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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

   Ολνκάδνκαη Απνζηνιίδεο Θσκαο θαη είκαη θνηηεηήο ηνπ ηκήκαηνο 

Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ζην Παλεπεζηήκην Μαθεδνλίαο. Ζ ζρέζε 

κνπ κε ηε κνπζηθή μεθίλεζε από ηελ παηδηθή ειηθία μεθηλώληαο καζήκαηα 

θιαζηθήο θηζάξαο. Σν ζεκαληηθόηεξν όκσο εξέζηζκα ην δέρηεθα από ηε 

κνπζηθέο πξνηηκείζεηο ηεο νηθνγέλεηάο κνπ. Υάξε ζε απηήλ ήξζα ζε επαθή 

κε ηε ιατθή θαη ηελ έληερλε κνπζηθή θαζώο θαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

ζπλζέηεο. Σόζν νη ιατθνί ζπλζέηεο (Καιδάξαο, Πάλνπ, θ.α.), όζν θαη νη 

έληερλνη (Υαηδηδάθηο, Θενδσξάθεο, θ.α.) ππήξμαλ από πνιύ κηθξή ειηθία 

ηα κνπζηθά κνπ βηώκαηα. 

   Καηά ηα εθεβηθά κνπ ρξόληα έηπρε λα παξαθνινπζήζσ κία ζπλέληεπμε 

ηνπ ηαύξνπ Κνπγηνπκηδή. Μεηαμύ ησλ άιισλ ν ζπλζέηεο, κεηαμύ ησλ 

άιισλ επηζήκαλε ην βαζκό ηεο ζεκαζίαο ησλ ξεκπέηηθσλ ηξαγνπδηώλ ηνπ 

Βακβαθάξε θαη ηνπ Σζηηζάλε γηα ηνλ ίδην, θαζώο θαη πόζν ζεκαληηθό ξόιν 

ζπλεηέιεζαλ ηα ίδηα ηα ηξαγνύδηα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζπλζέζεώλ ηνπ. 

   Ζ ζπλέληεπμε απηή ινηπόλ απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα λα έξζσ γηα πξώηε 

θνξά ζε επαθή κε ην ξεκπέηηθν ηξαγνύδη. Οη κεισδείεο ηνπ Σζηηζάλε θαη 

ηνπ Βακβαθάξε, ρσξίο λα ηηο έρσ αθνπζεη μαλά ζην παξειζόλ, κνπ έθεξλαλ 

ζην κπαιό νηθείεο κνπζηθέο θαη όξγαλα θαη γλώξηκεο θσλέο. 

   Έηζη, κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ θη ελώ ζπλέρηζα λα δηαηεξώ ηελ επαθή 

κνπ κε ην ξεκπέηηθν ηξαγνύδη, άξρηζα θη εγώ λα αληηιακβάλνκαη ηε 

ζεκαληηθόηεηά ηνπ. Γηαπίζησλα ζηαδηαθά πσο ην ξεκπέηηθν, όρη κόλν έρεη 

επηξξεάζεη ζρεδόλ εμ’ νινθιήξνπ ην κεηέπεηηα ιατθό ηξαγνύδη, αιιά έδσζε 

θαη ηδέεο ζε έληερλνπο ζπλζέηεο έηζη ώζηε λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα 

εδξαηώζνπλ ηε δηθή ηνπο κνπζηθή. Ζ ζπκβνιή απηή ηνπ ξεκπέηηθνπ κε 

γνήηεπζε ηδηαίηεξα, θαζηζηώληαο ην αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο κνπζηθήο 

κνπ. 

   Σν γεγνλόο πνπ έθαλε ηε ζρέζε κνπ κε ηε ξεκπέηηθε κνπζηθή 

νπζηαζηηθόηεξε ήηαλ νη ζπνπδέο κνπ ζην Παλεπεζηήκην. πλαλαζηξάθεθα 

κε θαζεγεηέο θαη ζπκθνηηεηέο κνπ κε εηδίθεπζε ζηελ παξαδνζηαθή 

κνπζηθή θαη άξηηεο γλώζεηο ζην ξεκπέηηθν, κηαο θαη ην ηειεπηαίν απνηειεί 

αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο παξάδνζεο. Υάξε ζ’ απηνύο έκαζα γηα ηηο 

θαηεγνξίεο ηνπ ξεκπέηηθνπ, ηνπο εξκελεπηέο θαη ηα όξγαλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ θάζε πεξίνδν. Άξρηζα ινηπόλ λα αθνύσ ηα ξεκπέηηθα 
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ηξαγνύδηα ζπζηεκαηηθά θαη πην ζπλεηζεηνπνηεκέλα. Αλαθάιπςα ζπλζέηεο 

θαη εξκελεπηέο από δηάθνξεο πεξηόδνπο ηνπ ξεκππέηηθνπ, π.ρ. Σνύληαο, 

Ρνύθνπλαο, θαξβέιεο, Υαζθίι, θ.α.  

   Παξάιιεια κε ηηο πην «πξόζθαηεο» γλώζεηο πνπ απέθηεζα, αλαβίσζα θαη 

αγάπεζα μαλά θαη κε πην «αθαδεκατθό»  - ζα έιεγα – ηξόπν θαη ηα πξώηα 

κνπ αθνύζκαηα ζην ξεκπέηηθν. 

 

 

ΓΗΑΣΗ ΔΠΔΛΔΞΑ ΝΑ ΑΥΟΛΖΘΧ ΜΔ ΣΖ «ΦΡΑΓΚΟΤΡΗΑΝΖ» 

 

   

 Έλα από ηα ηξαγνύδηα πνπ κνπ θέληξηζαλ εμ’ αξρήο ην ελδηαθέξνλ ήηαλ 

θαη ε γλσζηή «Φξαγθνζπξηαλή» ηνπ Μάξθνπ Βακβαθάξε. Σν ηξαγνύδη 

απηό θέξδηζε ακέζσο ηελ πξνζνρή κνπ. Μνπ ζύκηδε έληνλα κεηαγελέζηεξεο 

ιατθέο κεισδίεο. Με ηα κνπζηθά κνπ βηώκαηα, θαζώο θαη κε ηηο 

αθαδεκατθέο γλώζεηο πνπ απνθόκηζα από ην Παλεπεζηήκην, δε κνπ ήηαλ 

δύζθνιν λα αληηιεθζώ πσο ηξαγνύδηα ζαλ θη απηό έπαημαλ θαζνξηζηηθό 

ξόιν γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ ξεκπέηηθνπ θαη ηνπ κεηαγελέζηεξνπ ιατθνπ 

ηξαγνπδηνύ. 

   Σν ζπγθεθξηκέλν ηξαγνύδη όκσο κνπ θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ θαη γηα ηξεηο 

αθόκε ιόγνπο. Αξρηθά εζηίαζα ζηελ πιεζώξα ησλ δηαζθεπώλ θαη ησλ 

επαλεθηειέζεώλ ηνπ. Πάλσ από 100 είλαη κόλν νη επηζήκσο 

θαηαρσξεκέλεο.  

Υαξαθηεξηζηηθή επίζεο είλαη θαη ε πνηθηιία ζηα κνπζηθά είδε ησλ 

επαλεθηειέζεσλ. Έρνπκε λα θάλνπκε κε δηαζθεπέο κε δηαθνξεηηθέο 

κνπζηθέο επηξξνέο κεηαμύ ησλ, από ηελ θιαζζηθή κνπζηθή, κέρξη θαη ηε 

reggae.  

Δθηόο όκσο από ηελ πνηθηιία ησλ κνπζηθώλ εηδώλ ησλ δηαζθεπώλ, 

παξαηεξνύκε θαη ρξνλνινγηθέο δηαθνξέο κεηαμύ απηώλ. Ζ πξώηε 

επαλεθηέιεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1962, ελώ ε ηειεπηαία – γηα ηελ ώξα 

κάιινλ – πξαγκαηνπνηήζεθε θέηνο. Όζν γηα ηνο «ελδηάκεζεο» 

επαλεθηειέζεηο πνηθίινπλ ρξνληθά. 

   Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο επέιεμα απηό ην ηξαγνύδη σο 

αληηθείκελν ελαζρόιεζεο γηα ηελ εξγαζία κνπ. 
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ΣΗ ΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΣΑΗ Ζ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 

   Αξρηθά θαη αθνύ θαηαγξάςνπκε ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ επαλεθηειέζεσλ 

ηεο «Φξαγθνζπξηαλήο» - όζν απηό θαζίζηαηαη, επηιέγνπκε ηηο 

αληηπξνζσπεπηηθόηεξεο θαη ιέγνληαο απηό ελλννύκε ηηο πην 

ραξαθηεξηζηηθέο ή νξηζκέλεο πνπ παξνπζηάδνπλ έληνλεο ηδηεηαηξόηεηέο θαη 

θαη’ επέθηαζε ελδηαθέξνλ γηα αλάιπζε. 

   Αθνύ πξνβνύκε ζε κνπζηθνινγηθή αλαιπζε ηεο πξσηόηππεο εθηέιεζεο, 

αλαιύνπκε κε ηνλ ίδην ηξόπν θαη ηηο επαλεθηειέζεηο πνπ επηιέμακε – αξρηθά 

απηέο πνπ ηξαγνπδήζεθαλ ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη θαηόπηλ ηηο ππόινηπεο 

– κε ρξνλνινγηθή ζεηξα, ζπγθξίλνληάο ηεο παξάιιεια κε ηελ πξώηε 

εθηιειεζε θαη εληνπίδνληαο αξκνληθέο θαη κνξθνινγηθέο δηαθνξέο κεηαμύ 

ησλ. 

   Με βάζε ινηπόλ ηε δηαδηθαζία απηή, θαηαιήγνπκε ζην ζηόρν ηεο 

εξγαζίαο καο πνπ είλαη ην πώο θαη πόζν επηξξεάζηεθε ε «Φξαγθνζπξηαλή» 

από ηνπο κνπζηθνύο παξάγνληεο ηεο εθάζηνηε επνρήο θαη πεξηνρήο, πόζν 

απηά έρνπλ κεηαβάιιεη ην πξσηαξρηθό λόεκα θαη ηε «θηινζζνθία» ηεο, 

θαζώο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε κνξθή ηεο «Φξαγθνζπξηαλήο ηνπ 

ζήκεξα». Δπί ηεο νπζίαο δειαδή παξνπζηάδνπκε ηε ηζηνξηθή κεηαβνιή ηνπ 

ηξαγνπδηνύ ηνπ Βακβαθάξε κέζα από ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

 

1. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

1.1 Ζ ΒΗΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΜΑΡΚΟΤ ΒΑΜΒΑΚΑΡΖ 

 

    

 

   Ο Μάξθνο Βακβαθάξεο, ηνπ Γνκέληθνπ θαη ηεο Διπίδαο Βακβαθάξε, 

γελλήζεθε ζηε ύξν ηνπ Πεηξαηά θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζθαιί ηεο Άλσ 

Υώξαο, ζηεο 10 ηνπ Μάε, ην 1905. Ήηαλ γηνο θησρήο νηθνγέλεηαο. Δίρε έμη 

αδέξθηα εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ν κεγαιύηεξνο. Οη γνλείο ηνπ ήηαλ θαζνιηθνί, 

ελώ είρε παηέξα κνπζηθό θαη παππνύ ζπλζέηε. 

   Λόγσ ηεο επηζηξάηεπζεο ηνπ παηέξα ηνπ, αθήλεη ζηε κέζε ην ζρνιείν. 

Έθηνηε πέξαζε από πνηθίια επαγγέικαηα. Σν 1924,ζα κπνξνύζε λα πεη 

θαλείο πσο ζε έλαλ ηεθέ, «αηρκαισηίζηεθε» γηα πξώηε θνξά από ηνλ ήρν 

ηνπ κπνπδνπθηνύ. Γνεηεπκέλνο από ηνλ ήρν ηνπ «θαηλνύξηνπ» απηνύ 

νξγάλνπ, μεθίλεζε κόλνο ηνπ ηελ εθκάζεζή ηνπ. Μέζα ζε έλα ρξνληθό 

δηάζηεκα ιίγσλ κελώλ, θαηόξζσζε λα ζεσξείηαη έλαο από ηνπο 

κεγαιύηενπο απηνδίδαθηνπο ζνιίζηεο ζην κπνπδνύθη. Σελ ίδηα πεξίνδν, 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη ν γάκνο ηνπ κε ηελ πξώηε ηνπ ζύδεγν, ηε Εηγθνπάια. 

Ο γάκνο απηόο ηειεηεη άδνμα, θαζώο ην δεπγάξη παίξλεη δηαδύγην. 

   Σν 1933, έρνληαο ήδε γξάςεη πάλσ από πελήληα ηξαγνύδηα, εγνγξαθεί – 

ππό ηελ ελζάξξπλζε ηνπ πύξνπ Πεξηζηέξε – ηελ πξώηε ειιεληθή 

παξαγσγή δίζθνπ κε κπνπδνύθη, όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ 

πεγή «Μάξθνο Βακβαθάξεο – αλ ζήκεξα». Σν 1934, δεκηνπξγεί καδί κε 

ην Γηώξγν Μπάηε, ην ηξάην Παγηνπκηδή θαη ηνλ Αλέζηε Γειηά, ην 

κνπζηθό ζπγθξόηεκα «Ζ Σεηξάο ε μαθνπζηή ηνπ Πεηξαηώο». Ζ πην 

δεκηνπξγηθή ηνπ πεξίνδνο ζεσξείηαη απηή ιίγν πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ Β΄ 

παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Αθνύ αθνινπζεί κηα ζεηξά από πεξηνδείεο ζε 

δηάθνξεο πόιεηο, μεθηλάεη λα εκθαλίδεηαη ζην «Βνηαληθό» θαη ζπλεξγάδεηαη 

κε ηνπο: Κώζηα Καξίπε, ηέιην Κεξνκύηε, Γηάλλε Παπαησάλλνπ.  

   Ζ έλαξμε ηνπ Β΄ παγθνζκίνπ πνιέκνπ ζεκαηνδνηεί θαη ηε δηαθνπή ησλ 

εκθαλίζεσλ ηνπ Βακβαθάξε ζην «Βνηαληθό», θαζώο δηαθόπηεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ. Σελ ίδηα πεξίνδν ράλεη ηε κεηέξα ηνπ θαη έλαλ αδεξθό ηνπ, 

ην Λενλάξδν. Παξάιιεια όκσο, πξαγκαηνπνηεί θαη ην δεύηεξν γάκν ηνπ κε 

ηε Βαγγειηώ. Σν γεγνλόο όηη ε Βαγγειησ ήηαλ νξζόδνμε ζηάζεθε αθνξκή 
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γηα ηνλ αθνξηζκό ηνπ από ηελ Καζνιηθή εθθιεζία, γηα λα επηζηξέςεη ζηελ 

θνηλόηεηά ηεο κεξηθά ρξόληα κεηά. Με ηε Βαγγειηώ ν Βακβαθάξεο απνθηά 

ηξία παηδηά. Σν Βαζίιε, ην ηέιην θαη ην Γνκέληθν. 

   Ζ κεγάιε θαξηέξα ηνπ Βακβαθάξε ιήγεη πξνζσξηλά, κεηά ηελ αξζξίηηδα 

πνπ ππέζηε ην 1954 θαη ηνλ «ππνρξέσζε» λα δηαθόςεη ηελ ελαζρόιεζή ηνπ 

κε ην κπνπδνύθη, θαζώο θαη ηηο εκθαλήζεηο πνπ μεθίλεζε κεηά ηνλ πόιεκν. 

Ζ επηζηξνθή ηνπ ζηα θαιιηηερληθά δξόκελα δε βξίζθεη αληαπόθξηζε θαζώο, 

Πιένλ, νη ηάζεηο ζηηο κνπζηθέο πξνηνκήζεηο ησλ αλζξώπσλ ηεο επνρήο 

είραλ αιιάμεη. 

   Ζ θαξηέξα ηνπ Βακβαθάξε μαλαγλσξίδεη άλνδν, όηαλ ην 1960 ν Βαζίιεο 

Σζηηζάλεο ηνπ πξνηείλεη λα επαλαθπθινθνξήζεη ηα παιηά ηνπ ηξαγνύδηα, 

θαζώο θαη λα θπθινθνξήζεη θαη λέα, εξκελεπκέλα από ην Γξεγόξε 

Μπηζηθώηζε, ηελ Καίηε Γθξέπ θαη άιινπο θαιιηηέρλεο, αιιά θαη από ηνλ 

ίδην. Ζ αληαπόθξηζε ηεο ελ ιόγσ απόπεηξαο – από ην θνηλό – ήηαλ πνιύ 

κεγάιε θαη ζεκαληηθή. Σν γεγνλόο απηό έδσζε ηελ επθαηξία ζηνλ 

Βακβαθάξε λα πξαγκαηνπνηήζεη μαλά εκθαλίζεηο, έρνληαο σο αθεηεξία κηα 

κπνπαη ζηελ Πιάθα, ην 1966 

   Δλ έηε 1972 θαη ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ, ν Μάξθνο Βακβαθάξεο θεύγεη από 

ηε δσή, κέλνληαο ζηελ ηζηνξία σο «παηξηάξρεο» ηνπ ιατθνύ ηξαγνπδηνύ. 

