είχε σαν αποτέλεσμα να παραλειφθούν όλες εκείνες οι προσεγγίσεις και αναφορές που 
καταδείκνυαν τη συνολική αξία και λειτουργία των τραγουδιών, ως μέσου έκφρασης στα 
πλαίσια της κοινωνίας και του κοινωνικού χώρου* Άλλοτε η διαίρεση των τραγουδιών σε 
κατηγορίες γινόταν με βάση τη φιλολογική προσέγγιση και άλλοτε η σκιαγράφηση ενός 
μουσικού χάρτη, όταν επιχειρήθηκε, πραγματοποιήθηκε με βάση τη γεωγραφία. Το ίδιο 
συνέβη και στην περίπτωση της Ηπείρου**. Η διαίρεση αυτή ήταν και ο οδηγός για να 
περιγράψουν οι μελετητές τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Έως και σήμερα 
οι έρευνες και οι μελέτες για την ηπειρώτικη μουσική βασίζονται στο τραγούδι ως αυτόνομη 
μουσικοποιητική σύνθεση. Ωστόσο, στην εργασία αυτή η έρευνα εστιάζεται στο ρόλο του 
ρυθμικού στοιχείου. 

Στις προφορικές παραδόσεις το ρυθμικό στοιχείο κρίνεται και είναι βασικό, και αυτό 
γιατί συνδέει τη μουσική πράξη με το χορό και αποτελεί δομικό στοιχείο της μουσικής 
υπόστασης. Δηλαδή, η μουσική πράξη εμπεριέχει το μελωδικό υλικό (κλίμακες, μουσικές 
φράσεις, γλυστρίματα, ποικίλματα, κ.τ.λ.), τα όργανα (ενορχήστρωση), το κείμενο (ποιητικό 
κείμενο) και φυσικά το ρυθμό, αφού στην πλειοψηφία τους οι παραδόσεις αυτές είναι 
χορευτικές. 

 Ο ρυθμός στη μουσική της Ηπείρου μπορεί να ορίσει από μόνος του κάποια 
χαρακτηριστικά της μουσικής της Ηπείρου, και αυτό φαίνεται έκδηλα αν ανατρέξει κανείς 
στο σύνολο της εργασίας αυτής. Το ρυθμικό στοιχείο αποτελεί βασικό συστατικό και 
προσδιοριστικό στοιχείο της ηπειρωτικής μουσικής. Ο στόχος και σκοπός της εργασίας αυτής 
είναι μια εκτενής παρουσίαση (μέσω κυρίως του παραρτήματος) της ρυθμικής συγκρότησης 
της μουσικής της Ηπείρου και το αν υπάρχουν και ποια είναι τα χαρακτηριστικά ρυθμικά 
μοτίβα της ηπειρώτικης μουσικής. Ουσιαστικά η συγκεκριμένη εργασία χαρακτηρίζεται από 
ένα αντικείμενο μελέτης που δεν έχει απασχολήσει την μουσικολογική, και όχι μόνο, έρευνα 
μέχρι και σήμερα.  

 Ερευνώντας και καταγράφοντας το σύνολο των ηπειρώτικων ρυθμικών μοτίβων, δε 
θα φωτίσουμε μόνο τη γενική εικόνα του μουσικού χάρτη της Ηπείρου αλλά θα 
παρουσιάσουμε και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ηπειρωτικής μουσικής. Το εγχείρημα 
αυτό βασίζεται εξ’ ολοκλήρου στην άντληση πληροφοριών από τις δισκογραφικές πηγές της 
ηπειρωτικής μουσικής παραγωγής.  

 

*Τερζοπούλου Μιράντα – Ψυχογιού Ελένη, Άσματα και τραγούδια, Προβλήματα έκδοσης των 
δημοτικών τραγουδιών, Εθνολογία Τόμος 1, εκδ. Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας, Αθήνα 
1992, σελ. 143 

** Για την υλοποίηση της ανάλυσης, βασικά βοηθήματα υπήρξαν: Μέθοδοι κρουστών : 



Αγγουριδάκης Λ., τα κρουστά στην ελληνική παραδοσιακή μουσική, ΝΤΟΡΕΜΙ, Θεσ/νίκη 
1997, Κούρτης Π., Μαθαίνοντας και εξερευνώντας, Η Ελλάδα των κρουστών του χθές και του 
σήμερα, Μουσικός Οίκος Φίλιππος Νάκας, Αθήνα χ.χ. και Χασάπης Νίκος, Οιρυθμοί και η 
ανάπτυξή τους, η τέχνη και η τεχνική στα μικτά και σύνθετα μέτρα για τουμπελέκι και 
ταραμπούκα μπεντίρ drums, ΝΤΟΡΕΜΙ, Θες/νίκη χ.χ. 

 Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι δεν διερευνάται η δισκογραφία ως μέσο 
διάδοσης αλλά μέσω αυτής παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη εικόνα της μουσικής της 
Ηπείρου με μοναδικό κριτήριο το ρυθμικό στοιχείο. Ουσιαστικά, η εργασία αυτή είναι μια 
αποτύπωση της εικόνας της μουσικής της Ηπείρου με βάση τη δισκογραφία. Μέσω λοιπόν 
της καταγραφής της ηπειρωτικής δισκογραφίας* και την παρουσίαση της ρυθμικής 
συγκρότησης της μουσικής της Ηπείρου, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά ηπειρώτικα 
μοτίβα τα οποία και είναι: 

 

1)      ο τετράσημος πωγωνίσιος (ο ρυθμός των 4/4) 

2)      ο τυπικός πεντάσημος της Ηπείρου (ο ρυθμός των 5/4) 

3)      ο ρυθμός στα τρία (ο ρυθμός των 3/4) 

4)      ο τσάμικος Ηπείρου (ο ρυθμός των 3/4) 

5)      το Μπεράτι Ηπείρου (ο ρυθμός των 8/4) και 

6)      οι «κλέφτες» (ο ρυθμός των 6/4) 

 

Επίσης, καταγράφονται: 

 

1)      ο ρυθμός των 2/4 (τύπος χορού : τσάμικος Ηπείρου) 

2)      ο ρυθμός των 3/4 (τύπος χορού : τσάμικος Ρούμελης) 

3)      ο ρυθμός των 4/4 (τύπος χορού : τσιφτετέλι) 

4)      ο ρυθμός των 4/4 (τύπος χορού : συρτοκαγκέλι) 

5)      ο ρυθμός των 7/8 (τύπος χορού : καλαματιανός) 

6)      ο ρυθμός των 8/8 (τύπος χορού : συρτός ή συρτόμπαλλος) και τέλος 

7)      ο ρυθμός των 9/8 (τύπος χορού : καρσιλαμάς) 

 

 Τέλος, θα αποτελούσε παράλειψη να μην παρουσιαστούν και τα ελεύθερου ρυθμού 
τραγούδια όπως: τα μοιρολόγια, τα πολυφωνικά τραγούδια και ο σκάρος, καθώς και τα 
δίρρυθμα και τρίρυθμα ηπειρώτικα τραγούδια. 

 

 



* Από το 1930 και μετά χρονολογούνται οι πρώτες ηχητικές καταγραφές (Νίκος Τζάρας, 
Κίτσος Χαρισιάδης), ενώ την ίδια εποχή Ηπειρώτες μουσικοί ηχογραφούνται στην Αμερική 
(Αμαλία Βάκα, Αλέξης Ζούμπας κ.α.). Μεταπολεμικά πληθαίνουν οι ηχογραφήσεις, με 
κεντρικόπρόσωπο τον κλαριντζή Τάσο Χαλκιά, πλαισιωμένο από την οικογενειακή του 
κομπανία, καθώς επίσης και τους τραγουδιστές Αλέκο Κιτσάκη και Στυλιανό Μπέλλο. Άξιο 
αναφοράς είναι και το γεγονός ότι μεταπολεμικά χρόνια, με τη μουσική παράδοση της 
Ηπείρου ασχολήθηκαν περιοδικά και ξένοι ερευνητές, όπως ο S. Baud – Bovy, ο R. Brandl, ο 
W. Dietrich, κ.α. Βλ. Κοκκώνης Γεώργιος, Μουσική από την Ήπειρο, Ίδρυμα της Βουλής των 
Ελλήνων, Αθήνα 2008, σελ. 7. 

  Τα κείμενα που συνοδεύουν την πτυχιακή αυτή εργασία διαρθώνονται σε τέσσερα 
επίπεδα. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ελευθέρου ρυθμού ηπειρώτικα τραγούδια 
που κατεγράφησαν από την εν λόγω δισκογραφία, μιας και παρουσιάζουν μια πολύ 
σημαντική συχνότητα εμφάνισης στην ηπειρωτική μουσική. Στο δεύτερο, αναλύεται και 
παρουσιάζεται η ρυθμική συγκρότηση της μουσικής της Ηπείρου. Στο κεφάλαιο αυτό 
διακρίνει κανείς το σύνολο των ρυθμών της μουσικής της Ηπείρου, χαρακτηριστικές ομάδες 
τραγουδιών που παίζονται σε κάθε ρυθμό, τα χαρακτηριστικά γυρίσματα από ένα ρυθμό σε 
κάποιον άλλο, αλλά και οι χαρακτηριστικότερες παραλλαγές από κάθε ρυθμό που 
καταγράφηκαν. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η κατηγορία των δίρρυθμων και 
τρίρυθμων τραγουδιών. Τέλος, στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας αυτής 
πραγματοποιείται μια ποσοτική ταξινόμηση των ηπειρώτικων τραγουδιων με βάση το 
ποσοστό εμφάνισης (επί τοις εκατό) που παρουσιάζουν στη δισκογραφία, καθώς και η 
παρουσίαση των χαρακτηριστικών ηπειρώτικων ρυθμικών μοτίβων όπως αυτά προέκυψαν 
από τη συγκεκριμένη έρευνα-εργασία. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
Τα ελευθέρου ρυθμού ηπειρώτικα τραγούδια 

 

Η συγκεκριμένη καταγραφή αποδεικνύεται ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα για το λόγο του 
ότι δεν προέκυψαν μονάχα χορευτικά τραγούδια της Ηπείρου, αλλά και τραγούδια αμιγώς 
φωνητικά καθώς και κάποια χωρίς ρυθμική κανονικότητα. Οι σημαντικότερες κατηγορίες 
αυτών των τραγουδιών είναι: α) τα μοιρολόγια και β) τα πολυφωνικάτραγούδια ενώ 
καταγράφηκαν και τραγούδια της ξενιτιάς, τραγούδια του γάμου, της τάβλας καθώς και 
τραγούδια του έργου. Κρίνεται αναγκαία, λοιπόν, μια σύντομη αναφορά των κατηγοριών 
αυτών, με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσίαση της ηπειρώτικης μουσικής. 

 

Α1. Η περίπτωση του μοιρολογιού 

Είναι από τα ελάχιστα ηπειρώτικα τραγούδια που έχει τόσο ελεύθερη φόρμα. Βασικό 
στοιχείο του μοιρολογιού είναι ο αυτοσχεδιασμός. Ακόμα και όταν δεν έχει τελειοποιηθεί η 
φόρμα, ο αυτοσχεδιασμός δεν είναι ποτέ τυχαίος και αυτό γιατί ο εκάστοτε μουσικός 
οργανώνει το ρυθμό μόνος του με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία αίσθηση του μουσικού 
μέτρου. Ο Κώστας Λώλης αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά: «είναι πιο άνετα στη μουσική 
συνείδηση των μουσικών οργανοπαικτών να εκφράσουν τα αισθήματά τους, με ελεύθερη 
φαντασία και αυτοσχεδιασμό. Γι’αυτό και δεν υπάρχουν μουσικά μέτρα στην «παρτιτούρα» 
του μοιρολογιού. Αντίθετα, ο εσωτερικός τους ρυθμός βουίζει. Στην επιφάνεια δεν τρέχουν, 
είναι στρωτά, φαίνεται πως είναι ήσυχα, ήρεμα, αλλά μέσα τους κυλάνε με τα πιο 
απερίγραπτα συνεχή ή στιγμιαία ρυθμικά σχήματα».* 

Τα μοιρολόγια μπορούν να διαιρεθούν σε πέντα βασικές κατηγορίες: 

1) Υπάρχουν πρώτα ελεύθεροι, δηλαδή κατά κανόνα μη έμμετροι θρήνοι, που 
αυτοσχεδιάζονται βάσει παραδοσακών σχημάτων και που παρεμβάλλονται ανάμεσα σε 
έμμετρα κείμενα. 

2) Οι μοιρολογίστρες συνθέτουν συχνά περιστασιακά μοιρολόγια, κείμενα που ταιριάζουν 
στην ιδιότητα του νεκρού (αν ήταν π.χ. παπάς, γιατρός, δάσκαλος κ.τ.λ.), ή στα προσωπικά 
του βιώματα, ιδίως αν έχει πάθει πολλές συμφορές στη ζωή του. 

3) Υπάρχουν δίστιχα ομοιοκατάληκτα μοιρολόγια. 

4) Υπάρχουν όμως και καθιερωμένα θέματα και μοτίβα, που απαντώνται, υπό σχετικά 
σταθερή μορφή, σε κάπως εκτεταμένες περιοχές ή και σε όλο το πανελλήνιο. 