 

 

1.2 ΠΧ ΔΜΠΝΔΤΣΖΚΔ ΣΖ «ΦΡΑΓΚΟΤΡΗΑΝΖ» Ο ΜΑΡΚΟ 

ΒΑΜΒΑΚΑΡΖ 

 

   Σν γλσζηόηεξν ίζσο ηξαγνύδη ηνπ Μάξθνπ Βακβαθάξε έρεη θαη απηό ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία.ύκθσλα κε ηελ απηνβηνγξαθία ηνπ Βακβαθάξε, 

ήηαλε θαινθαίξη ηνπ 1937 όηαλ ν Μάξθνο έπαηδε θαη ηξαγνπδνύζε ζε έλα 

καγαδί, ζηελ παξαιία ηεο ύξνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ 

ηξαγνπδηώλ ηνπ, ιόγσ ακεραλίαο δελ έζηξεθε πνηέ ην βιέκα ηνπ ζην θνηλό. 

Σε κνλαδηθή ζηηγκή πνπ ην έθαλε, είδε κηα θνπέια πνπ ε νκνξθηά ηεο ηνλ 

«αηρκαιώηηζε» ηόζν ώζηε λα κελ μαλαζηξέςεη ην βιέκα ηνπ ζην θνηλό. 

   Έρνληαο ηελ θνπέια απηή όιν ην βξάδπ ζην κπαιό ηνπ, ν Βακβαθάξεο, 

κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηνλ πεηξαηά, ζπλέζεζε ηε «Φξαγθνζπξηαλή». Ο 

Βακβαθάξεο δελ έκαζε πνηέ ην όλνκα ηεο θνπέιαο ζηελ νπνία αθηέξσζε ην 

ηξαγνύδη απηό. Αληηζηνίρσο θη εθείλε δελ έκαζε πνηέ πσο ε 

«Φξαγθνζπξηαλή» αθνξνύζε ην «πξόζσπό» ηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

2. ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΠΡΧΣΟΣΤΠΟΤ 

 

 

2.1 ΜΑΡΚΟ ΒΑΜΒΑΚΑΡΖ - ΓΗΚΟ: 45 ΣΡΟΦΔ (1935) 

 

 

ηίρνη ηξαγνπδηνύ: 

 

 

Μηα θνύλησζε, κηα θιόγα 

έρσ κέζα ζηελ θαξδηά 

(θαη κάγηα κνπ ‘ρεηο θάλεη 

Φξαγθνζπξηαλή γιπθηά)  x2 

 

Θα ‘ξζσ λα ζε αληακώζσ 

πάιη ζηελ αθξνγηαιηά 

(Θα ήζεια λα κε ρνξηάζεηο 

όιν ράδηα θαη θηιηά) x2 

 

Θα ζε πάξσ λα γπξίζσ 

Φνίληθα, Παξαθνπή, 

(Γαιεζζά θαη Νηειαγθξάηζα 

θαη αο κνπ ‘ξζεη ζπγθνπή) x2 

 

ην Παηέιη, ζην Νπρώξη, 

θίλα ζηελ Αιηζηλή 

(θαη ζην Πηζθνπηό ξνκάληδα 

γιπθεηά κνπ θξαγθνζπξηαλή) x2 
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   Ζ πξώηε εθηέιεζε ηνπ ηξαγνπδηνύ από ην Μάξθν Βακβαθάξε 

παξνπζηάδεη αξρηθά κηα ηδηνηππία όζνλ αθνξά ηεληνληθόηεηά ηεο. Δλώ ην 

ηξαγνύδη αθνύγεηαη ζε ΦΑ# ειάζζνλα, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα εθηειείηαη 

έλα εκηηόλην ςειόηεξα, δειαδή ζηε ΟΛ ειάζζνλα, γεγνλόο πνπ 

επηβεβαηώλεηαη από ηελ αλνηρηή ρνξδή ξε πνπ αθνύγεηαη ζην 00.16 
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δεπηεξόιεπην ηνπ ηξαγνπδηνύ. Μέρξη θαη ην έηνο 1940 νη κνπζηθνί 

θνύξδηδαλ ηα όξγαλά ηνπο ζηε ζπρλόηεηα. Αθξηβώο έλα ηόλν ρακειόηεξα 

δειαδή. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ ην θνκκάηη αθνύγεηαη ζηε Φα# 

ειάζζνλα. Χο εθ ηνύηνπ, κπνξνύκε αλακθίβνια λα ππνζηπξίμνπκε είλαη 

πσο ην θνκκάηη εθηειείηαη ζηελ ηνληθόηεηα ηεο ΟΛ ειιάζνλαο. 

   Σα κνπζηθά όξγαλα πνπ πιαηζηώλνπλ ην θνκκάηη είλαη κπνπδνύθη θαη 

θηζάξα.  

    Ο ξόινο ηεο θηζάξαο είλαη ξπζκηθόο, ελώ ην πιαίζην ησλ ζπγρνξδηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί αλήθνπλ ζηελ πξώηε θαη ηελ Πέκπηε βαζκίδα (I & V). Όζνλ 

αθνξά ηηο πξώηεο πεξηόδνπο ησλ Α κεξώλ ηεο εθηέιεζεο, ε θηζάξα 

ρξεζηκνπνηεί ζηα δύν ηειεπηαία κέηξα ηελ V βαζκίδα, ελώ ζε όια ηα 

πξνεγνύκελα ηελ I βαζκίδα. Οη βαζκίδεο ζηηο δεύηεξεο πεξηόδνπο ησλ 

κεξώλ, ρξεζηκνπνηνύληαη αληίζηξνθα. Παξόκνηα δηαδηθαζία ηειείηαη θαη 

ζηα Β κέξε, κε εμέξαηζε ηηο πξώηεο βόιηεο ησλ δεύηεξσλ πεξηόδσλ, όπνπ 

γίλεηαη εμ’ νινθιήξνπ ρξήζε ηεο V βαζκίδαο. 

   Σν θνκκάηη αθνινπζεί δνκή θόξκαο Α - Β, ελώ ηα όξγαλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ είλαη, ην κπνπδνύθη, ε θηζάξα (πνπ, 

ζηε ζπγθεθξηκέλε εθηέιεζε επηηειεί θαη ραξαθηήξα κπάζνπ) θαη ε θσλή. 

   Ζ αξκνληθή θαη ε κνξθνινγηθή δνκή ηνπ ηεο πξώηεο ζηξνθήο ηνπ 

ηξαγνπδηνύ απνηππώλνληαη ζηελ παξηηηνύξα. Ζ δνκή απηή 

επαλαιακβάλεηαη άιιεο πέληε θνξέο όζνλ αθνξά ην Α κέξνο ηεο θόξκαο 

θαη άιιεο ηέζζεξηο όζνλ αθνξά ην Β κέξνο ηεο. πλνιηθά δειαδή ην Α 

κέξνο απνηειείηαη από έμη ζηξνθέο θαη ην Β κέξνο από πέληε ζηξνθέο. 

   Από ην πξώην κέηξν ηεο δεύηεξεο ζηξνθήο, ην ηέκπν ηνπ ηξαγνπδηνύ 

είλαη πην γξήγνξν ζε ζρέζε κε ηελ πξώηε. 

Καηά ηελ πξώηε πεξίνδν ηνπ Α κέξνπο, ε θηζάξα κπαίλεη ζηε ζέζε ηνπ 

πξώηνπ κέηξνπ θαη όρη ζηε ζέζε ηνπ ηξίηνπ, όπσο παξαηεξείηαη ζηελ πξώηε 

ζηξνθή. ην δεύηεξν κέηξν ηεο δεύηεξεο πεξηόδνπ ην κπνπδνύθη δελ παηδεη 

ηελ απνηδηαηνύξα πνπ παίδεη ζην αληίζηνηρν κέηξν ηεο πξώηεο ζηξνθήο 

ηελ πξώηε θξάζε ηεο πξώηεο πεξηόδνπ ηνπ Β κέξνπο, ε θσλή κπαίλεη ζηε 

ζέζε ηνπ πξώηνπ κέηξνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ πξώηε ζηξνθή, όπνπ ε θσλή 

κπαίλεη ζηελ άξζε ηνπ πξνεγνύκελνπ κέηξνπ, ελώ ε δεύηεξε θξάζε έρεη 

έλα επηπιένλ κέηξν ζε ζρέζε κε ηε δεύηεξε θξάζε ηεο πξώηεο ζηξνθήο. Σν 

πεξηερόκελν ηνπ κέηξνπ απηνύ είλαη παλνκνηόηππν κε ηα κέηξα (1 - 5) ηνπ 

Β κέξνπο ηεο πξώηεο ζηξνθήο. Μεηά ην ηέινο ηεο πξώηεο πεξηόδνπ 

ππάξρνπλ δύν επηπιένλ θελά κέηξα ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζηξνθή 
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ηελ πξώηε θαη ηε δεύηεξε βόιηα ηεο δεύηεξεο πεξηόδνπ ε θσλή κπαηλεη 

ζην δεύηεξν όγδνν ηνπ πξώηνπ κηζνύ ηνπ πξώηνπ κέηξνπ θαη ηξαγνπδάεη 

δύν όγδνα επηπιένλ ζε ζρέζε κε ηελ πξώηε ζηξνθή πνπ κπαίλεη ζην 

δεύηεξν όγδνδν ηνπ δεύηεξνπ κηζνύ ηνπ ίδηνπ κέηξνπ. Δπίζεο ζην ηέινο ηεο 

πξώηεο βόιηαο ππάξρνπλ δύν επηπιένλ θελά κέηξα ζε ζύγθξηζε κε ηελ 

πξώηε ζηξνθή, όπσο ζην ηέινο ηεο πξώηεο πεξηόδνπ θαη ην κπνπδνύθη, αληί 

γηα ελαιιαγή θζόγγνπ ξε (ζηε ζέζε ηνπ κέηξνπ) θαη ηξίθσλεο ζπγρνξδίαο 

ηεο V βαζκίδαο (ζηελ άξζε ηνπ κέηξνπ), παίδεη νπζηαζηηθά κηα αλαιπκέλε 

ζπγρνξδία ηεο V βαζκίδαο ζε άξπηζκα 

    Σν ηέκπν ηεο ηξίηεο ζηξνθήο απμάλεηαη ζηαδηαθά απηή ηε θνξά, ζε 

ζρέζε κε απηό ηεο πξώηεο θαη ζην δεύηεξν κέηξν ηεο δεύηεξεο θξάζεο ηεο 

πξώηεο πεξηόδνπ, ζην Α κέξνο, ην κπνπδνύθη παίεη μαλά ηελ απνηδηαηνύξα 

πνπ έπαημε αξρηθά. 

Γεδνκέλνπ όηη ζθεθηόκαζηε ζηε ΟΛ ειάζζνλα, πνπ είλαη θαη ε 

ηνληθόηεηα ζηελ νπνία εθηειέζηεθε ην ηξαγνύδη, παξαηεξνύκε πσο ζην 

ηέινο ηεο πξώηεο πεξηόδνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην πξώην κηζό ηνπ 

ηειεπηαίνπ κέηξνπ, ν θζόγγνο ια ηνπ κπνπδπνπθηνύ αληηθαζίζηαηαη από ηελ 

ηξίθσλε ζπγρνξδία ηεο V βαζκίδαο . 

ρεηηθά κε ην Β κέξνο, παξαηεξνύληαη σο επί ην πιείζηνλ νη ίδηεο δηαθνξέο 

πνπ εληνπίδνληαη θαη ζηε δεύηεξε ζηξνθή, ζηα αληίζηνηρα κέηξα. Μηα 

επηπιένλ δηαθνξά είλαη όηη ζηα δύν επηπιένλ κέηξα  ηεο πξώηεο πεξηόδνπ, 

αληη γηα ηελ ελαιιαγή θζόγγνπ ξε θαη ζπγρνξδίαο ζηελ V βαζκίδα, ην 

κπνπδνύθη βάδεη θαη ζηε ζέζε ησλ θζόγγσλ ηε ζπγρνξδία. Δπίζεο, ζην 

ηέινο ηεο πξώηεο βόιηαο ηεο δεύηεξεο πεξηόδνπ αληηθαζηζηά ηε ζπγρνξδία 

ζηελ V βαζκίδα κε ην θζόγγν ξε. Σέινο, θαη ζηηο δύν βόιηεο ηεο δεύηεξεο 

πεξηόδνπ, ε θσλή κπαίλεη έλα όγδνν κεηά ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε 

ζηξνθή 

    πλερίδνληαο ζηελ ηέηαξηε ζηξνθή, ην ηέκπν δε κεηαβάιιεηαη. ηα δύν 

ηεέπηαίακέηα ηεο πξώηεο πεξηόδνπ ηνπ Α κέξνπο, ην κπνπδνύθη, αληί γηα ηηο 

ζπγρνξδίεο θαη ηνπο θζόγγνπο πνπ πξναλαθέξακε θάλεη ηξέκνιν ζηελ V 

βαζκίδα ηεο θιίκαθαο 

Οη ππόινηπεο δηαθνξέο είλαη παξόκνηεο κε απηέο ηεο πξνεγνύκελεο 

ζηξνθήο. Δμαίξεζε απνηειεί, ζην Β κέξνο, ην ηέινο ηεο πξώηεο βόιηαο ηεο 

δεύηεξεο πεξηόδνπ. Ζ δνκή, θαζώο θαη νη θζόγγνη ηεο θσλήο δε δηαθέξνπλ 

απν ηελ πξνεγνύκελε ζηξνθή, όκσο ν αξηζκόο ησλ κέηξσλ αθνινπζεί ηε 

δνκή ηεο πξώηεο ζηξνθήο θαη ηα δύν επηπιένλ θελά κέηξα πνπ ππήξραλ 

ζηελ δεύηεξε θαη ηελ ηξίηε ζηξνθή, δελ εκθαλίδνληαη εδώ. Χζηόζν ζηα 
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ηειεπηαία δύν κέηξα ηεο βόιηαο, ππάξρνπλ ζπγρνξδίεο V βαζκίδαο, ηόζν 

ζηε ζέζε, όζν θαη ζηελ άξζε ησλ κέηξσλ, όπσο θαη ζηα αληίζηνηρα ζεκεία 

ησλ πξνεγνύκελσλ ζηξνθώλ. 

    Πξνρσξώληαο ζηελ πξόηειεπηαία επαλάιεςε, παξαηεξνύκε, θαη' αξρήλ, 

όηη ην ηέκπν ηνπ ηξαγνπδηνύ απμάλεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν από ην πξώην 

κέηξν ηεο επαλάιεςεο 

ηα ηξία πξώηα κέηξα ηεο δεύηεξεο θξάζεο ηεο δεύηεξεο πεξηόδνπ ηνπ Α 

κέξνπο, ην κπνπδνύθη παίδεη δηαθνξεηηθνύο θζόγγνπο, ζπγθξηηηθά κε ηηο 

ππόινηπεο ζηξνθέο. πγθεθξηκέλα, αληί γηα ηνπο θζόγγνπο ια, ζηb, ια, ζηb, 

ζηb (απνηδηαηνύξα), ια, ζνι, θα#, ζνι, ια, παίδεη ηνπο θζόγγνπο ια, ζηb, 

ζηb, ια, ια, ζηb, ια, ζνι, ζνι (απνηδηαηνύξα), ια. Δπίζεο, ην πξόηειεπηαίν 

κέηξν ηεο θξάζεο ρξεζηκνπνηεί ηε ζπγρνξδία ηεο V βαζκίδαο αληί γηα ην 

θζόγγν ια, νκνίσο κε ην αληίζηνηρν ζεκείν ηεο ηξίηεο ζηξνθήο. 

Αθόκε, ζην πξώην κηζό ηνπ πξώηνπ από ηα ηέζζεξα θελά κέηξα κεηά ην 

ηέινο ηνπ Α κέξνπο, ην κπνπδνύθη, αληί γηα ηε λόηα ζνι πνπ έπαηδε θαη ζηηο 

πξνεγνύκελεο ζηξνθέο, παηδεη νιόθιεξε ηε ζπγρνξδία ζηελ I βαζκίδα. Από 

ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν απνπζηάδεη ε θηζάξα, πνπ κπαίλεη μαλά ζην ακέζσο 

επόκελν. 

Σν Β κέξνο, ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηξνθή, είλαη νξρεζηξηθό. Ζ κνξθνινγηθή 

ηνπ δνκε είλαη παξόκνηα κε απηή ηεο πξώηεο ζηξνθήο. 

Αξκνληθά ππάξρνπλ κηθξέο δηαθνξέο. ην ηξίην κέηξν ηεο πξώηεο θξάζεο 

ηεο δεύηεξεο πεξηόδνπ (ζηελ πξσηε βόιηα) ζην θζόγγν λην πνπ παίδεη ην 

κπνπδνύθη, θάλεη κηα ηξίιηα κεηαμύ ησλ θζόγγσλ λην θαη ξε, ζε αληίζεζε κε 

ηηο ππόινηπεο ζηξνθέο, ελώ ζην ακέζσο πξνεγνύκελν κέηξν (ζηε δεύηεξε 

βόιηα) παίδεη ην θζόγγν λην δύν θνξέο κε αμίεο νγδόσλ αληί γηα κία κε αμία 

ηεηάξηνπ. 

    Μεηά ην ηέινο απηήο ηεο ζηξνθήο ππάξρνπλ δύν θελά κέηξα πξηλ 

μεθηλήζεη ε επόκελε. 

    ηελ ηειεπηαία ζηξνθή ην δεύηεξν κέξνο παξαιείπεηαη. ην ηειεπηαίν 

κέηξν ηεο πξώηεο πεξηόδνπ ην κπνπδνύθη ρξεζηκνπνηεί ηε ζπγρνξδία ηεο V 

βαζκίδαο, όπσο θαη ζηελ ηξίηε ζηξνθή. 

    Με κία ζπλνιηθή αθξόαζε ηεο «Φξαγθνζπξηαλήο», παξαηεξνύκε έλα 

αθόκε ραξαθηεξηζηηθό ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθηέιεζεο. ηα Β κέξε ησλ 

ζηξνθώλ, ε θσλή ηνπ Βακβαθάξε, ζηηο πξώηεο θξάζεηο ή θαη ζην πξώην 

κέηξν ησλ δεύηεξσλ θξάζεσλ -αλάινγα κε ηε ζηξνθή-, ηξαγνπδάεη κόλν ην 

θζόγγν ζηb θαη θαλέλαλ άιινλ θαη επηπιένλ όινη νη θζόγγνη πνπ ηξαγνπδάεη 
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είλαη ηζόρξνλνη. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ πξώηε θσλή πνπ παίδεη ην 

κπνπδνύθη ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. 

   Γεληθόηεξα, ην πιαίζην ησλ θζνγγηθώλ αμηώλ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 

από ην Βακβαθάξε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθηέιεζε, απνηειείηαη σο επη ην 

πιείζηνλ από αμίεο ηεηάξησλ, θαηόπηλ από αμίεο νγδόσλ θαη ζηηο 

θαηαιήμεηο ησλ κεξώλ, ην κπνπδνύθη παίδεη θαη αμίεο κηζώλ. Μηθξόηεξεο 

αμίεο δελ παξαηεξνύληαη, ελώ ε θσλή ηνπ Βακβαθάξε ρξεζηκνπνηεί θαη 

παύζεηο αλάινγα κε ηε θζνγγηθή αμία πνπ έρεη ην ππόινηπν κέηξν.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

3. ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΤΓΚΡΗΖ 

 

 

3.1 ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΠΗΘΗΚΧΣΖ – ΓΗΚΟ: 45ΑΡΗΑ (1962) 

 

  

   Δπαλεθηέιεζε (ε πξώηε εμ απηώλ) ζε ξπζκό 2/4 θαη ζε ηνληθόηεηα ΟΛ. 

Αθνινπζεί δνκή θόξκαο Α–Β, ελώ ζπλνιηθά ην Α κέξνο εθηειείηαη πέληε 

θνξέο θαη ην Β κέξνο ηέζζεξηο. 

   Με  έλα  πξώην  άθνπζκα  θαη  ησλ  δύν  εθηειέζεσλ , κπνξνύκε  εμ  

αξρήο  λα  δηαπηζηώζνπκε  νξηζκέλεο  εκθαλείο  δηαθνξέο  κεηαμύ  ηνπο. 

   Από  ηελ  πξώηε θηόιαο ζηηγκή κπνξνύκε  λα  αληηιεθζνύκε  πσο  ην  

ηέκπν  ηεο  επαλεθηέιεζεο  ηνπ  Μπηζηθώηζε  είλαη  πην  αξγό. Δλ  ζπλερεία  

κάιηζηα  δηαπηζηώλνπκε  όηη  ζηελ  εθηέιεζε  ηνπ  Βακβαθάξε , όπσο  

πξναλαθέξακε , ην  ηέκπν , ζηαδηαθά  ζρεδόλ , απμάλεη  ηαρύηεηα , θάηη  

πνπ  δελ  ζπκβαίλεη  ζηελ  επαλεθηέιεζε  ηνπ  Μπηζηθώηζε , όπνπ  ην  

ηέκπν  κέλεη  ζηαζεξό.  

   Όζνλ  αθνξά  ηα  όξγαλα  πνπ  ρξεζηκνπνηήζεθαλ , ε  δηαζθεπή  ηνπ  

Μπηζηθώηζε  αιιάδεη  ηνλ  ιεηηνπξγηθό  ξόιν  νξηζκέλσλ  νξγάλσλ  θαη  

ρξεζηκνπνηεί  θαη  θάπνηα  επηπιένλ  όξγαλα , πνπ  είλαη  ην  αθνξληεόλ , ην  

κπαγιακαδάθη , ηα  θξνπζηά  θαη  ην  κπάζν.  Σα  λέα  όξγαλα  πνπ  

ρξεζηκνπνηνύληαη , ζε  νξηζκέλα  ζεκεία , αληηθαζηζηνύλ  ηα  ήδε  

ρξεζηκνπνηνύκελα ,ή θαη έλα ηκήκα από  ηε  ιεηηνπξγηθόηεηά  ηνπο. 

   Απηό  έρεη  σο  ζπλέπεηα  ν  ιεηηνπξγηθόο  ραξαθηήξαο  ησλ  νξγάλσλ  πνπ  

ρξεζηκνπνηήζεθαλ  θαηά  ηελ  πξώηε  εθηέιεζε , ζε  αξθεηέο  πεξηπηώζεηο  

λα  κεηαβάιιεηαη. 

   Σέινο  όζνλ  αθνξά  ηα  κέξε  ηεο  θόξκαο  ηνπ  θνκκαηηνύ , ηόζν  ην  Α , 

όζν  θαη  ην  Β , έρνπλ  κηα  ζηξνθή  ιηγόηεξε , από  όηη  ζηελ  πξώηε  

εθηέιεζε , θαζώο  επηιέγεηαη  λα  κελ  εθηειεζηεί  ε  ηειεπηαία  ζηξνθή  ηεο  

πξώηεο  εθηέιεζεο  πνπ  απνηειεί  θαη  ην  νξρεζηξηθό  ηκήκα  ηεο  

″Φξαγθνζπξηαλήο″  ηνπ  Βακβαθάξε. 

   Δκβαζύλνληαο  ηώξα  πεξηζζόηεξν  θαη  ζηηο  δύν  ″Φξαγθνζπξηαλέο″ , 

δηαπηζηώλνπκε  θαη  νξηζκέλεο  αξκνληθέο  αιιά  θαη  κνξθνινγηθέο  

δηαθνξέο  πνπ  ππάξρνπλ  κεηαμύ  ηνπο. 

   Αξρηθά , ζε  αληίζεζε  κε  ην  πξσηόηππν , πνπ ην  ζόιν  ηνπ  

κπνπδνπθηνύ  μεθηλάεη  ζηε  ζέζε  ηνπ  πξώηνπ  κέηξνπ  κε  αμίεο  νγδόσλ , 
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ε  επαλεθηέιεζε  μεθηλάεη  κε  έλα  ειιηπέο  κέηξν , πνπ  ζηελ  νπζία  

απνηειεί  ην  δεύηεξν  ηέηαξην  ηνπ κέηξνπ  ηνπ  θνκκαηηνύ , όπνπ  ην  

κπνπδνύθη  κπαίλεη  κόλν  ηνπ  κε  έλα  ηξίερν  νγδόσλ  θαη  ακέζσο  κεηά  

μεθηλάλε  ηα  κέηξα  ηνπ  ηξαγνπδηνύ: 

   Δμεηάδνληαο  θαη΄ αξρήλ  ηελ  πξώηε  ζηξνθή  ηνπ  ηξαγνπδηνύ , 

παξαηεξνύκε  ηε  δνκή  ηνπ Α  κέξνπο. Όζνλ αθνξά  ηελ πξώηε  πεξίνδν , 

ηα  κπνπδνύθηα  γίλνληαη  δύν , ζε  αληίζεζε  κε  ην  έλα  ζηελ  εθηέιεζε  

ηνπ  Βακβαθάξε  θαη  παίδνπλ  δηθσλίεο. 

   ηελ  πξώηε  θξάζε  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ , ηα  κπνπδνύθηα , ζηνλ  ηξίην  

θζόγγν  ηνπ  θάζε  κέηξνπ , παίδνπλ  ακέζσο  πξηλ  ηνλ  πξνεγνύκελν  

θζόγγν  σο  απνηδηαηνύξα , κε  εμαίξεζε  ην  πξώην  κέηξν. Δπίζεο , ελώ  

ζην  πξώην  κέηξν , νη  θζόγγνη  πνπ  παίδνπλ  ηα  κπνπδνύθηα  είλαη  

ηέζζεξα  όγδνα , ζηα  ππόινηπα  κέηξα  νη  θζόγγνη  δελ  είλαη  ηζόρξνλνη. 

Όζνλ  αθνξά  ηε  δεύηεξε  θξάζε  ηεο  πεξηόδνπ , ζην  δεύηεξν  κέηξν , ηα  

κπνπδνύθηα  παίδνπλ  ηηο  λόηεο  αληίζηξνθα  απ΄ όηη  ζην  πξσηόηππν , ελώ  

ζην  ακέζσο  επόκελν  κέηξν , αληί  λα  παίδνπλ  ηα  δύν  πξώηα  όγδνα , 

παίδνπλ  έλα  ηξίερν  κε  ηνλ  πξώην  θζόγγν  λα  είλαη  ν  ηειεπηαίνο  ηνπ  

πξνεγνύκελνπ  κέηξνπ  θαη  ηνπο  δύν  επόκελνπο , λα  είλαη  απηνί  πνπ  

αθνύγνληαη  θαη  ζην  πξσηόηππν. ην  ηέινο  ηεο  θξάζεο , αληί  γηα  ηνπο  

θζόγγνπο  θαη  ηηο  ζπγρνξδίεο  πνπ  ρξεζηκνπνηνύληαη  ζην  πξσηόηππν , ηα  

κπνπδνύθηα , ζηα  δύν  ηειεπηαία  κέηξα  θάλνπλ  έλα  ρξσκαηηθό  

θαηέβαζκα. Σν  πξώην  κπνπδνύθη  παίδεη  ηνπο  θζόγγνπο  λην-ζη-ζηb-ια  

θαη  ην  δεύηεξν  παίδεη  κία  ηξίηε  θάησ. Καη  ζε  απηή  ηε  θξάζε  νη  

θζόγγνη  δελ  είλαη  ηζόρξνλνη. Ζ  πεξίνδνο  απηή , δηαθέξεη  θαη  ζηηο  

βαζκίδεο  πνπ  ρξεζηκνπνηεί  από  ην  πξσηόηππν.  Δλώ  ν  Βακβαθάξεο  

επηιέγεη  λα  θξαηήζεη  όιε  ηελ  πξώηε  θξάζε  θαη  ην  κηζό  ηεο  δεύηεξεο  

ζηελ  Η  βαζκίδα  ηεο  ηνληθόηεηαο  θαη  λα  ρξεζηκνπνηήζεη  ηελ  Η  βαζκίδα  

ζην  δεύηεξν  κηζό , ζηελ  επαλεθηέιεζε  ηνπ  Μπηζηθώηζε , ελώ  αξρηθά  

ρξεζηκνπνηείηαη  ε  πξώηε  βαζκίδα , ζηε  δεύηεξε  θξάζε  ηεο  πξώηεο  

πεξηόδνπ , ρξεζηκνπνηείηαη ε ΗΗ  βαζκίδα , κέρξη  ην  πξώην  κηζό  θαη  κεηά  

αθνύγεηαη  ε  ΗΗ. 

   ηε  δεύηεξε  πεξίνδν  ην  κπνπδνύθη  ″εγθαηαιείπεη″  ην  ζνιηζηηθό  ηνπ  

ξόιν  θαη  απνθηά  ζπλνδεπηηθό  ραξαθηήξα , θάλνληαο  ηξέκνιν  ζηηο  

ζπγρνξδίεο  ησλ  βαζκίδσλ  πνπ  επηιέγνληαη. πλνδεπηηθό  ραξαθηήξα  έρεη  

θαη  ην  κπαγιακαδάθη , έλα  όξγαλν  πνπ  δελ  ρξεζηκνπνηείηαη  ζηελ  A΄ 

εθηέιεζε. Σν  ζνιηζηηθό  ξόιν  ηνπ  κπνπδνπθηνύ  αληηθαζηζηά  ην  

αθνξληεόλ , πνπ  παίδεη  θη  απηό  δηθσλίεο. Καη  ζ΄ απηήλ  ηελ  πεξίνδν , ζε  
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αληίζεζε  κε  ην  πξσηόηππν , νη  θζόγγνη  πνπ  παίδεη  ην  αθνξληεόλ  δελ  

είλαη  ηζόρξνλνη , ελώ  παξαηεξνύληαη  δηαθνξέο  θαη  ζηηο  ζπγρνξδίεο  πνπ  

επηιέγνληαη. ην  πξώην  κηζό  ηεο  πξώηεο  θξάζεο  βάδεη ηε IV  βαζκίδα  

ελώ  ζην  δεύηεξν  κηζό  ηεο  Η , ζε  αληίζεζε  κε  ην  Βακβαθάξε  πνπ  

θξαηάεη  ζε  όιε  ηε  θξάζε  ηελ  Η  βαζκίδα. 

   ηα  θελά  κέηξα  πξηλ  μεθηλήζεη  ην  Β  κέξνο , εθηόο  από  ην  κπνπδνύθη  

θαη  ηελ  θηζάξα  πνπ  αθνύγνληαη  ζην  πξσηόηππν , αθνύγνληαη  θαη  όια  

ηα  ππόινηπα  όξγαλα  πνπ  ρξεζηκνπνηνύληαη  ζηελ  επαλεθηέιεζε , λα  

παίδνπλ  ηελ  Η  βαζκίδα   ηεο  ηνληθόηεηαο , άιια  ζε  πςειόηεξεο  θαη  

άιια  ζε  ρακειόηεξεο  νθηάβεο , ελώ  ην  κπαγιακαδάθη  παίδεη  ηξίερα  

νγδόσλ  ζηε  ζνι , ζην  δεύηεξν  κηζό  ησλ  κέηξσλ. 

   ηελ  έλαξμε  ηνπ  Β  κέξνπο  ε  θσλή  κπαίλεη  όπσο  θαη  ζην  

πξσηόηππν  ζην  πξνεγνύκελν  κέηξν , όρη  όκσο  ζην  δεύηεξν  κηζό  ηνπ  

αιιά  ζην  ηειεπηαίν  όγδνν  ηνπ  κέηξνπ.  Δπίζεο  ε  θσλή  ηνπ  

Μπηζηθώηζε , ζε  αληίζεζε  κε  ηνπ  Βακβαθάξε , θάλεη  πνηθίικαηα. ην  

πξώην  κέξνο  ηεο  δεύηεξεο  θξάζεο , ε  θσλή  κπαίλεη  έλα  ηέηαξην  κεηά  

ζε  ζρέζε  κε  ην  πξσηόηππν  θαη  νη  δύν  πξώηνη  θζόγγνη  ηεο  είλαη  αμίαο  

νγδόσλ  θαη  όρη  ηεηάξησλ. Δπίζεο  ζην  πξνηειεπηαίν  ηεο  πξώηεο  

πεξηόδνπ , ηα  κπνπδνύθηα  παίδνπλ  ην  ρξσκαηηθό  θαηέβαζκα  πνπ  

έπαηδαλ  θαη  ζην  ηέινο  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ  ηνπ  Α  κέξνπο , ελώ  ζην  

ηέινο  ηνπ  ακέζσο  επόκελνπ  κέηξνπ , παίδνπλ  ηηο  λόηεο  αληίζηξνθα , 

κνηίβν  πνπ  αληηθαζηζηά  ην  ζνι-ια-ζη-λην  ζηελ  πξσηόηππε  εθηέιεζε. 