5) Ανάμεσα στα τελευταία, μια ειδική κατηγορία αποτελείται από αφηγηματικά κείμενα, 
γνωστά ως «μοιρολόγια του Χάρου» ή «του κάτω κόσμου», που απαγγέλλονται και έξω από 
τις νεκρικές τελετές, και μπορούν να θεωρηθούν ως πένθιμες παραλογές 

 



* Λώλης Κώστας, Μοιρολόι και Σκάρος, Κέντρο Μελέτης Ηπειρώτικης και Βαλκανικής 
Μουσικής Παράδοσης, Ιωάννινα 2000, σελ. 46. 

Τέλος, χρησιμοποιούνται επίσης σα μοιρολόγια, διασκευασμένες ή μη, ορισμένες 
παραλογές πένθιμου περιεχομένου, όπως η μπαλάντα «του νεκρού αδερφού». Τα κείμενα 
αυτά όμως, αν και συσχετισμένα με το θάνατο, δεν ανήκουν στα καθαυτά νεκρικά κείμενα*. 

Τα μοιρολόγια διατηρούν στενές σχέσεις με άλλες κατηγορίες τραγουδιών, κυρίως τα 
γαμήλια και τα τραγούδια της ξενιτιάς. Υπάρχει μια ουσιαστική συγγένεια των περιστάσεων 
– του θανάτου, του γάμου και της αποδημίας – που περίεχουν και οι τρείς το στοιχείο του 
χωρισμού και της διάλυσης του οικογενειακού κυττάρου. Όσον αφορά το υλικό, οι συγγένειες 
αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την ύπαρξη θεμάτων και μοτίβων κοινών στα μοιρολόγια και στα 
τραγούδια της ξενιτιάς από την άλλη. Δε φαίνεται όμως να υπάρχουν θέματα κοινά και στις 
τρείς κατηγορίες μαζί **. 

Τα μοιρολόγια είναι μια φόρμα καθαρά φωνητική. Μόνο στην Ήπειρο έχουμε 
μοιρολόγια με όργανα, στην κηδεία ή και πάνω από το μνήμα ***. Το μοιρολόι είνι 
μονόφωνο, γι’αυτό το λόγο όταν υπάρχουν πολλοί μοιρολογητές ή θα κρατήσουν κάποιο 
ισοκράτημα ή θα ακολουθεί ο ένας μετά τον άλλο. Το συγκεκριμένο είδος τραγουδιού 
ενσωματώνει τοπικά χαρακτηριστικά ανάλογα με την περιοχή που ακούγεται. Τέλος, άξιο 
αναφοράς είναι και το γεγονός ότι το μοιρολόι αποτελεί το εναρκτήριο κομμάτι σε ένα 
πανηγύρι **** . 

Τα μοιρολόγια κυριαρχούν στην περιοχή του Πωγωνίου και σε εκείνη της 
Θεσπρωτίας. Στο Πωγώνι και στο πωγωνησιακό μουσικό ιδίωμα το στοιχείο του μοιρολογιού 
καθορίζει τη βασική αισθητική. Η αργή του ταχύτητα και ο ελεύθερος ρυθμός υπηρετούν το 
βασικό χαρακτηριστικό του πωγωνησιακού ιδιώματος, που είναι η λεπτομερής μελωδική 
ανάπτυξη παρά η ταχύτητα και η ποσότητα των φθόγγων. 

 

 

 

 

 

 

*   Saunier Guy, Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια: Τα Μοιρολόγια, Νεφέλη, Αθήνα 1999, σελ. 9-
10. 

** Saunier Guy, ό.π., σελ. 14-15. 

*** Στα μοιρολόγια (αλλά και σε τραγούδια του γάμου, του έργου, καθιστικά και άλλα), που 
συνδέονται με τελετουργικές διαδικασίες, τα όργανα δεν ήταν απαραίτητα. Με την πάροδο 
του χρόνου όμως αναπτύχθηκαν και οργανικές εκδοχές. 

**** Ίσως για το λόγο αυτό να συνηθίζεται σε πολλές ηχογραφήσεις με μουσική της Ηπείρου 
το εναρκτήριο κομμάτι να είναι μοιρολόι. 



 Από την καταγραφή του υλικού μας προέκυψαν αρκετές διαφορετικές ομάδες 
ηπειρώτικου μοιρολογιού. Αν κανείς ανατρέξει στο σύνολό τους, θα μπορούσε να 
αναγνωρίσει κυρίως οργανικά μοιρολόγια, αυτό βέβαια συμβαίνει διότι η εμπορική 
δισκογραφία δεν αποτύπωσε τις καθαρά φωνητικές εκφράσεις. Ωστόσο, δε λείπουν και τα 
αμιγώς φωνητικά, μοιρολόγια οργανικά και φωνητικά ταυτόχρονα, μοιρολόγια με γυρίσματα, 
καθώς και τα μοιρολόγια με γυρίσματα γνωστών ηπειρώτικων τραγουδιών. Άξια αναφοράς 
είναι και η παρουσίαση εκείνων των μουσικών και τραγουδιστών που έπαιζαν και 
τραγουδούσαν αντίστοιχα μοιρολόγια, τόσο σε παλιές ηχογραφήσεις όσο και σε νεότερες. Τα 
δεδομένα που προκύπτουν από το καταγεγραμένο υλικό είναι αρκετά σαφή. Η «μουσική 
οικογένεια» των Χαλκιάδων δεσπόζει δισκογραφικά στη συγκεκριμένη κατηγορία 
τραγουδιών. Ωστόσο, πολύ σημαντικές κρίνονται και οι ηχογραφήσεις μοιρολογιών από τους 
Νίκο Τζάρα, Γιώργο Κόρο και Γρηγόρη Καψάλη. Όσον αφορά το τραγούδισμα των 
μοιρολογιών καταγράφονται, ως επί το πλείστον, οι Σάββας Σιάτρας και Γιάννης 
Παπακώστας, κυρίως σε νεότερες ηχογραφήσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Α2. Το πολυφωνικό τραγούδι 

 Πολύ σημαντική κατηγορία – και αναπόσπαστο κομμάτι της ηπειρώτικης μουσικής - 
θεωρείται και εκείνη των πολυφωνικών τραγουδιών. Σύμφωνα με τους Β. Νιτσιάκο και Κ. 
Μάντζο *, το πολυφωνικό τραγούδι έχει ταυτιστεί με μια συγκεκριμένη συνοριακή περιοχή 
που εκτείνεται από την ακτή του Ιονίου, κοντά στους Φιλιάτες, μέχρι την περιοχή της 
Κόνιτσας και από τον ποταμό Καλαμά έως τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Συνήθως ταυτίζεται 
με την περιοχή του Πωγωνίου **, μια εννιαία πολιτισμική περιοχή η οποία διασπάστηκε μετά 
την οριστικοποίηση των συνόρων μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Ωστόσο, ο βασικός 
γεωγραφικός χώρος του συγκεκριμένου πολυφωνικού τραγουδίσματος είναι οι βόρειες 
περιοχές της Ηπείρου από τις δύο πλευρές των ελληνοαλβανικών συνόρων: τα χωριά της 
Λάκκας Πωγωνίου και μερικά της Κόνιτσας*** του νομού Ιωαννίνων, λιγοστά χωριά στους 
πρόποδες της Μουργκάνας του νομού Θεσπρωτίας, ολόκληρη η περιοχή της Άνω και Κάτω 
Δερόπολης, της Ρίζας και Πάνω Πωγωνίου17 του νομού Αργυροκάστρου, τα χωριά του 
Θεολόγου και Βούρκου των νομών Δελβίνου και Άγιων Σαράντα και τα ελληνόφωνα χωριά 
της Χειμάρρας. Το πολυφωνικό τραγούδισμα συνεχίζεται σε όλες τις αλβανόφωνες περιοχές, 
που συνορεύουν με το γεωγραφικό χώρο της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Αντίθετα, 
βαδίζοντας προς το νότο της Ηπείρου η παρουσία του πολυφωνικού τραγουδιού 
συρρικνώνεται, μέχρι που χάνεται****. 

 Βέβαια, σημαντικό είναι και το γεγονός ότι υπάρχουν και αρβανιτοβλάχικα 
πολυφωνικά τραγούδια, αλλά έχουν σε μεγάλο βαθμό παραγκωνιστεί.Όσον αφορά τα 
αρβανίτικα, παρά την έντονη χρήση της γλώσσας, η δισκογραφική τους παραγωγή είναι πολύ 
μικρή, και αν εξαιρεθούν τρείσ ηχογραφήσεις της δεκαετίας του 1970, η απογραφή του 
σχετικού υλικού δεν αποδίδει ουσιαστικά παρά μόνο 3-4 ηχογραφημένα τραγούδια και μια 
ολόκληρη κασέτα-cd. Εδώ η αυτολογοκρισία των κοινοτήτων είναι ιδιαίτερα αισθητή: τα 
γεγονότα της Κατοχής με την εκδίωξη των Μουσουλμάνων Τσάμηδων, καθώς και η επίγνωση 
των γλωσσικών ομοιοτήτων με τους τελευταίους και με την Αλβανία, καθιστούν πολύ πιο 
επιφυλακτική την κοινότητα στο να δημοσιοποιήσει τη γλωσσική της διαφορά*****. Η 
δισκογραφική παραγωγή πριν και μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στις δύο αυτές γλώσσες 
στην Ελλάδα φαίνεται ότι περιορίζεται σε μερικά μόνο τραγούδια. 

 

*  Β. Νιτσιάκος – Κ. Μάντζιος, “Το Παρόν του Παρελθόντος”, Πρακτικά του συνεδρίου 
Ιστορία, Λαογραφία, Κοινωνική Ανθρωπολογία, 19-21 Απριλίου 2002, Αθήνα, σελ. 134. 

**  Τα χωριά του Πωγωνίου, με την εξαίρεση του βλαχόφωνου Κεφαλόβρυσου, είναι όλα 
ελληνόφωνα. 

***  Ο πολυφωνικός χαρακτήρας σε μερικά χωριά της Κόνιτσας, κοντά στα ελληνοαλβανικά 
σύνορα, διαφέρει με τον υπόλοιπο ηπειρωτικό χώρο. 

****  πρόκειται για τα έξι χωριά του Πωγωνίου που σήμερα υπάγονται στο αλβανικό κράτος. 

*****  Λώλης Κώστας, Το Ηπειρώτικο Πολυφωνικό Τραγούδι, χ.έ., Ιωάννινα 2006, σελ.16. 

****** Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι αν και οι τρείς πρώτες παραγωγές κάνουν πολύ 



νωρίς την εμφάνισή τους, δεν προέρχονται από τον πραγματικό και συμβολικό πηρύνα της 
αλβανόφωνης περιοχής. Πρόκειται για ένα τραγούδι που κυκλοφορεί ένας αλβανόφωνος 
Ρομά του Μαργαριτίου και δύο τραγούδια του Αλέκου Κώστα από το Δεσποτικό Πρέβεζας, 
χωριό με όχι τόσο έντονη χρήση της γλώσσας στη νότια περιφέρεια της αλβανοφωνίας. 

 Στην Ήπειρο πιο συγκεκριμένα, η παραγωγή αρβανίτικων τραγουδιών είναι πολύ μικρή. 
Μόνο στη δεκαετία του ’90 θα εμφανιστούν 3-4 τραγούδια, και μια δεκαετία αργότερα, 
εμφανίζεται η κύρια παραγωγή κασετών από αλβανόφωνους ή ελληνόφωνους Αλβανούς 
καλλιτέχνες στην Ελλάδα που περιέχουν αλβανόφωνα τραγούδια της περιοχής και 
καταλαμβάνουν ιδιαίτερη θέση στα δισκάδικα και στους πάγκους της Ηγουμενίτσας και της 
περιφέρειάς της*. 

 Μια ακόμη ιδιαιτερότητα δρομολογείται με τη μεγάλη είσοδο Βλάχων από την 
Αλβανία μετά το 1990. Σε μερικές κοινότητες Αρβανιτόβλαχων που γνωρίζουν και αλβανικά 
(οι παλιότερες γενιές τουλάχιστον), η επαφή με τους πέραν των συνόρων προερχόμενους 
Βλάχους είναι ιδιαίτερα έντονη, και επεκτείνεται από το γεγονός ότι η ελληνική πολιτεία 
αναγνωρίζει την πλειοψηφία των Βλάχων της Αλβανίας ως ομογενείς, δηλαδή ως μέλοι της 
ελληνικής μειονότητας, ως Έλληνες. Σε κάθε περίπτωση, οι Βλάχοι της Αλβανίας 
συμμετέχουν στην δισκογραφική παραγωγή. Παρόλο που στην περίπτωση των Βλάχων δεν 
απουσιάζουν τραγούδια που λειτουργούν ως δείκτης, είτε της περιοχής, είτε του οικισμού, 
είτε ακόμη της ευρύτερης ομάδας (όπως οι Αρβανιτόβλαχοι), το ρεπερτόριο φαίνεται να 
βασίζεται πολύ περισσότερο σε παραδοσιακά τραγούδια, καθόσον η δεξαμενή είναι πολύ 
μεγαλύτερη από αυτήν των αρβανιτοβλάχικων**. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, η παρουσία 
των αρβανιτοβλάχικων πολυφωνικών τραγουδιών είναι εξαιρετικά μικρή. 