   Σα  δύν  απηά  κνηίβα , εθηόο  από  ηνπο  θζόγγνπο  δηαθέξνπλ  θαη  ζηηο  

αμίεο. ηε  δεύηεξε  εθηέιεζε , ην  κνηίβν  κπαίλεη  έλα  όγδνν  κεηά  από  

όηη  ζηελ  πξώηε , ελώ  αληί  γηα  αμίεο  νγδόσλ , νη  θζόγγνη  έρνπλ  αμίεο  

ηξίερσλ  νγδόσλ. ην  ίδην  κέηξν  ε  θσλή  ηξαγνπδά  θαη  ζην  δεύηεξν  

κηζό  ηνπ  κέηξνπ , ελώ  ε  θσλή  ηνπ  Βακβαθάξε  ηξαγνπδά  κόλν  ηε  ζηb. 

ην ζεκείν  απηό , εθηόο  από  δηαθνξέο  ζηνπο  θζόγγνπο  παξαηεξνύκε  

θαη κηα  δηαθνξά  ζην  πνηεηηθό θείκελν. Δλώ  ν  Βακβαθάξεο  ηξαγνπδά  

″…. θαη  κάγηα  κνπ  ΄ρεηο  θάλεη″ ,   ζηε  δεύηεξε  εθηέιεζε  ν  ζηίρνο  ιέεη:  

″ιεο  θαη  κάγηα  κνπ  ΄ρεηο  θάλεη″  θη  έηζη  αιιάδεη  θαη  ην  λόεκα  ηνπ  

ζηίρνπ. 

   Όζνλ  αθνξά  ηελ  αξκνλία  ηνπ  Β  κέξνπο , ε  δεύηεξε  θξάζε  ηεο  

πξώηεο  πεξηόδνπ , ρξεζηκνπνηεί  ηελ  ΗΗ  βαζκίδα , αληί  γηα  ηελ  πξώηε , 

ζην  πξώην  κέξνο  ηεο. Δλ  ζπλερεία  ζηα  δύν  πξώηα  κέηξα  ηεο  πξώηεο  

βόιηαο  ηεο  δεύηεξεο  πεξηόδνπ  ρξεζηκνπνηεί  ηελ  IV  βαζκίδα , ελώ  ζην  

ακέζσο  επόκελν  ρξεζηκνπνηεί  ηελ  Η  βαζκίδα , κέρξη  ην  ηέινο  ηεο  
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πεξηόδνπ  αληί  λα  θξαηήζεη  όιε  ηελ  πεξίνδν  ζηελ  V  βαζκίδα. ηε  

δεύηεξε  βόιηα , ε  IV  θξαηάεη  έλα  κέηξν  παξαπάλσ. 

   ηε  δεύηεξε  ζηξνθή  ηνπ  Α  κέξνπο , ηελ  πξώηε  δειαδή  επαλάιεςε , 

ην  κπνπδνύθη  παίδεη , όπσο  θαη  ζην  αληίζηνηρν  ζεκείν  ηεο  πξώηεο  

ζηξνθήο , θζόγγνπο  πνπ  δελ  είλαη  ηζόρξνλνη , κε  δηαθνξεηηθέο  όκσο  

αμίεο  από  απηέο  πνπ  ρξεζηκνπνηνύληαη  ζηελ  πξώηε  ζηξνθή. ηα  θελά  

κέηξα  πξηλ  μεθηλήζεη  ην  Β  κέξνο , δελ  αθνύγνληαη  ηα  ηξίερα  νγδόσλ 

πνπ  έπαηδε  ην  κπαγιακαδάθη. 

   ην  Β  κέξνο , κεηά  ην  ηέινο  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ , δελ  ππάξρνπλ  ηα  

επηπιένλ  κέηξα  πνπ  ππήξραλ  ζηελ  πξώηε  εθηέιεζε , πξηλ  μεθηλήζεη  ε  

δεύηεξε  πεξίνδνο. ην  μεθίλεκα  ηεο  δεύηεξεο  πεξηόδνπ , ε  θσλή  

κπαίλεη  ζην  δεύηεξν  κηζό  ηνπ  κέηξνπ , νκνίσο  δειαδή  κε  ηελ  πξώηε  

ζηξνθή. 

   ηελ  εθηέιεζε  ηνπ  Βακβαθάξε  όκσο  ε  θσλή  κπαίλεη  ζην  δεύηεξν  

όγδνν  ηνπ  κέηξνπ , ζην  νπνίν  ε  θσλή  ηξαγνπδά  άιινπο  δύν  ίδηνπο  

θζόγγνπο , ελώ  ζην  αληίζηνηρν  κέηξν  ηεο  δεύηεξεο  εθηέιεζεο , ν  

Μπηζηθώηζεο  ηξαγνπδάεη  άιινλ  έλα  θζόγγν , δηαθνξεηηθήο  αμίαο  από  

ηνλ  πξώην. ην  ίδην  ζεκείν , όζνλ  αθνξά  ην πνηεηηθό θείκελν  ηνπ  

ηξαγνπδηνύ , ελώ  ν  Βακβαθάξεο  ηξαγνπδάεη  ″ζα  ήζεια  λα  κε  

ρνξηάζεηο…″ , ν  Μπηζηθώηζεο  ηξαγνπδάεη  ″ζα  ΄ζεια  λα  κε  ρνξηάζεηο″.  

Οινθιεξώλνληαο  κε  ην  Β  κέξνο  ηεο  δεύηεξεο  ζηξνθήο , ζηε   δεύηεξε  

βόιηα  ηεο  δεύηεξεο  πεξηόδνπ  θαη  ζπγθεθξηκέλα  ζηελ  ηειεπηαία  θξάζε,  

ε  θσλή  κπαίλεη  ζε  άιιν  ρξόλν  από  όηη  ζηελ  εθηέιεζε  ηνπ  

Βακβαθάξε. Πην  ζπγθεθξηκέλα , αθνινπζεί  ηε  δνκή  πνπ  αθνινπζεί  θαη  

ζην  μεθίλεκα  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ. Σα  ππόινηπα  ραξαθηεξηζηηθά  ηεο  

πξώηεο  ζηξνθήο  ηζρύνπλ θαη  εδώ. 

   ηε  δεύηεξε  επαλάιεςε , ην  Α  κέξνο  δελ  παξνπζηάδεη  δηαθνξέο  ζε  

ζρέζε  κε  ην  αληίζηνηρν  κέξνο  ηεο  πξώηεο  επαλάιεςεο. ηα  κέηξα κεηά  

ην  ηέινο  ηεο πξώηεο  πεξηόδνπ θαη  πξηλ  ηελ  έλαξμε  ηεο  δεύηεξεο,  δελ  

παξαηεξνύληαη  δηαθνξέο  ζπγθξηηηθά  κε  ηελ  πξώηε  ζηξνθή  εθηόο  από  

ην  πξώην  κέηξν , όπνπ  ζην  δεύηεξν  κηζό  ηνπ , ην  κπαγιακαδάθη  παίδεη  

έλα  ηξίερν  νγδόσλ ζην  θζόγγν  ζνι , κε  ελσκέλα  όκσο  ηα  πξώηα  δύν  

όγδνα. 

   ην  Β  κέξνο , ην  κπνπδνύθη  ζηελ  πξώηε  πεξίνδν  παίδεη  έλα  κηθξό , 

γξήγνξν  ηαμίκη  ζηελ  πξώηε  θξάζε , πνπ  μεθηλά , πεξίπνπ  από  ην  

δεύηεξν  κηζό  ηνπ  ηέηαξηνπ  κέηξνπ  ηεο  θαη  δηαξθεί  κέρξη  θαη  ην  

πξώην  κέηξν  ηεο  επόκελεο  θξάζεο. ηε  δεύηεξε  πεξίνδν  παξαηεξείηαη  
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άιιε  κία  δηαθνξά  ζην πνηεηηθό θείκελν. πγθεθξηκέλα  ζηελ  πξώηε  

θξάζε  ηεο  πεξηόδνπ , ν  Μπηζηθώηζεο  ηξαγνπδάεη  ″Γαιεζζά  θαη  

Νηειαγθξάηζηα″  ελώ  ην  θσλεηηθό  κέξνο  ηεο  δεύηεξεο  πεξηόδνπ  

αθνινπζεί  ηε  δνκή  ηεο  αληίζηνηρεο  πεξηόδνπ (ζηε  δεύηεξε  βόιηα)  ηεο  

πξνεγνύκελεο  επαλάιεςεο. Σα ππόινηπα  ραξαθηεξηζηηθά  ηεο  

ζπγθεθξηκέλεο  ζηξνθήο  ππάξρνπλ  θαη  ζηηο  πξνεγνύκελεο. 

   Οκνίσο  κε  ηε  δεύηεξε  επαλάιεςε , θαη  ζηελ  ηξίηε  επαλάιεςε  όζνλ  

αθνξά  ην  Α  κέξνο , δελ  παξαηεξνύληαη  δηαθνξέο  ζε  ζρέζε  κε  ηελ  

πξώηε.  

   Δπίζεο  ηα  κέηξα  κεηαμύ  ησλ  δύν  πεξηόδσλ  δελ  δηαθέξνπλ  ζε  

ζύγθξηζε  κε  απηά  ηεο   πξνεγνύκελεο  ζηξνθήο. 

   Μεηαμύ  πξώηεο  θαη  δεύηεξεο  θξάζεο  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ (ζην  Β  

κέξνο)  ην  κπνπδνύθη  παίδεη  έλα  κηθξό  ηαμίκη , παξόκνην  κε  απηό  ηεο  

πξνεγνύκελεο  επαλάιεςεο. 

   Όζνλ  αθνξά  ηε  δεύηεξε  πεξίνδν  ηνπ  Β  κέξνπο , ην θσλεηηθό  κέξνο , 

ζηελ  πξώηε  βόιηα  αθνινπζεί  ηε  δνκή  ηεο  πξώηεο  ζηξνθήο , ελώ  ζηε  

δεύηεξε  βόιηα , αθνινπζεί  ηε  δνκή  ηεο  αληίζηνηρεο  βόιηαο  ζηελ  

πξώηε  επαλάιεςε. 

   Οη  ππόινηπεο  δηαθνξέο  ζε  ζρέζε  κε  ην  πξσηόηππν  ππάξρνπλ  θαη  

ζηηο  πξνεγνύκελεο  ζηξνθέο. 

   ηελ  ηειεπηαία  ζηξνθή  επαλαιακβάλεηαη  κόλν  ην  Α  κέξνο  πνπ  

απνηειεί  θαη  ηελ  θαηάιεμε  ηνπ  ηξαγνπδηνύ. Γελ  παξαηεξνύληαη  

δηαθνξέο  ζε  ζρέζε  κε  ηελ  πξνεγνύκελε  επαλάιεςε. 

   Σν  νξρεζηξηθό   κέξνο  ηεο  ″Φξαγθνζπξηαλήο″  ηνπ  Βακβαθάξε , πνπ  

απνηειεί  ηελ  ηειεπηαία  επαλάιεςε  ηνπ  Β  κέξνπο  ηεο , ζηελ  εθηέιεζε  

ηνπ  Μπηζηθώηζε , παξαιείπεηαη , θαζώο  θαη – όπσο  πξναλαθέξακε – 

παξαιείπεηαη  θαη  ην  αληίζηνηρν  Α  κέξνο  ηεο  ζπγθεθξηκέλεο  ζηξνθήο. 

 

 

 Γεληθόηερες  παραηερήζεης: 

   ηελ  εθηέιεζε  ηνπ  Μπηζηθώηζε , ην  κπάζν  θαη  ηα  θξνπζηά , 

απνηεινύλ  δύν  όξγαλα  πνπ  πιαηζηώλνπλ  ην  θνκκάηη  θαζ΄ όιε  ηε  

δηάξθεηά  ηνπ. Ζ  ρξήζε  ηνπο , εθηόο  από  ζπλνδεπηηθή  είλαη  θαη  ξπζκηθή. 

Αληίζεηα , ζην  πξσηόηππν , ην  κπνπδνύθη  πιαηζηώλεηαη  ζπλνδεπηηθά  

κόλν  από  θηζάξα , πνπ  θαηά  ζπλέπεηα  απνηειεί  θαη  ην  κόλν  όξγαλν  κε  

ξπζκηθό  ραξαθηήξα  ζε  απηήλ  ηελ  εθηέιεζε. 
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      Σν  κπάζν , ελώ  θαηά  θύξην  ιόγν  έπαηδε  θζόγγνπο  αμίαο  κηζνύ , ζην  

ηέινο  ζρεδόλ  θάζε  πεξηόδνπ  έπαηδε  επηπιένλ  λόηεο  κε  αμίεο  ηεηάξησλ, 

ζε  αληίζεζε  κε  ηελ  πξσηόηππε  εθηέιεζε. 

     Όζνλ  αθνξά  ην  κπάζν , πνπ  ε  ιεηηνπξγία  ηνπ  είλαη  θαη  αξκνληθή , 

αλάινγα  κε  ηηο  βαζκίδεο  πνπ  ρξεζηκνπνηνύληαη , παίδεη  θαη  ηνπο  

αληίζηνηρνπο  θζόγγνπο.  

    ην  Β κέξνο  ησλ  ζηξνθώλ  πνπ  κπαίλεη  ε  θσλή , ην  κπνπδνύθη  πνπ 

παίδεη  θη  απηό  ην  θσλεηηθό  κέξνο  ηαπηόρξνλα , ρξεζηκνπνηεί  δηθσλίεο  

θαη ζηε  δεύηεξε  θξάζε. Δπηπιένλ  ην  κπνπδνύθη  εθηειεί ζε    αθαζόξηζηα  

ζεκεία , παξαιιαγκέλνπο  ρξνληθά  θζόγγνπο , ή  θαη  πεξηζζόηεξνπο  θαη  

δηαθνξεηηθνύο  κεηαμύ  ηνπο , όηαλ  ζηα αληίζηνηρα  ζεκεία  ηνπ  

πξσηόηππνπ , ην  κπνπδνύθη έπαηδε  πην  ιίγνπο  θαη  πην  ζπγθεθξηκέλνπο. 

   Γεληθόηεξα  ζην  κπνπδνύθη  θαη  ζην  αθνξληεόλ , πνπ  απνηεινύλ  ηα  

ζνιηζηηθά  όξγαλα  ηεο  εθηέιεζεο  ηνπ  ηξαγνπδηνύ  κε  ηνλ  Μπηζηθώηζε , 

θαη  ελώ  ην  κπνπδνύθη  ηνπ  Βακβαθάξε  έπαηδε  ζε  θάζε  κέηξν  

ηζόρξνλνπο – σο  επί  ην  πιείζηνλ – θζόγγνπο , παίδνπλ  θζόγγνπο  

δηαθνξεηηθήο  ρξνληθήο  αμίαο  θαηά  θύξην  ιόγν. Παξαηεξείηαη  δειαδή  

κηα  ρξνληθή  αληζόηεηα  κεηαμύ  ησλ  δύν  θζόγγσλ  ησλ  ζνιηζηηθώλ  

νξγάλσλ. 

   Όζνλ  αθνξά  ηνλ  ηξόπν  εξκελείαο  ηνπ  Μπηζηθώηζε , ηξαγνπδά  σο  επί  

ην  πιείζηνλ  κηθξόηεξεο  αμίεο  ζηα  εηζαγσγηθά  ζεκεία  ησλ  

ηξαγνπδηζηηθώλ  κεξώλ  θαη  κεγαιύηεξεο  αμίεο  ζηηο  θαηαιήμεηο  ηνπο. ε  

κε  θαζνξηζκέλα  ζεκεία  θάλεη  νξηζκέλεο  απνηδηαηνύξεο  θαη  ηξίιηεο , 

ελώ  ρξεζηκνπνηεί  θαη  πεξηζζόηεξεο  αλαπλνέο  από  ηνλ  Βακβαθάξε. 
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3.2  ΜΑΝΟ  ΥΑΣΕΗΓΑΚΗ – ΓΗΚΟ: ΠΑΥΑΛΗΔ  ΜΔΑ  ΑΠΟ  ΣΖ  

ΝΔΚΡΖ  ΓΖ  (1962) 

 

   Ζ  πξώηε  νξρεζηξηθή  επαλεθηέιεζε  έρεη  ξπζκό  2/4  θαη  ε  ηνληθόηεηά  

ηεο  είλαη ε  ΟΛ⁻. Αθνινπζεί  δνκή  θόξκαο  Α-Β. Σα  δύν  κέξε  

εθηεινύληαη  από  δύν  θνξέο  ην  θαζέλα , κε  εμαίξεζε  ηελ  θαηαιεθηηθή  

ζηξνθή , θαηά  ηελ  νπνία  εθηειείηαη  κόλν  ην  Α  κέξνο  θαη  κόλν  κία  

θνξά. Δμαηξώληαο  ηελ  θαηάιεμε , ηα  δύν  κέξε  έρνπλ  από  δύν  ζηξνθέο  

ην  θαζέλα. 