Τα πολυφωνικά τραγούδια έχουν τρείς ή τέσσερις φωνές και βασίζονται σε 

πεντατονικέ κλίμακες. Ωστόσο, η ομάδα των τραγουδιστών μπορεί να αποτελείται και από 

πέντε, έξι, επτά ή ακόμη και δέκα άτομα (σπάνια και περισσότερα) ανάλογα με τους 

ισοκράτες και το τελετουργικό πλαίσιο. Τα μέρη των τραγουδιστών έχουν ένα ποιητικό 

κείμενο, το οποίο μπορεί να έχει ομοιοκαταληξία ή και όχι, και έχουν στενή σχέση με το 

φυσικό, ιστορικό και κοινωνικό χώρο της περιοχής όπου τραγουδιούνται. Τραγουδιούνται 

πάντα συλλογικά, σε ένα ιδιαίτερα τελετουργικό πλαίσιο, όπου η ιεραρχία ανάμεσα στους 

τραγουδιστές έχει κεντρικό ρόλο. 

 

 

* Μπαλτσιώτης Λάμπρος, «Η δισκογραφική παραγωγή στα αρβανίτικα και τα βλάχικα στη 
μεταπολεμική Ελλάδα: τάσεις και διαπιστώσεις σχετικά με την ιστορία των 
γλωσσοπολιτισμικών κοινοτήτων», στο Ετερότητες & μουσική στα Βαλκάνια, Εκδόσεις 
Τμήματος Λαικής & Παραδοσιακής Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Άρτα 2008, σελ. 63-64. 
** Μπαλτσιώτης Λάμπρος, ό.π΄, σελ. 65-66. 

 



 Υπάρχει πάντα ο βασικός τραγουδιστής, ο οποίος αρχίζει το τραγούδι και είναι 

γνωστός ως «πάρτης» ή «παρτής», αυτός δηλαδή που ξεκινά, «παίρνει» το τραγούδι. 

Ακολουθεί ένας δεύτερος σολίστας ο οποίος «κόβει», «κρατάει» ή «γυρίζει» το τραγούδι, 

γνωστός ως «γυριστής». Είναι εκείνος ο τραγουδιστής που μπαίνει είτε στη μέση, είτα στο 

τέλος κάθε στίχου. Επίσης υπάρχει και ο «κλώστης», ο οποίος κάνει ιδιόμορφους 

λαρυγγισμούς με ψεύτικη φωνή («φαλτσέτο»), «κλώθοντας» το τραγούδι ανάμεσα στην 

τονική και υποτονική της μελωδίας. Τόσο ο «γυριστής» όσο και ο «κλώστης» κόβουν 

απότομα το τραγούδι στην υποτονική της μελωδίας, δημιουργώντας έτσι με τον τελευταίο 

φθόγγο του «πάρτη» μια έντονη διαφωνία (διάστημα 2ας), που είναι και το κύριο 

χαρακτηριστικό αυτής της πολυφωνικής φόρμας που της δίνει το γνωστό ιδιόμορφο άκουσμα. 

Οι υπόλοιποι τραγουδούν μια σταθερή νότα, που αποτελεί και το τονικό κέντρο του 

τραγουδιού, το ίσο*. 

Σε αντίθεση με τα μοιρολόγια, στα πολυφωνικά τραγούδια θα μπορούσε να 

υποστηρίξει κανείς ότι υπάρχει ένα είδος ρυθμικής κανονικότητας, ώστε «να βρίσκονται» οι 

φωνές μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον Κώστα Λώλη, στο ρυθμό και στο μέτρο του 

πολυφωνικού τραγουδιού δεν αντικρίζουμε σημαντικές διαφορές σε σύγκριση με το ρυθμό 

και το μέτρο του συνόλου της ελληνικής μουσικής παράδοσης**. Η γενική ρυθμική του 

κατάταξη είναι: 

Τραγούδια ελευθέρου ρυθμού: Εδώ συμπεριλαμβάνονται λιγοστά ομοφωνικά, 

δίφωνα, τρίφωνα και τετράφωνα, πάντα καθιστικά, που ερμηνεύονται από ένα φύλο, μικτά ή 

και εναλλασσόμενα. Στην εσωτερική τους ανάπτυξη παρατηρούνται απλά και δύσκολα 

ρυθμικά σχήματα, πότε στον πάρτη και πότε στον γυριστή, που έχουν βρει ένα τρόπο 

συνεννόησης, ώστε να αποφύγουν την κακοφωνία και τη ρυθμική σύγχυση. 

Έρρυθμα τραγούδια: είναι το μεγαλύτερο ρεπερτόριο του πολυφωνικού τραγουδιού 

και συμπεριλαμβάνει όλες τις τυπολογικές δομές του. Τραγουδιούνται απ’όλες τις ηλικίες 

ξεχωριστά, μικτά και εναλλασσόμενα, στο χορό και καθιστικά. Τα μέτρα τους ποικίλουν και 

στους απλούς και στους μικτούς ρυθμούς. 

 

* Κοκκώνης Γεώργιος, Μουσική από την Ήπειρο, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 
2008, σελ. 17-19. 
** Λώλης Κώστας, Το Ηπειρώτικο Πολυφωνικό Τραγούδι, χ.έ., Ιωάννινα 2006, σελ. 47. 

 



Όσον αφορά στα δεδομένα που προέκυψαν από την καταγραφή, θα λέγαμε ότι 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η πολυφωνική δομή κυριαρχεί σε όλες τις θεματικές 

κατηγορίες του δημοτικού τραγουδιού (του γάμου, της ξενιτιάς, κάλαντα ακόμη και του 

μοιρολογιού), ενώ η παρουσία της μαρτυρείται ακόμα και σε χορευτικές εκδοχές. Η δομή 

αυτή παρέμεινε αυστηρά φωνητική γεγονός που φαίνεται και από τα αποτελέσματα της 

καταγραφής, μιας και στη συντριπτική πλειοψηφία τους τα πολυφωνικά είναι φωνητικά 

τραγούδια, με πραγματικά ελάχιστες εξαιρέσεις, τις περιπτώσεις εκείνες δηλαδή που έχουμε 

οργανική συμμετοχή (η συνοδεία οργάνων, νεωτερισμός που φαίνεται να εισήχθη σε 

ηχογραφήσεις που έγιναν στην Αμερική των αρχών του 20ου αι., δεν κατάφερε να 

επικρατήσει τελικά* ). Έχουν καταγραφεί (όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σε πολύ 

μικρότερο βαθμό βέβαια) και τρείς πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις στις οποίες 

συνδυάζονται δύο διαφορετικά είδη τραγουδιών: πολυφωνικό – μοιρολόι, πολυφωνικό – 

τραγούδι της ξενιτιάς και πολυφωνικό – κάλαντα.  

Ενδεικτικά παρουσιάζονται**: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Κοκκώνης Γεώργιος, ό.π., σελ.17. 

** Το κριτήριο κατάταξης για τα πολυφωνικά τραγούδια, αλλά και το σύνολο των 
τραγουδιών που παρουσιάζονται σε αυτήν την εργασία , είναι η αλφαβητική σειρά των τίτλων 
τους. 



Πολυφωνικά αμιγώς φωνητικά 

Αλησμονώ και χαίρομαι (Κτίσματα) 

Από πέρα απ'το ποτάμι (Λιαβαβούρι-Κτίσματα) 

Άσπρη κάτασπρη βαμβακιά (Πωγώνι) 

Βλάχα πλένει στο ποτάμι (Γλύνα-Κτίσματα-Πωγωνιανή) 

Γιώργο μας πήρε η άνοιξη (Κτίσματα) 

Κίνησα να 'ρθω το βράδυ (Πωγώνι) 

Κλαιν' οι πέρδικες στα πλάγια (Πολύδροσο) 

Λενίτσα (Παρακάλαμος) 

Λενίτσα μου τον άντρα σου (Παρακάλαμος) 

Μωρ' Αρβανιτοπούλα 

Μωρέ βασιλικέ μου (Πωγώνι) 

Πέρδικα και περιστέρα 

Πίνετε να πίνομε 

Πως λάμπει ο ήλιος του Μαγιού (Παρακάλαμος) 

Σηκωθείτε αγάλι αγάλι (Κτίσματα) 

Φίλοι καλωσορίσατε (Κτίσματα) 

Χαριτωμένη συντροφιά (Παρακάλαμος) 

 

Πολυφωνικό – μοιρολόι  

Ο Γιάννος και η Μαριγώ (Κτίσματα) 
Χάιδω 
Βασίλω 
Μωρ' Μάρω 

 



Πολυφωνικό – τραγούδι της ξενιτιάς  

Αλησμονώ και χαίρομαι (Κτίσματα) 
Γιάννη μου το μαντήλι σου (Πολύτσανη) 
 

Πολυφωνικό – κάλαντα 

Σήμερα είν' τα φώτα 1 
 

Πολυφωνικά με οργανική συμμετοχή  

Τα πολυφωνικά τραγούδια με οργανική συμμετοχή είναι ελάχιστα, ωστόσο όταν 

παρατηρούνται συνήθως τα μουσικά όργανα «ανοίγουν» το πολυφωνικό τραγούδι με μια 

μικρή εισαγωγή. Στην κατηγορία αυτή δεν κατεγράφησαν γυρίσματα και ανταποκρίσεις από 

τους οργανοπαίκτες. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ηπειρώτικου πολυφωνικού 

τραγουδιού με οργανική συμμετοχή είναι:  

Η κόρη των κυμάτων  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
Η ρυθμική συγκρότηση της μουσικής της Ηπείρου. 

Βασικοί τύποι ρυθμικών σχημάτων (ή τύπων χορών) της Ηπείρου 
 

 Όπως προαναφέρθηκε και στην εισαγωγή της εργασίας αυτής, η γενικότερη θεώρηση 

των δημοτικών τραγουδιών μέχρι πρόσφατα γινόταν από διάφορες οπτικές γωνίες. Μία από 

αυτές βασίστηκε στη λογοτεχνική αξία των κειμένων τους, που είχε σαν αποτέλεσμα να 

παραλειφθούν όλες εκείνες οι προσεγγίσεις και οι αναφορές που καταδείκνυαν τη συνολική 

αξία και λειτουργία των τραγουδιών, ως μέσου έκφρασης στα πλαίσια της κοινωνίας και του 

κοινωνικού χώρου. 

Η διαίρεση των τραγουδιών σε κατηγορίες γινόταν με βάση τη φιλολογική 

προσέγγιση. Η Μιράντα Τερζοπούλου και η Ελένη Ψυχογιού αναφέρουν πολύ 

χαρακτηριστικά: «Έτσι κριτήριο για το χαρακτηρισμό των τραγουδιών ήταν άλλοτε το 

κεντρικό τους νόημα (αγάπης, ξενιτιάς, χάρου), άλλοτε η ιστορική τους καταγωγή (ακριτικά, 

κλέφτικα), άλλοτε η χρήση, δηλαδή η περίσταση που λέγονται (γαμήλια, μοιρολόγια, 

εργατικά, κάλαντα), άλλοτε η μορφή (ρίμες, δίστιχα), άλλοτε ο ρυθμός τους (της τάβλας, του 

χορού) χωρίς όμως να γίνεται και ο απαραίτητος συσχετισμός των κατηγοριών αυτών*». 

Προηγήθηκαν αρκετές άλλες προσεγγίσεις** για την ταξινόμηση των δημοτικών 

τραγουδιών, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει επιχειρηθεί μια ρυθμική συγκρότηση της 

μουσικής της Ηπείρου. Η σκιαγράφηση ενός μουσικού χάρτη για την ευρύτερη περιοχή της 

Ηπείρου, όταν επιχειρήθηκε, πραγματοποιήθηκε με βάση τη γεωγραφία. Αυτή ήταν ο οδηγός 

για να περιγράψουν οι εκάστοτε μελετητές τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. 

Βασικός άξονας προσέγγισης των περισσότερων μελετών και ερευνών που έχουν 

πραγματοποιηθεί, έως και σήμερα, για την ηπειρώτικη μουσική αποτέλεσε το τραγούδι ως 

αυτόνομη μουσικοποιητική σύνθεση. Ωστόσο, στην εργασία αυτή βασικός άξονας μελέτης 

της μουσικής είναι ο ρυθμός. 

 

* Τερζοπούλου Μιράντα – Ψυχογιού Ελένη, ό.π., σελ. 148. 

** Κυριακίδης Στ., Ελληνική Λαογραφία Ά, Τα μνημεία του λόγου, χ.έ. Αθήνα 1965, σελ. 44-

118. 



Σύμφωνα με τη Μιράντα Τερζοπούλου δύο είναι οι βασικοί τρόποι ταξινόμησης των 

δημοτικών τραγουδιών, και εν προκειμένω, των ηπειρώτικων τραγουδιών. Ο πρώτος τρόπος 

ταξινόμησης φαίνεται να είναι της ποσοτικής ταξινόμησης και ο δεύτερος, εκείνος της 

ταξινόμησης σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε τραγουδιού και πιο συγκεκριμένα του 

ρυθμού*. Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της καταγραφής της 

ηπειρώτικης δισκογραφίας και μετέπειτα παρουσιάζονται οι δύο τρόποι ταξινόμησης που 

προαναφέρθηκαν. 

Στο σύνολό της λοιπόν, η καταγραφή της μουσικής της Ηπείρου αποδείχθηκε πάρα 

πολύ ενδιαφέρουσα. Οι ρυθμοί που κατεγράφησαν και παρουσιάζονται παρακάτω, αποτελούν 

ουσιαστικά και το σύνολο των «ηπειρώτικων» ρυθμικών σχημάτων (τύπων χορών) της 

Ηπείρου. 

 

Β1. Ηπειρώτικα τραγούδια σε ρυθμό 2/4. Τύπος χορού: Συγκαθιστός Ηπείρου 

Στην Ήπειρο η πλειοψηφία των χορών, τραγουδιών αλλά και των ρυθμών, παίρνουν 

το όνομά τους από το μέρος απ’ όπου κατάγονται π.χ. Ζαγορίσιος, Πωγωνίσιος, Μπεράτι 

αλλά και Τζουμερκιώτικος, Αργυροκαστρίτικος, Χειμαριώτικος, Γιαννιώτικος, Μετσοβίτικος, 

Παραμυθιώτικος. Επίσης, και από τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται το τραγούδι που 

συνοδεύει το χορό: Οσμαντάκας, Αλεξάνδρα, Βασιλαρχόντισσα, Φεζοδερβέναγας κ.ά., καθώς 

και από το περιεχόμενο του τραγουδιού ή το θέμα στο οποίο αναφέρεται όπως: Βασιλικός, 

Γιατρός, Κοντούλα Λεμονιά, Δόντια Πυκνά, Κεντημένη Ποδιά. Παρατηρούμε λοιπόν ότι 

υπάρχει μια άρρηκτη σχέση ανάμεσα στις ονομασίες των ηπειρώτικων χορών κι ρυθμών μιας 

και συμπίπτουν, και σε δευτερεύον επίπεδο με τα ηπειρώτικα τραγούδια. Αυτό προέκυψε από 

την ανάγκη κωδικοποίησης των ρυθμικών μοτίβων από τους δασκάλους χορού. Υπάρχει 

λοιπόν, μια ταύτιση των μέτρων – ρυθμικών μοτίβων με περιοχές και ιστορικά πρόσωπα από 

τους καθηγητές που ασχολούνται με το χορό. Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν, στην καταγραφή αλλά 

και στο κυρίως κείμενο της εργασίας αυτής, πολλές είναι οι περιπτώσεις που χρησιμοποιείται 

αυτή η σχέση του ρυθμού με το χορό (κοινή ονομασία). Λόγω της σχέσης αυτής, 

χρησιμοποιείται και ο όρος «τύπος χορού» δίπλα σε αυτόν του ρυθμού. 

 

* Τερζοπούλου Μιράντα – Ψυχογιού Ελένη. 

 



Ο ρυθμός των 2/4 (τύπος χορού: Συγκαθιστός Ηπείρου) έχει τη δική του ξεχωριστή 

παρουσία στην ηπειρώτικη δισκογραφία και μουσική. Συνήθως συναντάται σαν γύρισμα μετά 

από ένα τυπικό τετράσημο Ηπείρου (τύπο χορού: Πωγωνίσιο) ή έναν χορό στα δύο. Η 

ρυθμική του αγωγή είναι κατά κανόνα γρήγορη αλλά δεν σπανίζουν και τραγούδια σε 

λιγότερο γρήγορη ταχύτητα. Ο εσωτερικός του ρυθμός είναι  με ελάχιστες 

παραλλαγές  και  *. Τα πιο γνωστά τραγούδια σε ρυθμό 2/4 είναι:  

 

Βάλε κρασί στο μαστραπά 

Λυγαριά –Πορτοκαλιά 

Νεραντζιά  

Παραμυθιά  

Στου παπά τα παραθύρια 

Τασιά μωρή Τασιά 

Τζίτζιρας 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Η συγκεκριμένη παραλλαγή θυμίζει πολύ τη σούστα. 

 



Β2.Ηπειρώτικα τραγούδια σε ρυθμό ¾. Τύπος χορού: Στα τρία 

Ο ρυθμός στα τρία (3/4) είναι ε΄νας από τους πιο συνήθεις στην ηπειρώτικη μουσική, 

μιας και απαντάται πολύ συχνά σε όλες τις περιοχές της Ηπείρου. Είναι από τους πιο απλούς 

ρυθμούς στην Ήπειρο με εσωτερικό ρυθμό  και ελάχιστες παραλλαγές:  και  . 

αποτελεί έναν από τους βασικότερους ρυθμούς των  τραγουδιών του γάμου και της βάφτισης. 

Ωστόσο, πληθώρα άλλων τραγουδιών παραπέμπουν στο ρυθμό αυτό. Τα πιο χαρακτηριστικά 

από αυτά είναι τα εξής:  

Άσπρο τριαντάφυλλο κρατώ 

Αχός βαρύς ακούγεται  

Δόντια Πυκνά  

Εμπάτε αγόρια στο χορό  

Κοίτα πράματα στα γεράματα  

Κοντούλα Λεμονιά  

Μαρία λεν την Παναγιά  

Μες στο κόκκινο λιθάρι  

Να μουν κολώνα στο στενό  

Ντελί Παπάς  

Νύχτωσε και Βράδιασε 

Όρκο έχω καμωμένο  

Παπάς βαρεί τα σήμαντρα  

Πήγαινα στου ποταμού  

Σήμερα είναι Πασχαλιά  

Σιδεροβέργικο κλουβί  



Στέλλα μωρ’ Στέλλα  

Τέτοια ώρα ήταν ψες  

Τούτο το καλοκαιράκι  

Φεγγάρι μου λαμπρό 

 

Λιγοστές είναι και οι περιπτώσεις ηπειρώτικων τραγουδιών σε ρυθμό στα τρία που 

στο σύνολό τους πρόκειται για γυρίσματα στον τυπικό τετράσημο  (τύπο χορού: πωγωνίσιο). 

Οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι οι εξής: 

 

Γιό θα κάνεις Ηπειρώτη 
Έβγα μάνα πεθερά 
Κάτω στις μαυροθάλασσες 
Πλέσια  
Την άμμο άμμο πήγαινα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Β3. Τραγούδια σε ρυθμό ¾(Τύπος χορού:Τσάμικος Ηπείρου και Τσάμικος Ρούμελης) 

Ο τσάμικος Ηπείρου, ο οποίος απέκτησε πανελλήνια εμβέλεια, είναι ένας ρυθμός που 

προσδιορίζει μουσικά όλη την Ήπειρο, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό τις περιοχές της 

Θεσπρωτίας και των Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τον Γιώργο Χ. Λυκεσά *, τ’ όνομά του έχει την 

προέλευσή του από τους κατοίκους της Τσαμουριάς, που ονομάζονται Τσάμηδες. Αυτή η 

περιοχή, η οποία βρίσκεται στο νομό Θεσπρωτίας, πήρε το όνομά της από τον ποταμό Θύαμι 

– Τσάμη (τον σημερινό Καλαμά). 

Το μουσικό μέτρο του είναι τρίσημο. Το πιο συνηθισμένο μέτρο στο οποίο 

σημειώνονται τα χορευτικά τραγούδια, είναι τα ¾. Θα μπορούσε να διακρίνει κανείς δύο 

ομάδες τραγουδιών που εκτελούνται στον εν λόγω ρυθμό. Χαρακτηριστικότερα αυτών είναι 

τα ακόλουθα:  

Ά ομάδα 

Αμερική  
Ανάθεμα ποιος μου ‘ριξε τα μάγια στο πηγάδι  
Γυναίκες που χορεύετε 
Ένα παλικάρι 
Σ’ αφήνω την καλονυχτιά 
Την πέρδικα που πιάσατε ή Πέρδικα 
Τριανταφυλλιά ή Απάνω στην τριανταφυλλιά 

 

 

 

 

 

 

 

* Λυκεσάς Χ. Γιώργος, Οι Ελληνικοί Χοροί Ιστορική-Πολιτιστική-Κοινωνιολογική και 

Μουσικοκινητική θεώρηση,εκδ. University Studio Press (β έκδοση), Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 

132. 

 



Το ιδιαίτερο γνώρισμα της δεύτερης ομάδας τραγουδιών έγκειται στο γεγονός ότι 

αναφέρονται στη ζωή και τα κατορθώματα κάποιων προσώπων και έτσι τιτλοφορούνται με τα 

ονόματα αυτών. Το σύνολο των τραγουδιών αυτών είναι το εξής:  

 

΄Β ομάδα 

Αγγέλω  
Βαγγελίτσα  
Γεροτσέλιγκας  
Γκόλφω  
Η Βασίλω  
Κατσαντώνης ή Του Κατσαντώνη  
Νταβέλης  
Ο Βλαχοθανάσης  
Σελήμπεης  
Του Ζιάκα  

 

Ο τσάμικος Ηπείρου εκτελείται κατά κανόνα σε αργές ταχύτητες. Η ρυθμική του 

αγωγή όμως, ποικίλει ανάλογα με το τραγούδι και την εκτέλεση. Ο εσωτερικός ρυθμός του 

είναι:  . Οι παραλλαγές που κατεγράφησαν από τις εκτελέσεις των ηπειρώτικων 

μουσικών, και όχι μόνο, είναι αρκετές:
 

 

 

 

 



 

7.  

Ο τσάμικος Ρούμελης είναι ο ρυθμός του τσάμικου που έχει επικρατήσει σε όλη την Ελλάδα, 

με αποτέλεσμα να επηρεάσει και να απαντάται και στη μουσική της Ηπείρου. Πολλά 

ηπειρώτικα τραγούδια που παίζονται σε ηπειρώτικο τσάμικο  παίζονται και σε τσάμικο 

Ρούμελης            . Η ρυθμική του αγωγή διαφέρει από εκείνη του πρώτου, μιας και 

είναι αισθητά γρηγορότερη. Το μέτρο του είναι ¾ και ο εσωτερικός του ρυθμός  με 

πολλές παραλλαγές, κυρίως όταν το εκάστοτε τραγούδι εκτελείται σε γρήγορη ρυθμική 

αγωγή:  

Εσωτερικός ρυθμός:   

Παραλλαγές:  

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

6)     



7)     

8)     

9)     

 Τέλος, άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι δύο είναι τα γυρίσματα που 

κατεγράφησαν από τσάμικο σε κάποιον άλλο ρυθμό. Το πρώτο και πιο συνηθισμένο, είναι το 

γύρισμα από τσάμικο σε τυπικό τετράσημο πωγωνίσιο και το δεύτερο από τσάμικο σε τυπικό 

πεντάσημο Ηπείρου. Το γύρισμα σε πωγωνίσιο παρουσιάζεται στο τραγούδι «Την Πέρδικα 

την πιάσατε» και στο «Κατσαντώνης», ενώ το γύρισμα σε τυπικό πεντάσημο στο τραγούδι 

«τα Μάγια»44. Ωστόσο, στις περιοχές της Άρτας και της Πρέβεζας καταγράφεται ένα ακόμη 

γύρισμα, από τσάμικο σε τσάμικο, πιο συγκεκριμένα από αργό τσάμικο σε γρήγορο τσάμικο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τραγουδιού «η Παπαδιά». Από το παραπάνω γεγονός φαίνονται 

έκδηλα και οπι ξηρομερίτικες επιρροές στο ρεπερτόριοτων περιοχών αυτών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Β4. Ηπειρώτικα τραγούδια σε τυπικό τετράσημο της Ηπείρου. 
Τύπος χορού: Πωγωνίσιος (4/4) ή και χορός στα δύο (2/2) 

 

 Κυρίαρχη θέση στα αποτελέσματα της έρευνας κατέχει ο ρυθμός πωγωνίσιος. Ο 

συγκεκριμένος ρυθμός είναι με διαφορά, το πιο συνηθισμένο ρυθμικό μοτίβο της ηπειρώτικης 

δισκογραφίας και κατ’ επέκταση της ηπειρώτικης μουσικής. Η ονομασία του προέρχεται από 

την περιοχή του Πωγωνίου, ωστόσο παίζεται και κυριαρχεί σε ολόκληρη την Ήπειρο και 

ιδιαίτερα στις περιοχές των Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, λόγω της μεγαλύτερης επιρροής που 

δέχθηκαν οι εν λόγω περιοχές από τη συγκεκριμένη περιοχή. Πολλοί μουσικοί υποστηρίζουν 

ότι ο πωγωνίσιος είναι ένας ρυθμός τετράσημος (4/4) με εσωτερικό ρυθμό  . Ωστόσο 

υπάρχει και αντίλογος, και αυτό γιατί πολλοί είναι και εκείνοι που υιοθετούν την άποψη ότι ο 

πωγωνίσιος είναι δίσημος ρυθμός (2/2). 