   Πξηλ  μεθηλήζεη  ε  πξώηε  ζηξνθή  ηνπ  θνκκαηηνύ , πξνεγνύληαη  

ηέζζεξα  κέηξα  ζηελ  Η  βαζκίδα  ηεο  ζπγρνξδίαο , όπνπ  ε  θιαζζηθή  

θηζάξα  παίδεη  έλα  άξπηζκα  ζηε  ζπγρνξδία  ΟΛ⁻ , ελώ  ζηα  δύν  

ηειεπηαία   κέηξα  κπαίλεη  θαη  ην  κπάζν  κε  θζόγγνπο  ηεο  αληίζηνηρεο  

βαζκίδαο. Αληίζεηα , ζηελ  εθηέιεζε  ηνπ  Βακβαθάξε , μεθηλνύζε  πξώηα  

ην  ζνιηζηηθό  κέξνο  θαη  θαηόπηλ  έκπαηλε  ε  ζπλνδεία. 

   ηελ  πξώηε  ζηξνθή  ν  Υαηδηδάθηο  ρξεζηκνπνηεί  γηα  ην  ζνιηζηηθό  

κέξνο  ηνπ  θνκκαηηνύ , καληνιίλν  αληί  γηα  κπνπδνύθη , θαη  ελώ  ν  

Βακβαθάξεο  μεθηλάεη  ζηε  ζέζε  ηνπ  πξώηνπ  κέηξνπ , ν  Υαηδηδάθηο – 

δεδνκέλνπ  όηη  ζηελ  εθηέιεζε  ηνπ  Βακβαθάξε  ζα  κπνξνύζαλ  λα  

πξνεγνύληαη  θελά  κέηξα- επηιέγεη  λα  μεθηλήζεη  ην  ζνιηζηηθό  κέξνο  ζην  

δεύηεξν  κηζό  ηνπ  πξνεγνύκελνπ  κέηξνπ  ηεο  πξώηεο  ζηξνθήο. 

   ην  ηειεπηαίν  όγδνν  ηνπ  πξώηνπ  κέηξνπ  ηνπ  Α  κέξνπο  ηα  

καληνιίλα  μεθηλάλε  λα  παίδνπλ  δηθσλίεο , όπσο  θαη  ζηε  δηαζθεπή  ηνπ  

ηξαγνπδηνύ  κε  ηνλ  Μπηζηθώηζε. Δθηόο  από  ηα  καληνιίλα , ν  Υαηδηδάθηο  

επηιέγεη  λα  ρξεζηκνπνηήζεη  θαη  ειεθηξηθή  θηζάξα , ζηελ  νπνία  δίλεη  

ζπλνδεπηηθό  ξόιν  θαζώο  ηε βάδεη  λα  παίδεη  έλα  ηξέκνιν  ζην  θζόγγν 

ζηb  ζηα  ζεκεία  πνπ  ρξεζηκνπνηεί  ηε  Η  βαζκίδα  θαη  ζην  θζόγγν  ια  

ζηα ζεκεία  πνπ  ρξεζηκνπνηεί  ηε  V  βαζκίδα. Γηα  λα  γίλεη  πην  

θαηαλνεηή  ε  ρξήζε  ηνπ  ηξέκνινπ  θαζώο  θαη  πνηνο  από  ηνπο  δύν  

θζόγγνπο  ρξεζηκνπνηείηαη  ζην  θάζε  κέηξν , ζα  ήηαλ  ρξήζηκν  λα  

ηνλίζνπκε  όηη ν  Υαηδηδάθηο – ζην  ζπγθεθξηκέλν  κέξνο , πξνο  ην  παξόλ- 

αθνινπζεί  ηελ  επηινγή  ησλ  βαζκίδσλ  ηνπ  Βακβαθάξε. Σν  ηξέκνιν  

δηαξθεί  ζε  όιν  ην  κέξνο θαη  ζηηο  δύν  πξώηεο  θξάζεηο ησλ  πεξηόδσλ  

έρεη μεθηλήζεη piano θαη απμάλεηαη ζηαδηαθά. 
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   Ακέζσο  κεηά  ην  ηξέκνιν  πέθηεη  μαλά  ζηελ  αξρηθή  ηνπ  έληαζε  κε  

subito  piano. ηηο  δεύηεξεο  θξάζεηο  ην  ηξέκνιν  έρεη  ζηαζεξή  έληαζε. 

   Σξέκνιν  όκσο  θάλνπλ  θαη  ηα  καληνιίλα. ηελ  πξώηε  πεξίνδν  

θάλνπλ  ηξέκνιν  ζηελ  V  βαζκίδα , ελώ  ζηε  δεύηεξε  πεξίνδν  θάλνπλ  

ηξέκνιν  ζηελ  Η  βαζκίδα. Σν  ηξέκνιν  ησλ  καληνιίλσλ  ζηελ  V  

″αληηθαζηζηά″  ηηο  ηξίθσλεο  ζπγρνξδίεο  ή  ηνπο  θζόγγνπο  πνπ  αλήθνπλ  

ζηηο  ζπγθεθξηκέλεο  ζπγρνξδίεο  θαη  ρξεζηκνπνηνύληαη  ζην  πξσηόηππν.  

Σν  ηξέκνιν  ησλ  καληνιίλσλ  ζηε  Η  βαζκίδα  αληηθαζηζηά  ηελ  ηέιεηα  

πηώζε  V-I  πνπ  ρξεζηκνπνηεί  ν  Βακβαθάξεο  ζην  αληίζηνηρν  ζεκείν  

ηεο  εθηέιεζήο  ηνπ. 

   Δπίζεο  ζηελ  αξρή  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ , ζηε  δεύηεξε  θξάζε  ηεο , ην  

καληνιίλν , πνπ  έρεη  ηελ  θύξηα  θσλή  παίδεη  ηνπο  θζόγγνπο  (ια-ζη-ια-

ζνι-θα-ζνι-ια-ζη)  αληί  γηα  (ια-ζη-ια-ζη-ια-ζνι-θα-ζνι)  πνπ  παίδεη  ην  

κπνπδνύθη  ζηελ  αξρηθή  εθηέιεζε. 

   ηε  δεύηεξε   θνξά  πνπ  επαλαιακβάλεηαη  ην  Α  κέξνο  ζηελ  πξώηε  

ζηξνθή , δελ  παξαηεξνύληαη  δηαθνξέο  ζε  ζρέζε  κε  ηελ  πξώηε  θνξά. 

Πξηλ  ην  Β  κέξνο  ππάξρνπλ  δύν  θελά  κέηξα , αληί  γηα  ηέζζεξα. ην  Β  

κέξνο , ζηελ  πξώηε  θνξά  πνπ  αθνύγεηαη , ν  Υαηδηδάθηο  αθνινπζεί  ηε  

κεηξηθή  δνκή  πνπ  επέιεμε  ν  Βακβαθάξεο , ζηελ  πξώηε  επαλάιεςε  ηεο  

εθηέιεζήο  ηνπ. 

   Ζ  κόλε  κεηξηθή  δηαθνξά  κεηαμύ  ησλ  δύν  εθηειέζεσλ  ζε  απηό  ην  

κέξνο , είλαη  όηη  ν  Υαηδηδάθηο  έρεη  κεηά  ην  ηέινο  ηεο  πξώηεο  

πεξηόδνπ, δύν  κέηξα  ιηγόηεξα  πξνηνύ μεθηλήζεη  ε  δεύηεξε  πεξίνδνο. 

ηελ  πξώηε  πεξίνδν , ην  κπαγιακαδάθη  ″αλαιακβάλεη″  ηελ  θύξηα  θσλή  

ηνπ  ηξαγνπδηνύ , ελώ  ην  κπνπδνύθη  ηε  δεπηεξεύνπζα. Σν  κπαγιακαδάθη,  

ζηελ  πξώηε  θξάζε  θαη  ζηα δύν  πξώηα  κέηξα  ηεο  δεύηεξεο , 

νπζηαζηηθά  ππνδηαηξεί  ηηο  αμίεο  ησλ  ηεηάξησλ  ηεο  εθηέιεζεο  ηνπ  

Βακβαθάξε  θαη  παίδεη  δύν  όγδνα  ζηε  ζέζε  θάζε  ηέηαξηνπ  αληίζηνηρα. 

Σα  κπνπδνύθηα  παίδνπλ  ηε  δεύηεξε  θσλή  κε  ηξέκνιν , εθηόο  από  ην  

πξνηειεπηαίν  κέηξν  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ  θαη  ηα  ηξία  ηειεπηαία  όγδνα  

ηνπ  κέηξνπ  πνπ  αξρίδεη  ην  ζνιηζηηθό  κέξνο  ηεο  δεύηεξεο  πεξηόδνπ , 

όπνπ  παίδνπλ  ηε  δεύηεξε  θσλή  κε  θζόγγνπο  νγδόσλ  όπσο  ην  

κπαγιακαδάθη. Από  ην  κέηξν  πνπ  μεθηλάεη  ε  δεύηεξε  πεξίνδνο  θαη  

κεηά , ην  κπαγιακαδάθη  εμαθνινπζεί  λα  παίδεη  ηε  δεύηεξε  θσλή , αιιά  

κε  ηξέκνιν , θαη  ηα  κπνπδνύθηα  ηελ  πξώηε  θσλή  αιιά  κε  αμίεο  

νγδόσλ.  
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   Σε  δεύηεξε  θνξά  πνπ αθνύγεηαη  ην  Β  κέξνο , ην  κπαγιακαδάθη  

παίδεη  πξώηε  θαη  δεύηεξε  θσλή  κε  ηξέκνιν , εθηόο  από  ηα  ζεκεία  ζηα  

νπνία  παίδεη  κε  αμίεο  νγδόσλ , πνπ  είλαη  ηα  αληίζηνηρα  ζεκεία  ηεο  

πξώηεο  πεξηόδνπ  ηνπ  κπνπδνπθηνύ , ζηελ  πξώηε  θνξά  ηνπ  Β  κέξνπο. 

Δπίζεο  ηελ  θύξηα  θσλή  παίδεη , καδί  κε  ην  κπαγιακαδάθη  θαη  ε  

ειεθηξηθή  θηζάξα , κία  νθηάβα  ρακειόηεξα  όκσο. Δπίζεο  ην  

κπαγιακαδάθη  παίδεη  ηηο  θσλέο  κε  ηξέκνιν , ελώ  ε  θηζάξα  κε  αμίεο  

νγδόσλ  θαη  ρσξίο  ηξέκνιν  ζηηο  θαηαιήμεηο. Αθόκε  ζην  πξώην  όγδνν  

ηνπ  πξνηειεπηαίνπ  κέηξνπ  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ  θαη  ζην  ηειεπηαίν  

κέηξν  ηεο  ε  θηζάξα  πξηλ  θάλεη  απνηδηαηνύξεο. Σν  κπαγιακαδάθη  δελ  

παίδεη  δεύηεξεο  ζηα  ηειεπηαία  όγδνα  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ. Από  ην  

πξώην  κέηξν  ηεο  δεύηεξεο  πεξηόδνπ , κέρξη  θαη  ην  ηέινο , ε  θηζάξα  

παίδεη  αμίεο  ηεηάξησλ. 

   ην  δεύηεξν  ηέηαξην  ηνπ  δεύηεξνπ  κέηξνπ  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ  

θαζώο  θαη  ζην  πξώην  όγδνν  ηνπ  ηειεπηαίνπ  κέηξνπ  ηεο  ε  θηζάξα  

θάλεη  απνηδηαηνύξεο. ην  ζεκείν  ηεο  δεύηεξεο  βόιηαο  πνπ  αξρίδεη  ε  

κεισδηθή  γξακκή  ηεο  δεύηεξεο  πεξηόδνπ , ην  κπαγιακαδάθη  δελ  παίδεη  

όγδνα  αιιά  ηξέκνιν. 

   ηε  δεύηεξε  ζηξνθή , ζην  Α  κέξνο  ηεο , θύξηα  θαη  δεπηεξεύνπζα  

θσλή  παίδεη  ην  κπαγιακαδάθη.  Ζ  θύξηα  θσλή  μεθηλάεη  θαη  πάιη  από  

ην  πξνεγνύκελν  κέηξν , από  ην  δεύηεξν  όκσο  όγδνν , αληί  λα  μεθηλήζεη  

από  ην  ηειεπηαίν , όπσο  ζηελ  πξνεγνύκελε  ζηξνθή. Από  ην  δεύηεξν  

κέηξν  κέρξη  ην  ηέινο  ηνπ  κέξνπο , αθνύγεηαη  ζε  αθαζόξηζηα  ζεκεία  

έλα  ″δηαθξηηηθό″  καληνιίλν  λα  θάλεη  δεύηεξεο  κε  αμίεο  νγδόσλ. Ζ  

θύξηα  θσλή  παίδεη  όγδνα , ρσξίο  λα  θάλεη  ηξέκνιν  ζηηο  θαηαιήμεηο , 

ελώ  ζην  ηξίην  όγδνν  ηνπ  ηειεπηαίνπ  κέηξνπ  ηεο  πξώηεο  θξάζεο , ζηελ  

πξώηε  πεξίνδν , θάλεη  κηα  απνηδηαηνύξα. Ζ  δεύηεξε  θσλή , ζηελ  πξώηε  

πεξίνδν , θάλεη  ηξέκνιν. Οη  βαζκίδεο  πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη  είλαη  ίδηεο  

κε  ηηο  αληίζηνηρεο  ηεο  πξώηεο  ζηξνθήο. Οη  απμνκεηώζεηο  ηεο  έληαζεο  

ζην  ηξέκνιν  είλαη  ίδηεο  κε  απηέο  ησλ  πξώησλ  θξάζεσλ  ηεο  

πξνεγνύκελεο  ζηξνθήο. Δδώ  ν  Υαηδηδάθηο  θάλεη  ηξέκνιν  ζηε  λόηα  ξε  

πνπ  ζπλνδεύεη  ηε  I  βαζκίδα  θαη  ζηε  λόηα  λην  πνπ  ζπλνδεύεη  ηε  V  

βαζκίδα , όζνλ  αθνξά  ηελ  πξώηε  πεξίνδν. ηε  δεύηεξε  πεξίνδν , 

ρξεζηκνπνηεί  ην  θζόγγν  ξε  γηα  ην  ηξέκνιν , εθηόο  από  ηα  δύν  

ηειεπηαία  κέηξα  πνπ  ρξεζηκνπνηεί  ηε  λόηα  λην , θαη  ην  ακέζσο   

πξνεγνύκελν  όπνπ  ρξεζηκνπνηεί  ηε  ζηb.  
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   Σε  δεύηεξε  θνξά  πνπ  αθνύγεηαη  ην  Α  κέξνο  ζηε  δεύηεξε  ζηξνθή , 

ζην  ηξίην  όγδνν  ηνπ  πξώηνπ  κέηξνπ  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ , ην  

κπαγιακαδάθη  παίδεη , αληί  γηα  έλα  όγδνν  ζηε  λόηα  ζνι , δύν  δέθαηα  

έθηα  ζηνπο  θζόγγνπο  ια  θαη  ζνι  αληίζηνηρα. Οκνίσο  ζην  ίδην  ζεκείν 

ζηε  δεύηεξε  πεξίνδν , ην  κπαγιακαδάθη , αληί  γηα  έλα  όγδνν  λην , 

παίδεη  δύν  δέθαηα  έθηα , ξε  θαη  λην  αληίζηνηρα. Οη  ππόινηπνη  θζόγγνη , 

κέρξη  ην  ηέινο  ηεο  πεξηόδνπ  είλαη  όγδνα , όκσο  εδώ  ην  κπαγιακαδάθη  

παίδεη  κηα  νθηάβα  ςειόηεξα  από  όηη  ζηελ  αληίζηνηρε  πεξίνδν  ηελ  

πξώηε  θνξά. 

   Σα  ππόινηπα  ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ  κέξνπο , δελ  δηαθέξνπλ ζε ζρέζε  κε  

απηά  ηεο  πξνεγνύκελεο  ζηξνθήο. Δπίζεο  ηα  θελά  κέηξα  κεηαμύ  Α  θαη  

Β  κέξνπο  είλαη  ηζάξηζκα  κε  απηά   ηεο  πξνεγνύκελεο  ζηξνθήο. 

   ηελ  πξώηε  πεξίνδν  ηνπ  Β  κέξνπο  ην  κπνπδνύθη  έρεη  μαλά  ην  ξόιν  

ηεο  δεύηεξεο  θσλήο , ελώ  ζηελ  θύξηα  θσλή  βξίζθνληαη  θαη  πάιη  ν 

κπαγιακάο  θαη  ε  ειεθηξηθή  θηζάξα. Όια  ηα  όξγαλα  παίδνπλ  κε  

ηξέκνιν  θαζ΄ όιε  ηε  δηάξθεηα  ηεο  πεξηόδνπ. ηα  ππόινηπα  

ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ , ην  ζπγθεθξηκέλν  ζεκείν  δελ  παξνπζηάδεη  

δηαθνξέο  από  ην  αληίζηνηρν  ζεκείν  ηεο  πξνεγνύκελεο  ζηξνθήο. 

   Όζνλ  αθνξά  ηηο ″δεύηεξεο  θνξέο″  ηνπ  Β  κέξνπο  ησλ  δύν  ζηξνθώλ , 

ζηε  δεύηεξε , ε  ειεθηξηθή  θηζάξα  παίδεη  κηα  νθηάβα  ρακειόηεξα  από  

όηη  ζηελ   πξώηε. Καηά  ηα  άιια  δελ  παξνπζηάδνπλ  δηαθνξέο  κεηαμύ  

ηνπο. 

   Ζ  ηξίηε  θαη  ηειεπηαία  ζηξνθή  ηνπ  θνκκαηηνύ  επαλαιακβάλεη  κόλν  

ην  Α  κέξνο  θαη  κόλν  κία  θνξά. 

   Ζ  θύξηα  κεισδία  πνπ  παίδεηαη  γηα  άιιε  κηα  θνξά  από  ην  

κπαγιακαδάθη , απηήλ  ηε  θνξά  μεθηλά  από  ην  δεύηεξν  όγδνν  ηνπ  

κέηξνπ  πνπ  βξίζθεηαη  πξηλ  από  ην  Α  κέξνο. Ο  κπαγιακάο  παίδεη  

επίζεο  θαη  ηε  δεύηεξε  θσλή. Ζ  πξώηε  θσλή  απνηειείηαη  από  όγδνα  

κε  εμαίξεζε  ην  ηειεπηαίν  κέηξν , όπνπ  θάλεη  έλα  θαηαιεθηηθό  

ηξέκνιν. Ζ δεύηεξε  θσλή  είλαη  ίδηα  κε  απηή  ζην  αληίζηνηρν  ζεκείν  

ηεο  δεύηεξεο  ζηξνθήο. 

   ηε  δεύηεξε  πεξίνδν , ε  πξώηε  θσλή  παίδεηαη  κία  νθηάβα   ςειόηεξα  

από  ηελ  πξώηε. Ζ  ζπγθεθξηκέλε  πεξίνδνο  είλαη  θαηαιεθηηθή  γηα  ην  

θνκκάηη  θαη  θάλεη  έλα  ζηαδηαθό  ritenuto  κέρξη  θαη  ην  ηειεπηαίν  

κέηξν. Σαπηόρξνλα  θαη  ην  πηάλν  θάλεη  ηξίιηεο  ζηε  ζέζε ηνπ  θάζε  

κέηξνπ , κε  εμαίξεζε  ην  πξνηειεπηαίν  θαη  ην  ηειεπηαίν , ζην  νπνίν  ην  
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πηάλν  παίδεη  έλα  ειεύζεξν  άξπηζκα  ζηε  ΟΛ⁻  θαη  θιείλεη  καδί  κε  

ηξέκνιν  από  πξώηε  θαη  δεύηεξε  θσλή. 

 

 

Γεληθόηερες παραηερήζεης 

 

 

   Γεληθόηεξα  ν  Υαηδηδάθηο   παίδεη  αξθεηά  κε  ηηο  απμνκεηώζεηο. Δθηόο  

από  ηηο  θηζάξεο  θαη  ην  κπαγιακαδάθη θαη ζηηο  πξώηεο  θξάζεηο  ησλ  

πεξηόδσλ  ηεο  δεύηεξεο  ζηξνθήο. 

   Ο  Υαηδηδάθηο  επηιέγεη  ζε  θάζε  κέηξν  πξηλ  ηε  δεύηεξε  πεξίνδν  ελόο  

Β  κέξνπο  θαη  ζπγθεθξηκέλα  ζην  ηξίην  όγδνν  ηνπ  κέηξνπ , λα  θάλεη  

έλα  ρξσκαηηθό  αλέβαζκα  κε  ηνπο  θζόγγνπο  ια-ζηb-ζη. Απηό  γίλεηαη  

είηε  ρξεζηκνπνηώληαο  θζόγγνπο  νγδόσλ , είηε  θάλνληαο  ηξέκνιν. 

   ηελ  εθηέιεζε  ηνπ  Υαηδηδάθη , ην  θνκκάηη  μεθηλάεη  κε  ειιηπέο  κέηξν  

θαη  όρη  ζηε  ζέζε  ηνπ  πξώηνπ  κέηξνπ  ηνπ  Α  κέξνπο  όπσο  ζην  

πξσηόηππν. 
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3.3 ΓΗΑΝΝΖ  ΠΟΤΛΟΠΟΤΛΟ – ΓΗΚΟ: 45  ΣΡΟΦΔ  

(1967) 

 

   Ζ  ζπγθεθξηκέλε  εθδνρή  απνηειεί   ηελ  πξώηε  επαλεθηέιεζε  ηεο  

″Φξαγθνζπξηαλήο″ , ζε  άιιε  ηνληθόηεηα  από  ηελ αξρηθή  θαη  

ζπγθεθξηκέλα  ζε  ΦΑ⁻.  Ο  ξπζκόο  ηνπ  θνκκαηηνύ  δελ  αιιάδεη  θαη  

κέλεη  ζηα  2/4.  Παξνπζηάδεη  δνκή  θόξκαο  Α-Β , ελώ  νη  επαλαιήςεηο  

ηνπ  θάζε  κέξνπο  είλαη  ηζάξηζκεο  κε  απηέο  ηεο  επαλεθηέιεζεο  ηνπ  

Μπηζηθώηζε , ρσξίο  ηελ  ηειεπηαία  επαλάιεςε  κόλν  ηνπ  Α΄ κέξνπο. 

   Με  αθεηεξία  ηελ  πξώηε  ζηξνθή , ην  ηξαγνύδη  μεθηλάεη  κε  ειιηπέο  

κέηξν , ζην  νπνίν  βξίζθνληαη  ηα  ηξία  πξώηα  όγδνα  ηνπ  κπνπδνπθηνύ  

ελώ  κπαίλεη  εμαξρήο  ην  δεύηεξν  κπνπδνύθη. 

   Σν  ηέκπν  θαη  ζηε  ζπγθεθξηκέλε  επαλεθηέιεζε  είλαη   πην  αξγό  από  

απηό  ηεο  πξώηεο  εθηέιεζεο. 

   Πξνηνύ  πξνρσξήζνπκε  ζηε  δηαδηθαζία  ηεο  ζύγθξηζεο  ηεο  πξώηεο  

εθηέιεζεο  θαη  ηεο  ελ  ιόγσ  επαλεθηέιεζεο , κεηαθέξνπκε  ηελ  

ηνληθόηεηα  ηνπ  ηξαγνπδηνύ  από  ΦΑ⁻  ζε  ΟΛ⁻  γηα  λα  γίλνπλ  

επθνιόηεξεο  νη  ζπγθξίζεηο  κεηαμύ  ησλ  θζόγγσλ. 

   ηελ  πξώηε  ζηξνθή  ινηπόλ , ζην  Α΄ κέξνο  ηεο , αθνύγεηαη  ε  θύξηα , 

καδί  κε  ηε  δεπηεξεύνπζα , κεισδία  ησλ  κπνπδνπθηώλ. Καη  ζ΄ απηή  ηε  

δηαζθεπή  αιιάδνπλ – ζην  ζπγθεθξηκέλν  ζεκείν – νξηζκέλνη  θζόγγνη  θαη  

νξηζκέλεο  αμίεο  ζε  ζρέζε  κε  ην  πξσηόηππν. Πην  ζπγθεθξηκέλα  ζηα  

κέηξα  πνπ  ν  Βακβαθάξεο  ρξεζηκνπνηνύζε  όγδνα , ζηελ  παξνύζα  

δηαζθεπή  ρξεζηκνπνηνύληαη  ηξίερα  νγδόσλ , κε  ηα  δύν  πξώηα  όγδνα  λα  

ζπλδένληαη  κε  ζύδεπμε  δηαξθείαο.  Δπίζεο  ζηνπο  ηειεπηαίνπο  θζόγγνπο  

ησλ  κέηξσλ  απηώλ  θαη  πξηλ  από  ηνλ  θάζε  θζόγγν , ην  κπνπδνύθη  

θάλεη  απνηδηαηνύξεο  ζηηο  πξνεγνύκελεο  από  ηνπο  ελ  ιόγσ  θζόγγνπο  

λόηεο. 

   ηε  δεύηεξε  θξάζε  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ , αληί  λα  ρξεζηκνπνηεζνύλ  

νη  θζόγγνη  ια-ζηb-ια-ζηb-ια-ζνι-θα#-ζνι , ρξεζηκνπνηνύληαη  νη  λόηεο  

ια-ζη-ια-ζνι-θα#-ζνι-ια-ζη. ην   πξνηειεπηαίν  κέηξν  ηεο  πξώηεο  

πεξηόδνπ , κεηά  ην  πξώην  όγδνν , αληί  γηα  ζπγρνξδία  ζηελ  V  βαζκίδα, 

Ή  ην θζόγγν  ηεο  ια , όπσο  ζηελ  πξώηε  εθηέιεζε , ην  πξώην  κπνπδνύθη  

παίδεη  ηηο  λόηε  θα#-ζνι-ια-ζηb-λην- ζηb , αμίαο  δεθάηνπ  έθηνπ  ε  

θαζεκηά. Σν  δεύηεξν  κπνπδνύθη  παίδεη  ηελ  αληίζηνηρε  δεύηεξε  θσλή. 

ην  επόκελν   κέηξν  ηα  κπνπδνύθηα  θάλνπλ  ην  ρξσκαηηθό  αλέβαζκα  

πνπ  θάλεη  ην  αθνξληεόλ  ζην  αληίζηνηρν  ζεκείν  ζηελ  εθηέιεζε  ηνπ  
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Μπηζηθώηζε , κε  ηε  δηαθνξά  όηη  εδώ  ην  αλέβαζκα  μεθηλάεη  ζην  

δεύηεξν  κηζό  ηνπ  κέηξνπ  θαη  νη  θζόγγνη  ηνπ  ζρεκαηίδνπλ  έλα  ηξίερν  

νγδόσλ. 

   ρεηηθά  κε  ηηο  βαζκίδεο  πνπ  ρξεζηκνπνηνύληαη  ζην  Α΄ κέξνο , ε  κόλε  

δηαθνξά  από  ην  πξσηόηππν  είλαη  ζηελ  πξώηε  θξάζε  ηεο  δεύηεξεο  

πεξηόδνπ , όπνπ  ρξεζηκνπνηείηαη  ε  IV  βαζκίδα  αληί  γηα  ηελ  V. 

   ηα  ηέζζεξα  κέηξα  κεηαμύ  ησλ  πεξηόδσλ , αληί  γηα  ηνπο  θζόγγνπο  

πνπ  παίδεη  ην  κπνπδνύθη  ηνπ  Βακβαθάξε , επηιέγνληαη  νη  θζόγγνη  ζνι-

ξε , γηα  ην  πξώην  θαη  ην  ηξίην  κέηξν  θαη  κηb-ξε , γηα  ην  δεύηεξν  θαη  

ην  ηέηαξην. 

   ην  ηειεπηαίν  κέηξν  από  ηα  ηέζζεξα  πξναλαθεξζέληα , κπαίλεη  ε  

θσλή  ηνπ  Πνπιόπνπινπ , όπσο  κπαίλεη  θαη  ε  θσλή  ζηελ  εθηέιεζε  ηνπ  

Μπηζηθώηζε. 

   ην  Β΄ κέξνο , ζην  ζεκείν  πνπ  ε  θσλή  ηξαγνπδάεη  ″Μηα  θνύλησζε , 

κηα  θιόγα…″  ζην  πξσηόηππν  ε  θάζε  ζπιιαβή  ηεο  ιέμεο  ″θιόγα″  

αληηζηνηρνύζε  ζε  έλαλ  θζόγγν  αμίαο  ηεηάξηνπ. Δδώ  ε  πξώηε  ζπιιαβή  

αληηζηνηρεί  ζε  θζόγγν  ελόο  νγδόνπ , ελώ  ε  δεύηεξε , ζε  θζόγγν  ελόο  

ηεηάξηνπ  παξεζηηγκέλνπ. Σν  ίδην  ζπκβαίλεη  θαη  κε  ηε  ιέμε  ″κάγηα″  

ζηε  θξάζε  ″ιεο  θαη  κάγηα  κνπ  ΄ρεηο  θάλεη″ , όπνπ  ζηελ  πξώηε  

εθηέιεζε  ην  ″ιεο″  δελ  ππάξρεη. Ζ  θσλή  ζηε  δεύηεξε  θξάζε  ηεο  

δεύηεξεο  πεξηόδνπ  κπαίλεη  κε  ηνλ  ηξόπν  πνπ  κπαίλεη  θαη  ζηελ  πξώηε  

θξάζε  ηεο  πεξηόδνπ , αιιά  κε  ηνπο  δηθνύο  ηεο  θζόγγνπο. 

   Όζνλ  αθνξά  ηηο  βαζκίδεο  ηνπ  ηξαγνπδηνύ , δηαθέξεη  από  ην 

πξσηόηππν  ζηε  δεύηεξε πεξίνδν. Πην  ζπγθεθξηκέλα  ζηελ  πξώηε  

πεξίνδν  βάδεη  IV  βαζκίδα. ηελ  πξώηε  θξάζε  ηεο  δεύηεξεο  πεξηόδνπ  

ζρεηηθά  κε  ηελ  πξώηε  βόιηα , κέλεη  ζηελ  IV  βαζκίδα , ελώ  ζηε  

δεύηεξε  θξάζε  ηεο  πεξηόδνπ  ρξεζηκνπνηεί  ηελ  V  βαζκίδα. ηε  

δεύηεξε  βόιηα , ε  V  βαζκίδα  ρξεζηκνπνηείηαη  από  ηελ  αξρή  ηεο  

δεύηεξεο  πεξηόδνπ. ηα  ππόινηπα  ζεκεία  δελ  ππάξρνπλ  δηαθνξέο  ζε  

ζρέζε  κε  ηελ  πξώηε  βόιηα. 

   Γηαθνξέο  δελ  παξαηεξνύληαη  επίζεο  κεηαμύ  ηνπ  Α΄ κέξνπο  ηεο  

πξώηεο  επαλάιεςεο  θαη  ηνπ  αληίζηνηρνπ  κέξνπο  ηεο  πξνεγνύκελεο  

ζηξνθήο. 

   Δπίζεο  ηα  κέηξα  κεηαμύ  ηνπ  Α  θαη  Β  κέξνπο  ζηε  δεύηεξε  ζηξνθή , 

είλαη  ίδηα  κε  ηα  αληίζηνηρα  κέηξα  ηεο  πξνεγνύκελεο  ζηξνθήο. 
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   ην  Β΄ κέξνο , ε  θσλή  κπαίλεη  ζην  δεύηεξν  κηζό ηνπ  κέηξνπ  πξηλ  ηε  

Β  πεξίνδν.  Οη  θζόγγνη  ζην  ζεκείν  απηό  είλαη  δύν. Οη  λόηεο  είλαη  

ηζόρξνλεο  θαη  είλαη  λόηεο  νγδόσλ. 

   ην  δεύηεξν  κηζό  ηνπ  δεύηεξνπ  κέηξνπ  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ  νη  

θζόγγνη  πνπ  ρξεζηκνπνηνύληαη  είλαη  δύν  (ζηb-ια)  αμίαο  νγδόσλ , αληί  

γηα  έλαλ  (ζηb)  αμίαο  ηεηάξηνπ  πνπ  βάδεη  ν  Βακβαθάξεο. 