  Η ρυθμική του αγωγή ποικίλει, μιας και καταγράφονται τραγούδια τόσο σε αργή όσο 

και σε γρήγορη εκτέλεση αντίστοιχα. Τα γρήγορα πωγωνίσια λέγονται και συρτά, ενώ 

υπάρχει και το στρωτό πωγωνίσιο που κατά βάση είναι και πιο γρήγορο. Κατηγορία 

πωγωνίσιου είναι και ο λεγόμενος «κοφτός», τα τραγούδια δηλαδή στα οποία δεν εκτελείται ο 

τέταρτος χρόνος του πωγωνίσιου. Στο «Γιατρό» για παράδειγμα, σε κάθε τέταρτο μέτρο δεν 

τονίζεται από τον μουσικό ο τέταρτος χρόνος του μέτρου. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στον 

τυπικό πεντάσημο της Ηπείρου (δεν τονιζόταν παλιότερα, ως στοιχείο αφαίρεσης). 

 Το πλήθος των ηπειρώτικων τραγουδιών που παίζονται σε ρυθμό πωγωνίσιο είναι 

αρκετά μεγάλο. Ενδεικτικά παρουσιάζονται: 

Ασημένια μου αλυσίδα  
Βασιλικός θα γίνω  
Για που θα πας  
Γιάννη μου το μαντήλι σου  
Δελβίνο ή Δέλβινο και Τσαμουριά  
Δεν μπορώ μανούλα  
Δημητρούλα  
Διρμινίτσα  
Έχω ζάλη στο κεφάλι  



Ηπειρώτες παιδιά  
Κάτω στην Αγία Μαρίνα  
Κυρά Αναγνώσταινα  
Μάγια μου’χεις καμωμένα  
Μη με κοιτάς στα μάτια  
Μια κοπέλα στο πωγώνι  
Μπάρμπα Μυλωνά  
Ξενιτεμένο μου πουλί  
Πήγαινα το δρόμο δρόμο  
Ρεμπάπ 
Ρίξε τα μαλλιά σου πίσω  
Σ’όλο τον κόσμο πήγα  
Στης πικροδάφνης τον ανθό  
Στρωτός πωγωνίσιος  
Το βουνό βουνό  
Το γυαλό γυαλό 
 

 Στοιχείο που αναδεικνύει τη σημασία και το ρόλο του πωγωνίσιου στην ηπειρώτικη 

μουσική, αποτελεί και το πλήθος των γυρισμάτων στα τραγούδια είτε από πωγωνίσιο σε 

κάποιον άλλο ρυθμό ή και από οποιονδήποτε ρυθμό σε πωγωνίσιο. Ο Γεώργιος Κοκκώνης 

παρατηρεί πολύ χαρακτηριστικά: «Το ρεπερτόριο παρουσιάζεται όχι ως ακολουθία 

αυτόνομων τραγουδιών, αλλά σε σειρές. Οι σειρές είναι το δημιουργικό αποτέλεσμα της 

ζωντανής διάδρασης μεταξύ του χορευτή και της κομπανίας, και της ανανεωμένης κάθε φορά 

διαχείρησης του ρεπερτορίου. Η διαμόρφωσή τους είναι άμεσα εξαρτημένη από το φύλο του 

χορευτή, την κοινωνική του θέση, ακόμα και τη διάθεση της στιγμής, και υπακούει σε μια 

σειρά αντιστίξεων (τσάμικο-συρτό, γρήγορο-αργό, εύθυμο-λυπητερό κ.τ.λ.)».  

 Οι «σειρές» αναδεικνύουν το τι πραγματικά συμβαίνει στη μουσική πράξη. Ωστόσο, 

τα γυρίσματα σε πωγωνίσιο χρησιμοποιούνται και για τη χορευτική πράξη. Σύμφωνα με το 

χοροδιδάσκαλο Τσούτση Αντώνη, το γύρισμα σε πωγωνίσιο χρησιμοποιείται με σκοπό το 

χορευτικό τμήμα να βρεθεί με πρόσωπο στο κοινό μόλις τελειώσει το τραγούδι που 

χορεύεται. Ουσιαστικά, το κάθε μουσικό κομμάτι ή η σειρά των κομματιών δομούνται με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετούν την παράσταση και το χορό και μόνον αυτό. 

Αναλυτικότερα κατεγράφησαν γυρίσματα:

  Από τετράσημο πωγωνίσιο σε ρυθμό 3/4 (τσάμικο Ηπείρου)



  Από τετράσημο πωγωνίσιο σε ρυθμό 3/4 (τσάμικο Ρούμελης)

  Από τετράσημο πωγωνίσιο σε ρυθμό 2/4 (συγκαθιστό Ηπείρου)

  Από τετράσημο πωγωνίσιο σε ρυθμό 8/8 (συρτό ή συρτόμπαλλο)

  Από τετράσημο πωγωνίσιο σε ρυθμό 4/4 (τσιφτετέλι) 

   

 Από την άλλη μεριά, κατεγράφησαν γυρίσματα:

  Από ρυθμό 5/4 (τυπικό πεντάσημο) σε τετράσημο πωγωνίσιο

  Από ρυθμό 6/4 (κλέφτες) σε τετράσημο πωγωνίσιο

  Από ρυθμό 8/4 (μπεράτι Ηπείρου) σε τετράσημο πωγωνίσιο

  Από ρυθμό 3/4 (ρυθμό στα τρία) σε τετράσημο πωγωνίσιο

  Και τέλος, από ελευθέρου ρυθμού (μοιρολόι) σε τετράσημο πωγωνίσιο 

 

Επίσης, παρατηρούνται και πάνω από ένα γυρίσματα που καταλήγουν σε πωγωνίσιο, όπως:

Από ρυθμό 5/4 (τυπικό πεντάσημο Ηπείρου) σε ρυθμό 3/4 (τσάμικο) και έπειτα σε 

τετράσημο πωγωνίσιο

Από ρυθμό 6/4 (κλέφτες) σε ρυθμό 3/4 (τσάμικο Ηπείρου) και έπειτα σε τετράσημο 

πωγωνίσιο

Από ρυθμό 6/4 (κλέφτες) σε ρυθμό 3/4 (τσάμικο Ρούμελης) και έπειτα σε τετράσημο 

πωγωνίσιο 

  Όσον αφορά στις εκτελέσεις του ρυθμού, διακρίνονται αρκετές παραλλαγές, πολλές 

από τις οποίες ανακυκλώνονται σε μία και μόνο ηχογράφηση. Έτσι λοιπόν έχουμε: 

 Εσωτερικός ρυθμός   

 Παραλλαγές: 

1.       



2.       

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.   

11.   

12.  

  Ο τυπικός τετράσημος της Ηπείρου (τύπος χορού: πωγωνίσιος), όπως προανα-
φέρθηκε, παρουσιάζει την κυρίαρχη θέση στα αποτελέσματα της καταγραφής του υλικού μας. 
Επίσης, θεωρείται από πολλούς μουσικούς και όχι μόνο, ότι έχει αποκτήσει «πανηπειρώτικο» 
χαρακτήρα. Αυτό εύκολα γίνεται κατανοητό, μιας και ακούγοντας κανείς κάποιο τραγούδι 
στο συγκεκριμένο ρυθμό το χαρακτηρίζει ως «ηπειρώτικο». Το γεγονός αυτό βέβαια ισχύει 
και με άλλους ρυθμούς, όπως με τον τυπικό πεντάσημο της Ηπείρου, τον τσάμικο Ηπείρου, 
το Μπεράτι και τους κλέφτες, αλλά συμβαίνει πολύ περισσότερο και σε πολύ μεγαλύτερο 
βαθμό με τον τετράσημο. 

 Η εξέλιξη και διαφοροποίηση στο πως παιζόταν και παίζεται ο πωγωνίσιος στις 



δεκαετίες του ’30, του ’50 και του ’60 έως και σήμερα, αντανακλάται στα αποτελέσματα της 
καταγραφής-έρευνας. Το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει τις προπολεμικές ηχογραφήσεις 
αλλά και εκείνες από το 1926 έως το 1940, από το 1926 έως το 1945 και από το 1926 έως το 
1950 είναι η «στιβαρότητα» στη ρυθμική αγωγή και η απλότητα στον τονισμό του ρυθμού. 
Διαφορετικά χαρακτηριστικά εμφανίζουν τα ηπειρώτικα τραγούδια σε τυπικό τετράσημο των 
νεότερων ηχογραφήσεων*. Η ρυθμική αγωγή των τραγουδιών είναι πιο γρήγορη με 
αποτέλεσμα να εμφανίζονται πολλές παραλλαγές, οι οποίες βασίζονται στη διαίρεση των 
αξιών του ρυθμού σε μικρότερες. Σε πολλές ηχογραφήσεις εμφανίζονται και τετράσημοι 
ρυθμοί, όπως το τσιφτετέλι και το συρτοκαγκέλι στη θέση του πωγωνίσιου. Αυτό πιθανότατα 
συμβαίνει λόγω της γρήγορης πλέον ρυθμικής αγωγής των κομματιών, που ίσως προκύπτει 
και από την παρουσία των νέων μουσικών οργάνων που εντάχθηκαν στην ηπειρώτικη ζυγιά 
και αντικατέστησαν μερικά από τα βασικά μουσικά όργανα αυτής. Στη θέση του κλαρίνου, 
του βιολιού, του λαούτου και του ντεφιού προκύπτουν το κλαρίνο, τα πλήκτρα, η ηλεκτρική 
κιθάρα και τα τύμπανα (ντραμς) ή ακόμη και το τουμπελέκι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Σε νεότερες, και κυρίως ζωντανές ηχογραφήσεις. 

 



 

Β5. Τραγούδια σε ρυθμό 4/4 ή και 2/2. Τύπος χορού: τσιφτετέλι και συρτοκαγκέλι. 

 Το τσιφτετέλι είναι επίσης ένας ρυθμός ευρύτατα διαδεδομένος σε όλη την Ελλάδα. 
Στην Ήπειρο, χαρακτηρίζει μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα τραγουδιών: 

Αράπικο  

Κλάματα * 

Σαν χορεύω τα καγκέλια ή Καγκέλια 

Συρτό πρεβεζιάνικο 

Σέλφω  

Φεγγαροπρόσωπη  

 

 Δύο από τα τραγούδια που παρουσιάζονται με μεγαλύτερο αριθμό εμφανίσεων στη 

δισκογραφία είναι το «Πρεβεζιάνικο» ή «Συρτό πρεβεζιάνικο» και τα «Κλάματα». Ένας 

Πρεβεζάνος ο οποίος έζησε τα χρόνια της μουσικής δραστηριότητας στα καφενεία της 

Πρέβεζας και κυρίως στο Σαϊτάν Παζάρ και ο οποίος ασχολείται και ο ίδιος ερασιτεχνικά με 

το κλαρίνο, μας ανέφερε πως στην ουσία, το «Συρτό Πρεβεζιάνικο» είναι το μοναδικό γνήσιο 

πρεβεζιάνικο κομμάτι, εννοώντας πως δημιουργήθηκε στην Πρέβεζα και δεν αποτελεί 

διασκευή κανενός τούρκικου ή αλβανικού τραγουδιού. Το συγκεκριμένο τραγούδι φαίνεται 

να επηρεάζεται ρυθμικά από νησιώτικες περιοχές, κάτι το οποίο ενισχύει και ο τρόπος που ο 

ρυθμός του συνοδεύει τη μελωδία, περίπου σα νησιώτικος μπάλλος. 

 Από την άλλη μεριά το τραγούδι «Κλάματα» θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι 

είναι (για πολλούς Πρεβεζάνους) το πιο αντιπροσωπευτικό και γνωστό δείγμα του 

ρεπερτορίου της παραδοσιακής μουσικής της Πρέβεζας. Διαθέτει μια ισχύ η οποία το κάνει 

ακόμη και σήμερα ένα από τα πιο περιζήτητα κομμάτια στα γλέντια με δημοτική μουσική που 

γίνονται στην πόλη της Πρέβεζας και τα γύρω χωριά. 

 

 

 

* Το τραγούδι «Τα Κλάματα» είναι τσιφτετέλι, ωστόσο στην Ήπειρο το χορεύουν ως συρτό. 

 



 Πρόκειται όσον αφορά το ρυθμό του για ένα – κατά τη γλώσσα των λαϊκών μουσικών 

– συρτοτσιφτετέλι αφού ο εσωτερικός του ρυθμός είναι η κλασική διαίρεση του τετράσημου 

μέτρου που χρησιμοποιείται στο τσιφτετέλι. Είναι κατεξοχήν χορευτικό κομμάτι το οποίο 

παιζόταν ως πατινάδα γάμου στο σπίτι της νύφης τη στιγμή που έφευγε για να πάει στην 

εκκλησία. 