   Ζ  εθηέιεζε  ηνπ  Πνπιόπνπινπ  έρεη  θαη  νξηζκέλεο  δηαθνξέο  ζε  

κεξηθέο  ιέμεηο , ζε  ζρέζε  κε  ηελ  πξώηε  εθηέιεζε. ην  ζεκείν  πνπ  ε  

εθηέιεζε  ηνπ  Βακβαθάξε  ιέεη  ″…πάιη  ζηελ  αθξνγηαιηά″ , ε   εθηέιεζε  

ηνπ  Πνπιόπνπινπ  ιέεη  ″… θάησ  ζηελ  αθξνγηαιηά″.  Δπίζεο , όηαλ  ν  

Βακβαθάξεο  ηξαγνπδάεη  ″ζα  ήζεια  λα  κε  ρνξηάζεηο…″ , ν  

Πνπιόπνπινο  ηξαγνπδάεη  ″ζα  ΄ζεια  λα  κε  ρνξηάζεηο″ , ελώ  δελ  

ππάξρνπλ  άιιεο  δηαθνξέο  από  ηελ  πξώηε  ζηξνθή. 

   Σν  Α΄  κέξνο  ηεο  ηξίηεο  ζηξνθήο  είλαη  όκνην  κε  απηό  ηεο  

πξνεγνύκελεο  ζηξνθήο , κε  εμαίξεζε  ην  κπάζν  πνπ  παίδεη  νξηζκέλνπο  

θζόγγνπο  ζε  άιιν  ρξόλν  θαη  κε  άιιεο  αμίεο. 

   Όπσο  θαη  ζηελ  πξνεγνύκελε  επαλάιεςε , έηζη  είλαη  θαη  εδώ , ζηα  

κέηξα  κεηαμύ  δύν  κεξώλ , δελ  παξαηεξνύληαη   δηαθνξέο  ζε  ζρέζε  κε  

ηελ  πξώηε  ζηξνθή. 

   ην  Α΄ κέξνο , ζηα  δύν  πξώηα  κέηξα  ηεο  πξώηεο  θξάζεο  ηνπ , ην  

θζνγγηθό  κνηίβν  πνπ  ρξεζηκνπνηείηαη , είλαη  ην  ηξίερν  νγδόσλ , κε  ηα  

δύν  ηειεπηαία  λα  ελώλνληαη  κε  ζύδεπμε  δηαξθείαο.. ηα  ππόινηπα  

κέηξα , κέρξη  ην  ηέινο  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ , ρξεζηκνπνηεί  ην  θζνγγηθό  

κνηίβν  ησλ  δύν  νγδόσλ , όζνλ  αθνξά  ηε  θσλή. 

   ην  Β΄ κέξνο , ε  πξώηε  βόιηα , αθνινπζεί  ηε  δνκή  ηεο  αληίζηνηρεο  

βόιηαο  ηνπ  Βακβαθάξε , ελώ  ε  δεύηεξε  βόιηα , αθνινπζεί  ηε  δνκή  ηνπ  

αληίζηνηρνπ  ζεκείνπ  ηεο  πξώηεο  ζηξνθήο. 

   Δπίζεο , ζηε  δεύηεξε  πεξίνδν  ν  Πνπιόπνπινο ηξαγνπδάεη  

″Νηειαγθξάηζηα″ , όπσο  θαη  ν  Μπηζηθώηζεο. 

   Σα  ππόινηπα  ραξαθηεξηζηηθά  ηεο  ζηξνθήο , δε  δηαθέξνπλ  από ηα  

αληίζηνηρα  ηεο  πξώηεο. 

   Παξόκνηα  ζεκεία  είλαη  επίζεο , ην  Α΄ κέξνο  ηεο  ηέηαξηεο  ζηξνθήο , 

κε  ην  ίδην  κέξνο  ησλ  πξνεγνύκελσλ  ζηξνθώλ  θαη  ηα  αληίζηνηρα  

ελδηάκεζα  κέηξα  ησλ  κεξώλ. 

   ηελ  πξώηε  πεξίνδν , ην  κέξνο  ηεο  θσλήο  μεθηλάεη , όπσο  ζηηο  

επαλαιήςεηο  ηεο  ζπγθεθξηκέλεο  εθηέιεζεο. ην  ππόινηπν  κέξνο  ηεο  

πεξηόδνπ , θαζώο  θαη  ζηελ  πξώηε  βόιηα  ηεο  δεύηεξεο  πεξηόδνπ , ε  
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δνκή  είλαη  όκνηα  κε  απηήλ  ζην  αληίζηνηρν  ζεκείν  ηεο  επαλεθηέιεζεο  

ηνπ  Μπηζηθώηζε. Δμαίξεζε  απνηειεί ε  θξάζε  ″ην  Παηέιη , ζην  

Νπρώξη…″  πνπ  αθνινπζεί  ηε  δνκή  ηνπ  αληίζηνηρνπ  ζεκείνπ  ζηελ  πξώ  

ηε  επαλάιεςε. Ζ  δεύηεξε  πεξίνδνο  ζηελ  εθηέιεζε  ηνπ  Πνπιόπνπινπ  

έρεη  ηελ  ίδηα  δνκή  κε  απηή  ηεο  πξώηεο  βόιηαο  ηνπ  αληίζηνηρνπ  

ζεκείνπ  ηεο  εθηέιεζεο  ηνπ  Μπηζηθώηζε. 

   Όζνλ  αθνξά  ηνπο ζηίρνπο , ππάξρνπλ  δηαθνξέο  θαη  ζηε  ζπγθεθξηκέλε  

επαλάιεςε.  Ο  Πνπιόπνπινο  ηξαγνπδάεη  ″ην  Παηέιη , ζην  Νηνρώξη″ , 

αληί  λα  ηξαγνπδήζεη  ″ην  Παηέιη , ζην  Νπρώξη″ θαη  ″…δίπια  ζηελ  

Αιεζηλή″  αληί  ″…θίλα  ζηελ  Αιεζηλή″. Οη  ππόινηπεο  δηαθνξέο  από  ην  

πξσηόηππν  είλαη  ίδηεο  κε  απηέο  ηεο  πξώηεο  ζηξνθήο. 

    

 

Γεληθόηερες παραηερήζεης 

 

 

Καζ  όιε  ηε  δηάξθεηα  ηεο  εθηέιεζεο , ηα  κπνπδνύθηα  ζηηο  δεύηεξεο  

βόιηεο  ησλ  ζηξνθώλ , παίδνπλ  ηε  κεισδία  πνπ  έπαηδε  θαη  ν  

Βακβαθάξεο  ζηελ  πξώηε  εθηέιεζε , αιιά  κε  δηθσλίεο  θαη  ηξέκνιν  

αληί  γηα  μερσξηζηνύο  θζόγγνπο. Δπίζεο  ζηα  ηζρπξά  ηέηαξηα  ησλ  

κέηξσλ , αθνύγεηαη  θαη  ην  κπαγιακαδάθη  πνπ  παίδεη  ηηο  ζπγρνξδίεο  

ησλ  αληίζηνηρσλ  βαζκίδσλ  πνπ  επηιέγνληαη. Καη  ζε  απηήλ  ηελ  

επαλεθηέιεζε , ν  δηπιόο  ″ξόινο″  ηεο  θηζάξαο  (ζπλνδεία  θαη  κπάζν)  

″θαηαξγείηαη″. Ζ  θηζάξα  θαη  εδώ  απνηειεί  πιένλ  κόλν  ζπλνδεπηηθό  

όξγαλν , εθ  όζνλ  ζηελ  εθηέιεζε  απηή  ππάξρεη  θαη  κπάζν.  Ζ  

κπαζνγξακκή  ηεο  εθηέιεζεο  απηήο  έρεη  θαη  θάπνηνπο  θζόγγνπο  

επηπιένλ  θαη  κηθξόηεξεο  ρξνληθήο  αμίαο  ζε  ζρέζε  κε  ηελ  πξώηε  

εθηέιεζε. Δπηπιένλ  όξγαλα  ζηελ  εθηέιεζε  ηνπ  Πνπιόπνπινπ , 

απνηεινύλ  θαη  ηα  θξνπζηά. 

   ρεηηθά  κε  ηε  θσλή  ηνπ  Πνπιόπνπινπ , εθηειεί – όπσο  θαη  ζηελ  

πεξίπησζε  ηνπ  Μπηζηθώηζε – ζε  αθαζόξηζηα  ζεκεία  απνηδηαηνύξεο  θαη  

ηξίιηεο. Χο  επί  ην  πιείζηνλ  ηξαγνπδάεη  κεγαιύηεξεο  αμίεο   από  ην  

Βακβαθάξε  ζηηο  θαηαιήμεηο , ελώ  ν  Βακβαθάξεο  ηξαγνπδάεη  

κεγαιύηεξεο  αμίεο  ζηηο  εηζαγσγέο. Δπίζεο , ε  νξγαληθή  ζηξνθή  

απνπζηάδεη  θαη  από  απηήλ  ηελ  εθηέιεζε. 

   Σέινο  είλαη  ε  κόλε , από  ηηο  κέρξη  ηώξα  δηαζθεπέο ηεο 

«Φξαγθνζπξηαλήο, ε νπνία κπνξεί λα εθηειεζηεί, ηόζν ζε  κέηξν δύν 
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ηεηάξησλ, όζν θαη ζε κέηξν ηεζζάξσλ  ηεηάξησλ , έρεη  θαη  απηή  ζηαζεξό  

ηέκπν , ελώ  νη  ππόινηπεο  δηαθνξέο  , ζε  ζύγθξηζε  κε  ην  πξσηόηππν , 

είλαη  ίδηεο  κε  ηεο  εθηέιεζεο  ηνπ  Μπηζηθώηζε. 
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3.4  ΓΡΖΓΟΡΖ  ΜΠΗΘΗΚΧΣΖ – ΓΗΚΟ: ΜΑΡΚΟ , Ο ΓΑΚΑΛΟ 

ΜΑ (1968) 

 

   Γεύηεξε  εθηέιεζε  ηεο  ″Φξαγθνζπξηαλήο″  κε  ηε  θσλή  ηνπ  

Μπηζηθώηζε , απηήλ  ηε  θνξά  ππό  ηελ  επηκέιεηα  ηνπ  ηαύξνπ  

Ξαξράθνπ. Ζ  ηνληθόηεηα  θαη  ν  ξπζκόο  ηεο  δελ  δηαθέξνπλ  από  ην  

πξσηόηππν. Αθνινπζεί  θαη  απηή  δνκή  θόξκαο  Α-Β , κε  ηε  δηαθνξά  όηη  

ζηελ  πξώηε  ζηξνθή , ην  Α  κέξνο  επαλαιακβάλεηαη  άιιε  κία  θνξά. 

Έρεη  πην  αξγό  ηέκπν  από  ηελ  πξώηε  εθηέιεζε , ελώ  έρεη  θαη  ιηγόηεξεο  

ζηξνθέο. πγθεθξηκέλα  ην  Α  κέξνο  έρεη  ηέζζεξηο  ζηξνθέο , ελώ  ην  Β  

ηξεηο. 

   ηελ  πξώηε  ζηξνθή , ηελ  πξώηε  θνξά  πνπ  αθνύγεηαη  ην  Α  κέξνο , ε  

κεισδία  μεθηλά  ζηνλ  πξώην  ρξόλν  ηεο  ζέζεο  ηνπ  κέηξνπ , όπσο  θαη  

ζηελ  πξώηε  εθηέιεζε. Δδώ  όκσο  ν  Ξαξράθνο  επηιέγεη , αληί  γηα  

κπνπδνύθη  λα  ρξεζηκνπνηήζεη  πηάλν  πνπ  παίδεη  δηθσλίεο  ή  θαη  

ηξηθσλίεο  θαη  δηπιέο  απνηδηαηνύξεο  ζην  πξώην  κηζό  θάζε  δεύηεξνπ  

κέξνπο  ηνπ  κέηξνπ , κε  εμαίξεζε ηα  ηειεπηαία  κέηξα  ησλ  δύν  

πεξηόδσλ. ηα  δπόκηζη  πξώηα  κέηξα  ηεο  δεύηεξεο  θξάζεο  ηεο  

δεύηεξεο  πεξηόδνπ , ε  θηζάξα  παίδεη  κε  αμίεο  νγδόσλ  ηε  ζπγρνξδία  ηεο  

V  βαζκίδαο. ην  επόκελν  κέηξν  παίδεη  έλα  αθόκα  ηέηαξην. ηελ  πξώηε  

πεξίνδν , ην  θζνγγηθό  κνηίβν  πνπ  επηιέγεηαη  είλαη  ίδην  κε  απηό  ζην  

αληίζηνηρν  ζεκείν  ηεο  εθηέιεζεο  ηνπ  Πνπιόπνπινπ. ηε  δεύηεξε  

πεξίνδν , νη  θζόγγνη – εθηόο  από  απηνύο  κε  ηηο  απνηδηαηνύξεο – είλαη  

ηζόρξνλνη.  

   ηε  δεύηεξε  πεξίνδν , ε  θύξηα  θσλή  παίδεηαη  από  ην  πηάλν  δύν  

νθηάβεο  ςειόηεξα , ελώ  ην  πηάλν  παίδεη  θαη  ηε  γξακκή  ηνπ  κπάζνπ – 

πνπ  δελ  ππήξρε  ζηελ  πξώηε  πεξίνδν. Οη  θζόγγνη  πνπ  παίδεη  ην  πηάλν  

όκσο , σο  κπάζα , είλαη  νη  ηξίηεο  ησλ  αληίζηνηρσλ  ζπγρνξδηώλ  πνπ  

ρξεζηκνπνηνύληαη  θαη  όρη  νη  πξώηεο  ηνπο. ηελ  ηέιεηα  πηώζε (V-I) , ζην  

ηειεπηαίν  κέηξν  ηνπ  κέξνπο , κπαίλνπλ  ηαπηόρξνλα  ηα  κπνπδνύθηα  θαη  

ηα  θξνπζηά. 

   ηελ  πξώηε  πεξίνδν  ρξεζηκνπνηεί  ηελ  Η  βαζκίδα  ζηελ  πξώηε  θξάζε  

θαη  ηελ  V  βαζκίδα  ζηε  δεύηεξε  θξάζε. ηε  δεύηεξε  πεξίνδν  βάδεη  ηηο  

βαζκίδεο  πνπ  ρξεζηκνπνηήζεθαλ  θαη  ζηελ  πξώηε  επαλεθηέιεζε  κε  ηνλ  

Μπηζηθώηζε. 

   Σε  δεύηεξε  θνξά  πνπ  μεθηλάεη  ην  Α  κέξνο , ε  κεισδία  ηνπ  

κπνπδνπθηνύ  μεθηλάεη  έλα  κέηξν  πξηλ  από  ην  πξώην  κέηξν  ηνπ  
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κέξνπο. ην  κέηξν  απηό , νη  θζόγγνη  ζρεκαηίδνπλ  δύν ηξίερα  νγδόσλ. 

ην  δεύηεξν  όγδνν ηνπ  πξώηνπ  ηξίερνπ  κπαίλνπλ  θαη  ηα  κπνπδνύθηα. 

   Σν  Α  κέξνο  αθνινπζεί  θζνγγηθό  κνηίβν  αλάινγν  κε απηό  ζην  

αληίζηνηρν  ζεκείν  ηεο  εθηέιεζεο  ηνπ  Πνπιόπνπινπ , αιιά  

ρξεζηκνπνηώληαο  ηνπο  θζόγγνπο  πνπ  επέιεμε  ν  Βακβαθάξεο  ζην  

πξσηόηππν. ην  ηειεπηαίν  κέηξν  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ , ν  Ξαξράθνο  

επηιέγεη  λα  βάιεη  μαλά  ηξίερα  νγδόσλ , κε  δηθσλίεο  ηνπ  κπνπδνπθηνύ -  

πνπ  θάλεη  δηθσλίεο ζε  όιν  απηό  ην  δηάζηεκα  ζηελ  V  βαζκίδα. Οη  

θζόγγνη  ηνπ  επόκελνπ  κέηξνπ  έρνπλ  αμίεο  νγδόσλ. 

   ηε  δεύηεξε  πεξίνδν  ε  θσλή  ηνπ  κπνπδνπθηνύ  μεθηλάεη  όπσο  θαη  

ζην  αληίζηνηρν  ζεκείν  ηεο  πξνγελέζηεξεο  εθηέιεζεο  κε  ην  

Μπηζηθώηζε. Σα  κέηξα  απηήο  ηεο  πεξηόδνπ  αθνινπζνύλ  ηηο  θζνγγηθέο  

επηινγέο  ηνπ  Βακβαθάξε , κε  εμαίξεζε  ηα  δύν  ηειεπηαία  κέηξα  ηεο  

πξώηεο  θξάζεο , όπνπ  ζην  πξώην  κηζό  ηνπο , ν  Ξαξράθνο , αληί  γηα  

δύν  όγδνα , βάδεη  ηξίερα  νγδόσλ. Σν  κπνπδνύθη  εμαθνινπζεί  λα  παίδεη  

δηθσλίεο. 