 Χαρακτηριστικό γνώρισμα του ρυθμού τσιφτετέλι είναι το γεγονός ότι εμφανίζεται σε 

πολλές περιπτώσεις τραγουδιών σε ρυθμό πωγωνίσιο, κυρίως όταν σε αυτά αλλάζει προς το 

ταχύτερο η ρυθμική τους αγωγή. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις τραγουδιών απαντάται και ο 

ρυθμός συρτοκαγκέλι. Αν και το συρτοκαγκέλι στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και της 

Α. Ρούμελης αποτελεί συχνότατα γύρισμα στις τοπικές εκδοχές του συρτού καλαματιανού, 

στην Ήπειρο εμφανίζεται σε τραγούδια που «παίζονται» σε πωγωνίσιο και τσιφτετέλι. Όπως 

προαναφέρθηκε, η πρώτη περίπτωση συμβαίνει κυρίως όταν έχουμε γρήγορη ρυθμική αγωγή 

πωγωνίσιου και πολύ πιο συχνά σε ζωντανές ηχογραφήσεις και πανηγύρια, όπου παίζεται από 

τους ντράμερς (οι οποίοι έχουν αντικαταστήσει το ντέφι). Όσον αφορά στο τσιφτετέλι, ισχύει 

ό,τι και στο πωγωνίσιο, δηλαδή ότι καταγράφεται στη γρήγορη κυρίως μορφή του ρυθμού. Ο 

εσωτερικός ρυθμός του ρυθμού τσιφτετέλι είναι (4/4)  , ενώ του ρυθμού 

συρτοκαγκέλι: (4/4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Β6. Ο τυπικός πεντάσημος (5/4) της Ηπείρου. Τύπος χορού: Ζαγορίσιος 

 Ο τυπικός πεντάσημος Ηπείρου είναι εξίσου σημαντικός ρυθμός με τον πωγωνίσιο. Η 

ονομασία του προέρχεται από την περιοχή του Ζαγορίου, όπου κατά κόρον παίζεται και 

χορεύεται. Ωστόσο, παίζεται και στις υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου. Είναι πεντάσημος 

(5/4) με εσωτερικό ρυθμό  . σε παλιότερες ηχογραφήσεις δεν τονιζόταν ο πέμπτος 

χρόνος του ζαγορίσιου (), γεγονός βέβαια που καταγράφεται και σήμερα αλλά σε 

μικρότερο βαθμό. Τα πιο γνωστά ηπειρώτικα τραγούδια σε τυπικό πεντάσημο είναι: 

Αλαμπέης  

Αλεξάνδρα  

Άσπρα μου πουλιά 

Βασιλαρχόντισσα  

Γκέκας ή Γκέκας-Βεληγκέκας 

Έβγα μάνα μου να δεις 

Ζαγορίσιος  

Καπέτσοβο ή Καπεσοβίτικο 

Καραπατάκι  

Κάτω στην άσπρη πλάκα 

Κωνσταντάκης ή Κωνσταντής ή Κωνσταντάς 

Κώσταινα  

Μαρίκα  

Μαύρα μου χελιδόνια 

Μπουλονάσιενα  

Παπαδιά (οργανικός σκοπός) 

Πουλάκι που ‘χα στην αυλή μου 

Σταυρομάνα  

 



55 Άξιο αναφοράς είναι η παρατήρηση ότι ο Αλάμπεης παίζεται από τον Καψάλη σε 5/4, ενώ 

από τον Αλέξη Ζούμπα σε επτάσημο ρυθμό. Ωστόσο, σύμφωνα με πολλούς μουσικούς ο 

επτάσημος λεγόταν και Μαλίκμπεης. Βλ. Κοκκώνης Γεώργιος, Ο Γρηγόρης Καψάλης συναντά 

τον Γιάννη Παπακώστα και τον Χρήστο Ζώτο, (ένθετο ομωνύμου cd), Πολιτιστικός Σύνδεσμος 

Ζαγορισίων, Ιωάννινα 2004, σελ. 38. 

 Η ρυθμική του αγωγή, όπως συμβαίνει και με άλλους ρυθμούς, ποικίλει μιας και 

κατεγράφησαν γρήγοροι αλλά και αργοί στην αγωγή τους ζαγορίσιοι. Η ποικιλία αυτή στη 

ρυθμική αγωγή οφείλεται τόσο στο διαφορετικό χαρακτήρα του κάθε τραγουδιού αλλά και 

στη διαφορετική κάθε φορά ηχογράφηση. Στους δύο παραπάνω λόγους έγκειται και το 

γεγονός ότι κατεγράφησαν και πολλές παραλλαγές του ρυθμού αυτού. Πιο συγκεκριμένα: 

Εσωτερικός ρυθμός:  

Παραλλαγές: 

       1)       

      2)       

      3)       

      4)       

      5)       

      6)       

      7)       

 



      8)       

Η σπουδαιότητα και η αξία του Ζαγορίσιου στην ηπειρώτικη μουσική διαφαίνεται από το 

μεγαλύτερο πλήθος γυρισμάτων που κατεγράφησαν σε σχέση με εκείνα των υπόλοιπων 

ρυθμών, ακόμη και από εκείνων του πωγωνίσιου. Από ρυθμό ζαγορίσιο λοιπόν έχουμε 

γυρίσματα σε: 

1) πωγωνίσιο 

2) τσάμικο Ηπείρου 

3) τσάμικο Ρούμελης 

4) καλαματιανό 

5) ρυθμό στα τρία 

6) συρτό (συρτομπάλλο) 

7) συγκαθιστό Ηπείρου και τέλος, 

8) σε τσάμικο Ηπείρου και έπειτα σε πωγωνίσιο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Β7. Τραγούδια σε ρυθμό 6/4. Τύπος χορού: Οι Κλέφτες 

 Οι κλέφτες ανήκουν στην ομάδα των τσάμικων, με τη διαφορά ότι είναι ένας 

εξάσημος ρυθμός και όχι τρίσημος, όπως ο ηπειρώτικος και ο ρουμελιώτικος τσάμικος. 

Απαντάται σε όλη την Ήπειρο αλλά κυρίως στα Ζαγοροχώρια. Η ονομασία του ρυθμού (αλλά 

και χορού) προέρχεται από το ομώνυμο τραγούδι και αυτό γίνεται αντιληπτό αν ανατρέξει 

κανείς στο σύνολο των ηχογραφήσεων, μιας και στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα 

τραγούδια σε εξάσημο ρυθμό τιτλοφορούνται ως: «Οι κλέφτες» ή «οι παλιοί κλέφτες» ή «οι 

κλέφτες οι παλιοί» ή «οι κλέφτες βελτσιστινοί». Η ειδοποιός διαφορά των τεσσάρων 

παραπάνω έγκειται στο ότι οι δύο πρώτοι έχουν διαφορετική μελωδία από τους δύο 

τελευταίους. Στην παραπάνω διαφορά οφείλονται και τα τσάμικα στοιχεία που εμφανίζουν 

«οι κλέφτες» ή «οι παλιοί κλέφτες» και τα πωγωνίσια στοιχεία που χαρακτηρίζουν «τους 

κλέφτες τους παλιούς» ή «τους κλέφτες τους βελτσιστινούς» αντίστοιχα. Τραγούδια σε ρυθμό 

«κλέφτες» είναι και τα ακόλουθα: 

Η ξενιτειά 

Η πέρδικα 

Ξύπνα περδικομάτα μου 

Ο Σιέμος 

 

 Κύριο γνώρισμα του ρυθμού «κλέφτες» είναι και το γύρισμά του σε πωγωνίσιο. 

Αρκετές είναι και οι περιπτώσεις που κάποιο τραγούδι ξεκινά με εξάσημο ρυθμό και κλείνει 

με αυτόν, ελάχιστες όμως είναι εκείνες που το τραγούδι ξεκινά σε εξάσημο και γυρίζει σε 

κάποιον άλλο ρυθμό πέραν του πωγωνίσιου με εξαίρεση το τραγούδι «της νυφούλας η μάνα», 

που από κλέφτες γυρίζει σε ρυθμό στα τρία. Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 

μοναδική ηχογράφηση με περισσότερα από ένα γυρίσματα. Πιο αναλυτικά, ξεκινά σε 

εξάσημο ρυθμό («οι κλέφτες οι παλιοί») ακολουθεί γύρισμα σε τσάμικο ρούμελης και κλείνει 

με πωγωνίσιο. 

 Άλλο ένα χαρακτηριστικό του εν λόγω ρυθμού είναι και η κατά κανόνα αργή του 

ρυθμική αγωγή. Θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς ότι η ρυθμική του αγωγή είναι σχετικά 

δομημένη και αυτό γιατί η ταχύτητα στην οποία παίζονται τα συγκεκριμένα τραγούδια είναι 

λίγο πολύ συγκεκριμένη, μιας και ελάχιστα είναι τα παραδείγματα τα οποία παρουσιάζουν 

πολύ μικρή διαφορά μεταξύ τους όσον αφορά στη ρυθμική τους αγωγή. 



Ο εσωτερικός του ρυθμός έχει ως εξής:   ενώ ο εξωτερικός του:  (3+3). Οι 

παραλλαγές που κατεγράφησαν είναι και αυτές με τη σειρά τους αρκετά συγκεκριμένες αφού 

περιορίζονται στην ανάλυση των αξιών (μικρότερη ή μεγαλύτερη) που ορίζουν τον εσωτερικό 

ρυθμό των 6/4. Πιο συγκεκριμένα έχουμε: 

Εσωτερικός ρυθμός:  

Παραλλαγές: 

      1)       

      2)      

      3)      

      4)      

      5)     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Β8. Τραγούδια σε ρυθμό 7/8. Τύπος χορού: Καλαματιανός 

Ο Συρτός Καλαματιανός, είναι κι αυτός ένας «πανελλήνιος» ρυθμός. Για τη συγκεκριμένη 

περίπτωση ρυθμού ισχύει, είτε λιγότερο είτε περισσότερο, ό,τι και για άλλους ρυθμούς της 

ηπειρώτικης μουσικής. Η ρυθμική του αγωγή ποικίλει. Αξιοσημείωτη είναι η διαφορά που 

εντοπίζεται από καλαματιανό σε καλαματιανό, μιας και υπάρχει διαφορά στο ύφος του κάθε 

τραγουδιού που παίζεται στο συγκεκριμένο ρυθμό. Ενδεικτικά παρουσιάζονται: ο 

καλαματιανός με εσωτερικό ρυθμό (7/8)  και εξωτερικό   και 

εκείνος που ονομάζεται αργός ή βαρύς με εσωτερικό ρυθμό (7/4)  και 

εξωτερικό  . 

Τραγούδια σε καλαματιανό είναι και τα παρακάτω: 

Γιαννιώτικος  

Καραπατάκι ή Καραπατάκης 

Μπεράτι  

Παπαδοπούλα   

Συγκαθιστός Μετσόβου 

Της Τζαβέλαινας 

Τρία πουλάκια από την Πρέβεζα 

Χειμαριώτικο  

 

 

 

 

 

 

 



 

Β9. Μετσοβίτικος Συγκαθιστός 

Είναι γνωστό στους μουσικολόγους ερευνητές ο ιδιάζον μορφικός τύπος των τραγουδιών και 

των αντίστοιχων χορών του Μετσόβου. Για το λόγο αυτό, λίγοι είναι εκείνοι που έχουν 

ασχοληθεί με την έρευνα και τη μελέτη της περιοχής αυτής των βλαχόφωνων Ελλήνων. 

 Ένα λοιπόν από τα πιο διαδεδομένα χορευτικά της μετσοβίτικης λαϊκής μουσικής 

είναι ο μετσοβίτικος συγκαθιστός χορός, γνωστός στην περιοχή του με το όνομα «Συγκαθιστό 

Μπεράτι». Η μελωδία του σχετίζεται με τον ομώνυμο σκοπό και χορό που έχει την καταγωγή 

του από τη βορειοηπειρώτικη περιοχή του Βερατίου. Εκτός όμως από την ιδιαίτερη 

μουσικοχορευτική του φυσιογνωμία, ο μετσοβίτικος συγκαθιστός ξεχωρίζει μερικώς 

λειτουργικά από το Μπεράτι, όπως εκτελείται στην υπόλοιπη Ήπειρο. Είναι καθαρά 

οργανικός σκοπός. Το μετσοβίτικο συγκαθιστό είναι ενόργανο και με τραγούδι. Οι ιδιότητες 

αυτές προσδίδουν στο μετσοβίτικο συγκαθιστό μια χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα*. 

Απαντιέται σε 8σημο ρυθμικό σχήμα (8/4) με εσωτερικό ρυθμό     και σπανιότερα σε 

12σημο με εσωτερικό ρυθμό    

 Στην ηπειρώτικη δισκογραφία δεν καταγράφηκαν τραγούδια με τα παραπάνω ρυθμικά 

μοτίβα, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία μια παρουσίαση του μετσοβίτικου συγκαθιστού για μια 

πιο αναλυτική παρουσίαση της ηπειρώτικης μουσικής. 

 

 

 

 

 

 

 Καβακόπουλος Π., Ανθολογία μουσικολογικών ανακοινώσεων και δημοσιευμάτων 

1954 – 2008, Ιδιωτική έκδοση, Αθήνα 2008, σελ. 212. 

 

 



Β10. Ηπειρώτικα τραγούδια σε ρυθμό 8/4. Τύπος χορού: Μπεράτι Ηπείρου 

 Το Μπεράτι Ηπείρου αποτελεί έναν από τους πιο ενδιαφέροντες ηπειρώτικους 

ρυθμούς, μιας και παρουσιάζει πολλά και άξια αναφοράς χαρακτηριστικά στοιχεία. Σύμφωνα 

με τον Γιάννη Πραντσίδη*, τον συναντάμε να παίζεται αλλά και να χορεύεται κυρίως στις 

περιοχές των Φιλιατών, Πωγωνίου και Κόνιτσας. Η ονομασία μας παραπέμπει στη 

φημισμένη πόλη, και σπουδαίο βυζαντινό κάστρο της Ηπείρου, «Βεράτιον»**. Η ονομασία 

μπορεί να δηλώνει ότι προέρχεται από εκεί και διαδόθηκε και στις άλλες περιοχές, όμως το 

γεγονός ότι με την ονομασία Μπεράτι συναντάμε και άλλο χορό στην Ήπειρο, Θεσσαλία, 

Μακεδονία – σε διαφορετικό ρυθμό, επτάσημο 7/4 (3+2+2) – μας κάνει να αναζητούμε αλλού 

την προέλευση του ονόματος. 

 Στην καταγραφή παρουσιάζεται με αρκετές ονομασίες όπως: «Μπεράτι Ηπείρου», 

«Μπεράτι Βαθύ», «Μπεράτι Συγκαθιστό», «Μπεράτι» ή και «Βεράτι». Είναι ένας αργός 

οκτάσημος ρυθμός με κύριο γνώρισμα ότι αποτελείται από το συνδυασμό δύο διαφορετικών 

ηπειρώτικων ρυθμών: τον τυπικό πεντάσημο της Ηπείρου  και τον τσάμικο Ηπείρου 

 . Από το ζαγορίσιο λοιπόν και τον τσάμικο Ηπείρου προκύπτει και ο εσωτερικός του 

ρυθμός ο οποίος έχει ως εξής:  ενώ ο εξωτερικός του  (2+3+3). Ωστόσο, 

σύμφωνα με τον μουσικό Λευτέρη Παύλου***, το Μπεράτι Ηπείρου, στη μοναδική 

ηχογράφηση που δεν παίζεται ως οκτάσημος ρυθμός αλλά ως δεκαεξάσημος, είναι από τον 

Χρήστο Καψάλη ή Ζιούλη, μέλος της θρυλικής κομπανίας «Τακούτσια» σε ιδιωτικό γλέντι 

στα Δολιανά Ιωαννίνων το 1965****. Το ρυθμικό αυτό σχήμα αναπτύσσεται διαρκώς σε 

κύκλο δύο μέτρων ως εξής:: 

. 

* Πραντσίδης Γιάννης, Ο χορός στην ελληνική παράδοση και η διδασκαλία του, Εκδοτική 

Αιγινίου, χ.χ, σελ. 275. 

** Το σημερινό Μπεράτι βρίσκεται στην Αλβανία. 

*** Παύλου Λευτέρης, Το τουμπελέκι και οι ρυθμοί: Μέσα από τους χορούς, τα τραγούδια και 

τους οργανικούς σκοπούς, Εκδόσεις του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Τ.Ε.Ι. 

Ηπείρου / Εκδόσεις Fagotto, Αθήνα 2006, σελ. 36. 



**** Η ζωντανή αυτή ηχογράφηση κυκλοφόρησε πρώτα σε βινύλιο (1993) και κατόπιν σε 

διπλό CD (1999) με τη φροντίδα του Συλλόγου Νέων Αρίστης και την επιμέλεια του Γ. 

Παπαδάκη, με τίτλο «Τα Τακούτσια, το γλέντι του Μάνθου». 

Το Μπεράτι Ηπείρου παρουσιάζεται στη δισκογραφία με διάφορες μορφές, όπως: 

Μπεράτι Ηπείρου 

Μπεράτι με γύρισμα σε πωγωνίσιο 

Μπεράτι με γύρισμα σε τσάμικο  και τέλος,

Μπεράτι με γύρισμα σε τσάμικο και έπειτα με γύρισμα σε πωγωνίσιο  

 

Κύριες παραλλαγές του συγκεκριμένου ρυθμού είναι οι εξής: 

      1)       

      2)       

      3)       

      4)       

      5)       

      6)       

 

 

 

 

 



 

Β11. Τραγούδια σε οκτάσημο ρυθμό 8/8. Τύπος χορού: Συρτός (ή και συρτόμπαλλος) 

 Ο Συρτός θεωρείται «πανελλήνιος» ρυθμός γιατί συναντάται σε τραγούδια και 

σκοπούς από όλη την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν τον συναντάμε και στην περιοχή της Ηπείρου. Το 

πλήθος των ηπειρώτικων τραγουδιών σε συρτό δεν παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα μεγάλο, αλλά 

έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία στην ηπειρώτικη μουσική. Ο εσωτερικός του ρυθμός 

είναι  ενώ ο εξωτερικός του  . Τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια σε συρτό 

είναι τα ακόλουθα: 

Κοφτή Γκάϊντα 

Πρεβεζιάνικο* ή Πρεβεζιάνικο συρτό 

Συρτός κοφτός 

Τα παλαμάκια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Το τραγούδι «Πρεβεζιάνικο» παίζεται σε αρκετές ηχογραφήσεις και σε ρυθμό τσιφτετέλι. 

 

 



 

Β12. Τραγούδια σε εννιάσημο ρυθμό 9/8. Τύπος χορού: Καρσιλαμάς 

 Ο καρσιλαμάς είναι ένας ρυθμός που δεν συναντάται σε όλες τις περιοχές της 

Ηπείρου, αλλά μόνο στην περιοχή των Ιωαννίνων και της Πρέβεζας. Στη συντριπτική 

πλειοψηφία των τραγουδιών σε ρυθμό καρσιλαμά έχουμε την «Μπαζαρκάνα» ή 

«Μπαζαργκάνα», όσον αφορά στην περιοχή των Ιωαννίνων, και το «Φυσούνι» όσον αφορά 

στην περιοχή της Πρέβεζας.  Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι και το γεγονός ότι είναι τα μόνα 

τραγούδια της Ηπείρου, ως προς το ρυθμικό τους μοτίβο, που παραπέμπουν στην Ανατολή. Η 

«Μπαζαρκάνα» αποτελεί τραγούδι του αστικού κέντρου των Ιωαννίνων, ενώ το «Φυσούνι» 

πιθανολογείται ότι έχει Πολίτικη προέλευση*. Και τα δύο αυτά τραγούδια φαίνεται να 

προέρχονται ή να είναι επηρεασμένα από την ανατολίτικη μουσική και πολύ πιθανό από την 

Κωνσταντινούπολη, κυρίως λόγω της ιδιαίτερης σχέσης που είχε η αυλή του Αλή Πασά στα 

Γιάννενα με τη μουσική της Πόλης. Το «Φυσούνι» μάλιστα έχει ηχογραφηθεί και σαν 

τραγούδι με τίτλο «Σαν τα Μάρμαρα της Πόλης»**. 

 Ο Βασίλειος Τριάντης παρατηρεί πολύ χαρακτηριστικά: «Στην περίπτωση της 

Πρέβεζας θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι στη δημοτική μουσική, διαμορφώθηκε ένα 

ρεπερτόριο με επιρροές από τους δύο βασικούς πολιτισμικούς θύλακες που είχαν 

δημιουργηθεί στην πόλη με κύριο άξονα το έντονο ανατολίτικο στοιχείο και κατά δεύτερο 

λόγο την αστική κουλτούρα της ανώτερης τάξης που βασιζόταν, όπως άλλωστε συνέβαινε σε 

όλα τα αστικά κέντρα, στον εισαγόμενο ευρωπαϊκό πολιτισμό. Η σχέση της πόλης με την 

ανατολή η οποία ενισχύονταν από το ρόλο της σαν ένα από τα σημαντικά λιμάνια της τότε 

οθωμανικής αυτοκρατορίας και την καθιστούσε ως βασικό κόμβο ενός εμπορικού άξονα που 

συνέδεε την Ευρώπη με την Κωνσταντινούπολη και την έκανε αποδέκτη εμπορικών και 

πολιτισμικών συναλλαγών, είναι βασικός παράγοντας της ύπαρξης αυτών των δύο κύριων 

πολιτισμικών τάσεων που διατηρήθηκαν και μετά την απελευθέρωση. Μετά τη Μικρασιατική 

Καταστροφή οι πρόσφυγες που ήρθαν στην Πρέβεζα συνέβαλλαν επίσης σημαντικά στην 

ενδυνάμωση και διατήρηση της προσκόλλησης μερίδας του πληθυσμού στα ανατολίτικα 

ακούσματα»***. 

 Η ονομασία του κάθε φορά προέρχεται από το τραγούδι που συνοδεύει το χορό. Ο 

εσωτερικός ρυθμός του καρσιλαμά έχει ως εξής: , ενώ ο εξωτερικός ρυθμός:   

 (2+2+2+3). Ιδιαίτερες παραλλαγές του εν λόγω ρυθμού δεν παρουσιάζονται στην 



ηπειρώτικη δισκογραφία, μιας και ο παραπάνω εσωτερικός ρυθμός κυριαρχεί στις 

περισσότερες ηχογραφήσεις, τόσο στην Μπαζαργκάνα όσο και στο Φυσούνι. 

 

* Πιθανότατα ο σκοπός αυτός να έφτασε στην περιοχή της Πρέβεζας, λόγω της επικοινωνίας 

με τον υπόλοιπο κόσμο που προσέφερε η εμπορική κίνηση του λιμανιού, αλλά και λόγω των 

προσφύγων. 

** Τριάντης Βασίλειος, ό.π. σελ. 51. 

*** Τριάντης Βασίλειος, ό.π. σελ. 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
Τα δίρρυθμα και τρίρυθμα ηπειρώτικα τραγούδια 

 

 Κάποιοι από τους οργανικούς σκοπούς, τα τραγούδια και τους χορούς της Ηπείρου, 

παρουσιάζουν μεγάλο ρυθμικό ενδιαφέρον, λόγω της ιδιαίτερης δομής που τα χαρακτηρίζει. 

Πιο συγκεκριμένα, από την έρευνα και καταγραφή προέκυψε μια ομάδα τραγουδιών που 

χαρακτηρίζονται ως δίρρυθμα αλλά και τρίρυθμα τραγούδια για το λόγο του ότι η δομή τους 

αποτελείται από δύο και πολύ πιο σπάνια από τρείς διαφορετικούς ρυθμούς. Το πιο γνωστό 

ηπειρώτικο τρίρυθμο τραγούδι είναι η «Φρασιά» με εναλλαγές ρυθμών από πωγωνίσιο σε 

τσάμικο Ηπείρου σε τσιφτετέλι και πάλι πωγωνίσιο. Ωστόσο, θα μπορούσε να ισχυριστεί 

κανείς ότι δεν πρόκειται για ένα εννιαίο τραγούδι αλλά για μια «σειρά» η οποία παγιώθηκε με 

αυτόν τον τρόπο*. Επίσης, κατεγράφησαν τραγούδια που αποτελούνται από τον ίδιο ρυθμό 

αλλά με διαφορετική ρυθμική αγωγή. 

 Η κατηγορία εκείνη που κυριαρχεί στην Ήπειρο είναι των δίρρυθμων τραγουδιών. Τα 

σημαντικότερα σε εμφανίσεις δίρρυθμα τραγούδια είναι: ο «Φεζοδερβέναγας» ή 

«Δερβέναγας», το «Γκρίμποβο», το «Πάπιγκο» και το τραγούδι «Στη βρύση στα 

Τσερίτσαινα». Εξίσου σημαντική είναι και η ομάδα τραγουδιών με μικρότερη συχνότητα 

εμφάνισης στην ηπειρώτικη δισκογραφία όπως: «Το δοξασμένο Σούλι», «Για μια φορά είναι 

η λεβεντιά», «Μηλίτσα στον γκρεμό» ή «Μηλίτσα που ΄σαι στον γκρεμό», «Μια παπαδιά 

μπερατιανή ή περατιανή» και «Είμαι άντρας που αξίζω». 

 Ο «Φεζοδερβέναγας» παρουσιάζει ποικιλία στη δομή του, μιας και αποτελείται από 

δύο διαφορετικούς ρυθμούς, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει τρία διαφορετικά ζευγάρια 

ρυθμών. Το πρώτο, δομείται από την εναλλαγή ρυθμού 2/4 (τύπος χορού: συγκαθιστός 

Ηπείρου) με τον τυπικό τετράσημο της Ηπείρου (τύπος χορού: πωγωνίσιου), το δεύτερο από 

την εναλλαγή ρυθμού 4/4 (τύπος χορού: τσιφτετέλι) με τον τυπικό τετράσημο της Ηπείρου 

και το τρίτο από ρυθμό 4/4 (τύπος χορού: συρτοτσιφτετέλι) σε τυπικό τετράσημο. 

 

* Κοκκώνης Γεώργιος, ό.π. Σελ. 2-3. 



Το «Γκρίμποβο» παρουσιάζει και αυτό με τη σειρά του κάποια πολύ ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά. Οι διαφορετικές του δομές είναι δύο: 

1. δομή ελεύθερου ρυθμού 

2. δομή δίρρυθμου τραγουδιού 

 Όσον αφορά στην πρώτη, αποτελείται από τον ίδιο ρυθμό του τυπικού τετράσημου 

της Ηπείρου αλλά με διαφορετική ρυθμική αγωγή, ενώ στη δεύτερη «αποκτά» το χαρακτήρα 

του δίρρυθμου, αφού δομείται με την εναλλαγή τετράσημου πωγωνίσιου και ρυθμού 4/4 

(τύπος χορού: συρτοκαγκέλι). 

 Το «Πάπιγκο ή ηπειρώτικο Πάπιγκο» δομείται από τις εναλλαγές ρυθμού 2/4 

(συγκαθιστός Ηπείρου) με τετράσημο 4/4 (πωγωνίσιο) και ρυθμού 4/4 (τσιφτετέλι) με τον 

τυπικό τετράσημο (πωγωνίσιο) ή και το αντίστροφο και τέλος τυπικού τετράσημου με ρυθμό 

4/4 (συρτοτσιφτετέλι). Τα αμιγώς δίρρυθμα τραγούδια είναι:

Για μια φορά είναι η λεβεντιά : εναλλαγή τετράσημου πωγωνίσιου με ρυθμό 3/4 (τύπος 

χορού: τσάμικος)

Είμαι άντρας που αξίζω : εναλλαγή τετράσημου πωγωνίσιου με ρυθμό 2/4 (τύπος χορού: 

συγκαθιστός Ηπείρου)

Μηλίτσα στον γκρεμό : εναλλαγή τετράσημου πωγωνίσιου με ρυθμό 3/4 (τύπος χορού: στα 

τρία)

Μια παπαδιά Μπερατιανή : εναλλαγή τετράσημου πωγωνίσιου με ρυθμό 3/4 (τύπος χορού: 

στα τρία)

Στη βρύση στα Τσερίτσαινα : εναλλαγή τετράσημου πωγωνίσιου με ρυθμό 3/4 (τύπος χορού: 

στα τρία)

Το δοξασμένο Σούλι : εναλλαγή ρυθμού 3/4 (τύπος χορού: στα τρία) με τετράσημο 

πωγωνίσιο. 

Ελεύθερου ρυθμού θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς και τα τραγούδια που παρουσιάζουν 

εναλλαγή ρυθμικής εισαγωγής και φωνητικού μέρους όπως:

Η Κυρά Φροσύνη

Η Λένη του Μπότσαρη ή της Λένης του Μπότσαρη

Στης Δερόπολης τον κάμπο (πολυφωνικό) 



Ή και το αντίστροφο:

Από τα γλαρά σου μάτια

Η Βλάχα (πολυφωνικό)

Η Γιαννιώτισσα

Η Τρυγώνα

Καπετάν Βασιλική

Τρυγόνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
Δ1.Ποσοτική μεθολογική προσέγγιση της έρευνας.  

Ποσοτική ταξινόμηση των ηπειρώτικων τραγουδιών 
 

 Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, παρουσιάζεται μια ποσοτική μεθολογική προσέγγιση της 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε, παραθέτοντας τρεις πίνακες, οι οποίοι παρουσιάζουν σε 

ποσοστιαίες μονάδες επί τοις εκατό την εμφάνιση των τραγουδιών βάση του ρυθμού στον 

οποίο παίζονται με σκοπό την υποστήριξη του παραπάνω συμπεράσματος. Το κριτήριο με το 

οποίο παρουσιάζονται τα συγκεκριμένα ρυθμικά μοτίβα στους τρεις παρακάτω πίνακες είναι 

η ποσοστιαία εμφάνισή τους στη δισκογραφία. Γι’αυτό και μόνο το λόγο δεν τιτλοφορούνται 

με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, μιας και κάθε πίνακας εμπεριέχει ρυθμικά μοτίβα και 

κατηγορίες τραγουδιών που δεν μπορούν να αποτελέσουν κάποια ξεχωριστή ομάδα. 

 
 

 

 



 

 

 

 Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι ρυθμοί που κυριαρχούν στην ηπειρώτικη δισκο-

γραφία. Επί συνόλου 2.203 τραγουδιών, οι κυρίαρχοι ρυθμοί στους οποίους παίζονται τα 

ηπειρώτικα τραγούδια είναι ο τυπικός τετράσημος Ηπείρου (τύπος χορού: πωγωνίσιος), ο 

ρυθμός των 3/4 ή ρυθμός στα τρία και ο τυπικός πεντάσημος Ηπείρου (τύπος χορού: 

ζαγορίσιος). Οι τρεις αυτοί ρυθμοί αποτελούν το 54,6% των τραγουδιών που αποτελούν το 

υλικό της εργασίας. Ακολουθούν σε ποσοστά εμφάνισης οι ρυθμοί των 3/4 (τύποι χορών: 

τσάμικος Ρούμελης και τσάμικος Ηπείρου). Πιο συγκεκριμένα τα ηπειρώτικα τραγούδια σε 

ρυθμό 4/4 (πωγωνίσιος) καταλαμβάνουν το 35% του συνόλου της δισκογραφίας, ο ρυθμός 

στα τρία το 13%, ο τυπικός πεντάσημος 6,6%, ενώ οι ρυθμοί των 3/4 (τσάμικος Ρούμελης και 

τσάμικος Ηπείρου) καταλαμβάνουν το 5,1% και το 4,4% αντίστοιχα. 

 



 

Όσον αφορά τα δεδομένα του τρίτου και τελευταίου πίνακα της ποσοτικής αυτής 

προσέγγισης, έχουν ως εξής: τα τραγούδια σε ρυθμό 6/4 (τύπος χορού: κλέφτες) 

παρουσιάζονται στο 2,4% της καταγραφής, τα τραγούδια σε ρυθμό 8/4 (τύπος χορού: μπεράτι 

Ηπείρου) στο 1,3%, τα τραγούδια σε ρυθμό 9/8 (τύπος χορού: καρσιλαμάς) στο 0,9%, σε 

ρυθμό 4/4 (τύπος χορού: συρτοκαγκέλι) στο 0,9% και τέλος ο Σκάρος στο 0,6%. 

 

Αναλύοντας τα δεδομένα των παραπάνω ποσοτικών πινάκων μπορεί εύκολα κανείς να 

διακρίνει ότι όντως υπάρχουν χαρακτηριστικά ηπειρώτικα ρυθμικά μοτίβα τα οποία είναι 

κατά σειρά, ο τυπικός πεντάσημος Ηπείρου (πωγωνίσιος), ο ρυθμός στα τρία και ο τυπικός 

πεντάσημος Ηπείρου (ζαγορίσιος). Αυτό βέβαια προκύπτει τόσο από το ποσοστό εμφάνισής 

τους στην ηπειρώτικη δισκογραφία όσο και το πλήθος των τραγουδιών και γυρισμάτων που 



χαρακτηρίζουν τους συγκεκριμένους τύπους ρυθμικών μοτίβων. Χαρακτηριστικά ρυθμικά 

μοτίβα είναι και άλλοι ρυθμοί, οι οποίοι όμως παρουσιάζονται με μικρότερο ποσοστό 

εμφάνισης όπως: ο τσάμικος Ηπείρου, οι κλέφτες και το Μπεράτι Ηπείρου. Η ιδιότητα αυτή 

που αποκτούν βασίζεται όχι τόσο λόγω της μεγάλης εμφάνισης που παρουσιάζουν στην 

ηπειρώτικη δισκογραφία αλλά κυρίως λόγω της ιδιαιτερότητας ή της διαφοροποίησης που 

παρουσιάζουν. 

 

Δ2. Ταξινόμηση των ηπειρώτικων τραγουδιών βάση των ιδιαιτεροτήτων και 

διαφοροποιήσεων που παρουσιάζουν στο ρυθμό στον οποίο παίζονται 

 Άν εξαιρέσει κανείς τα ποσοτικά μεγέθη της εργασίας αυτής, που ωστόσο κρίνονται 

ιδιαίτερα σημαντικά αφού ακολουθούν μια καταγραφή που από τη φύση της είναι μια 

ποσοτική έρευνα, υπάρχουν και τα ποιοτικά εκείνα χαρακτηριστικά που προσδίδουν με τη 

σειρά τους ένα συμπληρωματικό χαρακτήρα στη μουσική αυτή καταγραφή. Οι 

χαρακτηριστικοί εκείνοι τύποι ρυθμικών μοτίβων (τύπων χορών) της Ηπείρου που 

παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις από άλλους είναι: ο ρυθμός των 3/4(τύπος 

χορού τσάμικος Ηπείρου), ο ρυθμός των 6/4 (τύπος χορού: οι κλέφτες) και ο ρυθμός των 8/4 

(τύπος χορού: Μπεράτι Ηπείρου). Η διαφοροποίηση εκείνη που κάνει τόσο ξεχωριστό τον 

τσάμικο Ηπείρου είναι ότι δεν απαντάται πουθενά αλλού παρά μόνο στην περιοχή της 

Ηπείρου. Μια διαφοροποίηση που χαρακτηρίζει και τους ρυθμούς και ρυθμικά μοτίβα που 

σχετίζονται με αυτόν, όπως οι Κλέφτες και το Μπεράτι Ηπείρου. Οι Κλέφτες από τη μία 

μεριά, γιατί αν διασπάσουμε το ρυθμό αυτό, το πρώτο μέρος του αποτελείται από έναν 

ηπειρώτικο τσάμικο, και το Μπεράτι Ηπείρου από την άλλη, γιατί αποτελείται από τον 

συνδυασμό του τυπικού πεντάσημου της Ηπείρου και του τσάμικου Ηπείρου. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Συμπεράσματα 

 Το ιδιαίτερο εκείνο στοιχείο που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία 

είναι η ενασχόλησή της με την ηπειρώτικη μουσική, προσεγγίζοντάς την όμως από την 

οπτική της ρυθμικής υπόστασης της μουσικής της Ηπείρου και όχι σύμφωνα με το πλήθος 

εκείνων των διαφορετικών προσεγγίσεων (φιλολογική προσέγγιση, προσέγγιση βάση της 

μουσικοποιητικής σύνθεσης των τραγουδιών, βάση της γεωγραφίας, κ.ά.) που 

πραγματοποιήθηκαν κατά καιρούς. Θα τολμούσε κανείς να υποστηρίξει ότι είναι, αν όχι η 

πρώτη, από τις πρώτες μελέτες που βασίζεται εξ’ ολοκλήρου στη δισκογραφία, όχι ως μέσο 

διάδοσης, αλλά ως κριτήριο παρουσίασης της εικόνας της ηπειρώτικης μουσικής και 

αποτύπωσης μιας γενικής εικόνας του μουσικού χάρτη της Ηπείρου. Μια μουσικολογική 

έρευνα μέσω της δισκογραφίας αποδεικνύεται πολύ ενδιαφέρουσα, μιας και σε αυτήν 

περικλείονται κάθε λογής δίσκοι μουσικής (εμπορικοί, live, δίσκοι που επιμελούνται 

διάφοροι σύλλογοι ανά χώρα, προσωπικοί δίσκοι παλαιών αλλά και νεότερων μουσικών, 

προπολεμικές εκδόσεις, κ.ά.), που ο καθένας παρουσιάζει και κάτι καινούργιο, ή έχει κάτι 

διαφορετικό να επιδείξει και να προσφέρει σε οποιαδήποτε έρευνα, είτε μουσικολογική είτε 

όχι.  

 Μέσω λοιπόν της εργασίας αυτής, αποδείχθηκε ότι ο ρυθμός αποτελεί βασικό 

συστατικό και προσδιοριστικό στοιχείο του ύφους μιας περιοχής. Αυτό συμβαίνει γιατί ο 

ρυθμός μπορεί να ορίσει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της μουσικής της Ηπείρου, 

όπως στην προκειμένη περίπτωση τα χαρακτηριστικά ηπειρώτικα ρυθμικά μοτίβα που 

παρουσιάστηκαν στη συγκεκριμένη καταγραφή, όπως: ο τετράσημος πωγωνίσιος, ο τυπικός 

πεντάσημος της Ηπείρου (ζαγορίσιος), ο ρυθμός στα τρία, ο τσάμικος Ηπείρου, οι «Κλέφτες» 

και το Μπεράτι Ηπείρου. Ιδιαίτερα σημαντική όμως θα πρέπει να θεωρείται και η κατηγορία 

των υπόλοιπων ρυθμικών μοτίβων της Ηπείρου, πολλά από τα οποία θεωρούνται και 

πανελλήνιας διάδοσης, καθώς και τα ηπειρώτικα τραγούδια ελεύθερου ρυθμού (μοιρολόγια, 

πολυφωνικά, σκάρος), αλλά και τα δίρρυθμα και τρίρυθμα τραγούδια που προέκυψαν από την 

καταγραφή. Το σύνολο των καταγεγραμμένων ρυθμικών μοτίβων αλλά και τραγουδιών, 

αποτελούν ουσιαστικά το σώμα της καταγραφής αλλά ταυτόχρονα και το σύνολο της 

ηπειρώτικης μουσικής που έχει καταγραφεί και αναλύθηκε μέσω των δίσκων μουσικής που 

εξετάστηκαν. 



 Κλείνοντας, θα τολμούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η πτυχιακή αυτή εργασία θα 

μπορούσε να αποδειχθεί ένας πολύ ενδιαφέρων – από μουσικολογικής πλευράς – ένας 

διαφορετικός τρόπος προσέγγισης, έρευνας και κατηγοριοποίησης τραγουδιών, πόσο μάλλον 

και συγκεκριμένων μουσικών περιοχών, όπως στην προκειμένη περίπτωση η Ήπειρος. 

Πραγματικά θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική παρακαταθήκη για τις 

μουσικολογικές έρευνες που θα ακολουθήσουν. 
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