   Οη  βαζκίδεο  πνπ  ρξεζηκνπνηνύληαη  ζηελ  πξώηε  θξάζε  ηεο  πεξηόδνπ  

είλαη  ε  IV  ζην  ηξίην  κέηξν  ηεο  θαη  ε  Η  ζηα  ππόινηπα. ηε  δεύηεξε  

θξάζε  επηιέγεηαη  ε  V  βαζκίδα , κε  εμαίξεζε  ην  δεύηεξν  κέηξν , όπνπ  

ν  Ξαξράθνο  επηιέγεη  λα  ρξεζηκνπνηήζεη  ηελ  VI. ην  πξώην  κέηξν  ηεο  

δεύηεξεο  πεξηόδνπ , ρξεζηκνπνηείηαη  ε  IV  βαζκίδα  θαη  ζην  επόκελν  ε  

Η. Αληίζηνηρα ζην ηξίην θαη ηέηαξην κέηξν ηεο πεξηόδνπ ρξηζηκνπνηνύληαη νη 

βαζκίδεο V θαη I. ηα  επόκελα  κέηξα  κέρξη θαη  ην  ηέινο  ηνπ  κέξνπο  

αθνινπζείηαη  ην  κνηίβν  ησλ  βαζκίδσλ  πνπ  επηιέγεη  ν  Βακβαθάξεο. 

   Σα  κέηξα  κεηαμύ  ησλ  κεξώλ  απνηεινύληαη  από  ηξίερα  νγδόσλ  θαη  

ζρεκαηίδνπλ  δηθσλίεο  κεηαμύ  ησλ  θζόγγσλ  ζνι   θαη  λην# , πνπ  είλαη  

νη  θζόγγνη  πνπ  ελαιιάζζνληαη  ζηα  ηξίερα. 

   ην  Β  κέξνο  ε  θσλή  αθνινπζεί  σο  επί  ην  πιείζηνλ  ηα  

ραξαθηεξηζηηθά  ηεο  εθηέιεζεο  κε  ηνλ  Πνπιόπνπιν. Δμαίξεζε  απνηειεί  

ην  πξώην  κέηξν  ηεο  δεύηεξεο  θξάζεο  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ , όπνπ  ην  

πξώην  ηέηαξην  ζηε  θσλή  ηνπ  Βακβαθάξε , εδώ  γίλεηαη  απνηδηαηνύξα  

πξηλ  ηε  λην.  Δπίζεο   ζηε   δεύηεξε   θξάζε   ηεο  δεύηεξεο  πεξηόδνπ , ην   

δεύηεξν  κηζό  ηνπ  πξώηνπ  κέηξνπ  ρξεζηκνπνηεί , αληί  γηα  ηέηαξην , δύν  

όγδνα , όπνπ  ην  δεύηεξν  ελώλεηαη  κε  ζύδεπμε  δηαξθείαο  κε  ηελ  

επόκελε  αμία. Όζνλ  αθνξά  ηα  ιόγηα  απηήο  ηεο  εθηέιεζεο , ππάξρεη  θη  

εδώ  επηπιένλ  ε  ιέμε  ″ιεο″  ζην  ζηίρν  ηνπ  Βακβαθάξε  ″θαη  κάγηα  κνπ  

΄ρεηο  θάλεη″. Δπηπιένλ , ν  Μπηζηθώηζεο , αληί  λα  ηξαγνπδήζεη  ″έρσ  
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κέζα  ζηελ  θαξδηά″ , ηξαγνπδάεη  ″πνπ  ΄ρσ  κέζα  ζηελ  θαξδηά″. ην  

δεύηεξν  κέηξν  ηεο  δεύηεξεο  θξάζεο  ηεο  δεύηεξεο  πεξηόδνπ , 

ρξεζηκνπνηεί  IV  βαζκίδα  αληί  γηα  Η. 

    ηελ  πξώηε  θξάζε  ηεο  δεύηεξεο  πεξηόδνπ  επηιέγεη  ηελ  ΗV  βαζκίδα,  

ελώ  ζηε  δεύηεξε  θξάζε  ηεο  επηιέγεη  ηελ  V , κε  εμαίξεζε  ην  δεύηεξν  

κέηξν , όπνπ  βάδεη  VI , όζνλ  αθνξά  ηε  δεύηεξε  βόιηα , νη  βαζκίδεο  

αλά  δύν  κέηξα είλαη  IV , I , V , I  θαη  πηώζε  V – I  ζην  ηειεπηαίν  κέηξν. 

   πλνδεπηηθό  ραξαθηήξα  έρεη  θαη  ε  ειεθηξηθή  θηζάξα  πνπ  ζπλνδεύεη 

θάλνληαο  ηξέκνιν  ζε  θζόγγνπο  ησλ  βαζκίδσλ , ελώ  ην  κπνπδνύθη  πνπ  

παίδεη  θαη  απηό ηελ  θύξηα  θσλή  κε  ηξέκνιν , θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηνπ  Β  

κέξνπο , βάδεη ζηα  δύν  ηειεπηαία  κέηξα  ηεο πξώηεο  πεξηόδνπ  θαη  ηεο  

δεύηεξεο  πεξηόδνπ  (πξώηε  βόιηα)  από  έλα  ηξίερν  νγδόσλ. 

   Σν  Α  κέξνο  ηεο  δεύηεξεο  ζηξνθήο  έρεη  ηα  ραξαθηεξηζηηθά  ηεο  

πξώηεο , ηε  δεύηεξε  θνξά  πνπ  εθηειείηαη. ηε  ζπλνδεία  ηνπ  

ζπγθεθξηκέλνπ  ζεκείνπ  πξνζηίζεηαη  θαη  ε  ειεθηξηθή  θηζάξα  πνπ  

ζπλνδεύεη  όπσο  ζην  Β  κέξνο  ηεο  πξνεγνύκελεο  ζηξνθήο. Ζ  ζπλνδεία  

ηεο  μεθηλάεη  από  ην  δεύηεξν  κηζό  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ , κέρξη  θαη  ην  

ηέινο  ηεο  δεύηεξεο. Καηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  δεύηεξεο  πεξηόδνπ  ε  έληαζή  

ηεο είλαη  ρακειόηεξε  από  όηη  ζηελ  πξώηε. 

   Σα  κέηξα  κεηαμύ  ησλ  δύν  κεξώλ , αθνινπζνύλ  ην  ραξαθηήξα  ησλ  

αληίζηνηρσλ  κέηξσλ  ηεο  πξνεγνύκελεο  ζηξνθήο. 

   ην  Β  κέξνο , ελώ  ε  θσλή  ηνπ  Βακβαθάξε  κπαίλεη  ζηε  ζέζε  ηνπ  

πξώηνπ  ηεηάξηνπ , εδώ  ε  θσλή  ηνπ  Μπηζηθώηζε  κπαίλεη  έλα  ηέηαξην  

κεηά , κε  δύν  ίδηνπο  θζόγγνπο  ίδηαο  αμίαο. Σν  θζνγγηθό  κνηίβν  ησλ  

επόκελσλ  δύν  κέηξσλ  είλαη , έλα  όγδνν  θαη  έλα  ηέηαξην  παξεζηηγκέλν , 

αληίζηνηρα , αληί  γηα  δύν  όγδνα  ην  θαζέλα. Δπίζεο , ν  Μπηζηθώηζεο  

αληί  γηα  ″ζα  ΄ξζσ  λα  ζε  αληακώζσ″ , ηξαγνπδάεη  ″ζα  ΄ξζσ  γηα  λα  ζ΄ 

αληακώζσ″ , αληί  γηα  ″πάιη  ζηελ  αθξνγηαιηά″  ηξαγνπδάεη  ″θάησ  ζηελ  

αθξνγηαιηά″  θαη  αληί  γηα  ″ζα  ήζεια  λα  κε  ρνξηάζεηο″  ηξαγνπδάεη  ″ζα  

΄ζεια  λα  κε  ρνξηάζεηο″. Δπηπιένλ  ζηε  θξάζε  ″θάησ  ζηελ  αθξνγηαιηά″, 

ν  Μπηζηθώηζεο , αληί  γηα  ηνπο  θζόγγνπο  πνπ  ηξαγνπδάεη  ν  

Βακβαθάξεο  ζηελ  ″αθξνγηαιηά″  ηξαγνπδάεη , ζηb – ζηb – ια – ζνι – λην – 

ζηb – ια  (δεύηεξε  θξάζε  πξώηεο  πεξηόδνπ) , θάλνληαο  θαη  νξηζκέλεο  

απνηδηαηνύξεο.  

   Καηά  ηα  άιια  ζηε  δεύηεξε  θξάζε  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ , ε  θσλή  

ηνπ  Μπηζηθώηζε , αθνινπζεί  ηα  ραξαθηεξηζηηθά  ηεο  θσλήο  ζηελ  

εθηέιεζε  ηνπ  Πνπιόπνπινπ. Οκνίσο  θαη  ζηε  δεύηεξε  πεξίνδν , εθηόο  
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από  ηελ  ηειεπηαία  θξάζε   ηεο  δεύηεξεο  βόιηαο , ζην  δεύηεξν  κέηξν , 

ην  θζνγγηθό  κνηίβν  πνπ  ρξεζηκνπνηείηαη  είλαη  έλα  όγδνν  θαη  έλα  

ηέηαξην  παξεζηηγκέλν , αληί  γηα  δύν  ηέηαξηα. Δπηπιένλ  ζην  ζεκείν  πνπ  

ν  Βακβαθάξεο  ηξαγνπδάεη  ″όιν  ράδηα  θαη  θηιηά″ , ν  Μπηζηθώηζεο  

ηξαγνπδάεη  ″από  ράδηα  θαη  θηιηά″. 

   ην  Β  κέξνο , ε  θσλή  ηνπ  κπνπδνπθηνύ  ιείπεη. Αληηθαζίζηαηαη  από  

ην  κπαγιακαδάθη , πνπ  παίδεη  ηελ  θύξηα  θσλή  κε  ηξέκνιν. Ζ  

ειεθηξηθή  θηζάξα , δελ  αιιάδεη ξόιν , παίδεη  όκσο  δηαθνξεηηθή  ζπλνδεία  

θαη  ζε  ρακειόηεξε  νθηάβα. 

   Σα  ππόινηπα  ραξαθηεξηζηηθά  ηεο  ζηξνθήο , δε  δηαθέξνπλ  από  απηά  

ηεο  πξνεγνύκελεο  ζηξνθήο , δεδνκέλνπ  όηη  δελ  ζπκπεξηιακβάλεηαη  ζε  

απηήλ  ε  πξώηε  θνξά  πνπ  αθνύγεηαη  ζην Α  κέξνο. 

   Σν  Α  κέξνο   ηεο  ηξίηεο  ζηξνθήο , δηαθέξεη  από  ην  αληίζηνηρν  ηεο  

πξνεγνύκελεο  ζηξνθήο , όζνλ  αθνξά  ηελ  ειεθηξηθή  θηζάξα , ε  νπνία 

απηήλ  ηε  θνξά  παίδεη  δηαθνξεηηθή  ζπλνδεία  θαη  ζε  πςειόηεξε  νθηάβα  

ζε  ζρέζε  κε  ηελ  πξνεγνύκελε  ζηξνθή. Όζνλ  αθνξά  ηα  ππόινηπα  

ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ , αθνινπζεί  ην  κνηίβν  ηνπ  αληίζηνηρνπ  ζεκείνπ  ηεο  

πξώηεο  επαλάιεςεο. 

   ηα  κέηξα  κεηαμύ  ησλ  κεξώλ , αληί  γηα  ηνπο  θζόγγνπο  ζνι – λην# , 

ελαιιάζζνληαη  νη  θζόγγνη  ζνι – ξε  θαη  ζπλεπώο  δελ  δεκηνπξγνύληαη  

δηαθσλίεο. 

   ην  Β  κέξνο , ε  πξώηε  πεξίνδνο  αθνινπζεί  ην  θζνγγηθό  κνηίβν  ηνπ 

αληίζηνηρνπ  ζεκείνπ  ηεο  πξνεγνύκελεο  ζηξνθήο. ηε  δεύηεξε  πεξίνδν  

ρξεζηκνπνηείηαη  ην  θζνγγηθό  κνηίβν  πνπ  ρξεζηκνπνηείηαη  ζηελ  πξώηε  

επαλεθηέιεζε  ηνπ  Μπηζηθώηζε , κε εμαίξεζε  ην  δεύηεξν  κέηξν  ηεο  

δεύηεξεο  θξάζεο  ηεο  πεξηόδνπ , όζνλ  αθνξά  ηε  δεύηεξε  βόιηα. Σν  

κέηξν  απηό  αθνινπζεί  ηε  θζνγγηθή δνκή  ηνπ  αληίζηνηρνπ ζεκείνπ  ηεο  

πξνεγνύκελεο  ζηξνθήο. Υξεζηκνπνηείηαη  μαλά  κπνπδνύθη  αληί  γηα  

κπαγιακαδάθη , πνπ  παίδεη  θαη  απηό  ηελ  θύξηα  θσλή. ε  ζρέζε  κε  ηελ  

πξώηε  ζηξνθή , ζηηο  θαηαιήμεηο  ησλ  θξάζεσλ  πνπ ρξεζηκνπνη-νύληαλ  

ηξίερα , εδώ  ην  κπνπδνύθη  παίδεη  απηνζρεδηαζκνύο  ζηελ V βαζκίδα.   

    ηελ  ηειεπηαία  ζηξνθή , επαλαιακβάλεηαη  κόλν  ην  Α  κέξνο , ηνπ  

νπνίνπ  ηα  ραξαθηεξηζηηθά  δελ δηαθέξνπλ  ζε  ζύγθξηζε  κε  ην  

αληίζηνηρν  ζεκείν  ηεο  πξνηειεπηαίαο  ζηξνθήο. ηελ  εθηέιεζε  απηή  

ρξεζηκνπνηείηαη  γηα ζπλνδεία , εθηόο  ησλ  άιισλ  νξγάλσλ  θαη  ην  

κεηαιιόθσλν 
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    Όζνλ  αθνξά  ηε  θσλή  ηνπ  Μπηζηθώηζε , αθνινπζεί  ηα  

ραξαθηεξηζηηθά  ηεο  πξώηεο  επαλεθηέιεζεο  ηεο  ″Φξαγθνζπξηαλήο″  από  

ηνλ  ίδην. 

   Σέινο , θαη  απηή  ε  επαλεθηέιεζε  έρεη  πην  αξγό  ηέκπν  από  ηελ  

πξώηε , ην  νπνίν  κέλεη ζηαζεξό , όπσο  θαη  ζηηο  πξνεγνύκελεο  

επαλεθηειέζεηο. 
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3.5 ΜΑΡΚΟ ΒΑΜΒΑΚΑΡΖ – ΓΗΚΟ: ΣΡΑΓΟΤΓΑ ΜΑΡΚΟ  

ΒΑΜΒΑΚΑΡΖ  (1968 – 1969) 

 

    

   Δπαλεθηέιεζε   ηεο  ″Φξαγθζπξηαλήο″  κε  εξκελεπηή  μαλά  ην  Μάξθν  

Βακβαθάξε , απηήλ  ηε  θνξά  ζηελ  ηνληθόηεηα  ηεο  ΡΔ⁻  αληί  γηα  απηήλ  

ηεο  ΟΛ⁻,  Αθνινπζεί  ηε  δνκή  ηεο  πξώηεο  εθηέιεζεο , κε  ην  Α  κέξνο  

λα  επαλαιακβάλεηαη  άιιεο  ηξεηο  θνξέο , όπσο  θαη  ην  Β  κέξνο. Ο  

ξπζκόο  ηεο  είλαη  2/4 , όπσο   θαη  ζηελ  αξρηθή. 

   ηελ  πξώηε  ζηξνθή , πξηλ  μεθηλήζεη  ην  Α  κέξνο , ππάξρνπλ  ηέζζεξα  

κέηξα  ζηελ  ηνληθή  βαζκίδα  ηεο  θιίκαθαο. Σα  δύν  πξώηα  κέηξα  

εθηεινύληαη  από  θηζάξα , κπάζν  θαη  θξνπζηά. ηα  δύν  επόκελα  κπαίλεη  

θαη  ην  κπαγιακαδάθη  πνπ  παίδεη , ζε  αμίεο  ηεηάξησλ , ζπγρνξδίεο  ζηελ  

ηνληθή  βαζκίδα. ην  δεύηεξν  κηζό  ηνπ  ηειεπηαίνπ  από  ηα  κέηξα  πνπ  

πξνεγνύληαη  ηνπ  Α  κέξνπο , κπαίλεη  ε  κεισδία  ηνπ  Α  κέξνπο  κε  ηνλ  

ηξόπν  πνπ  μεθηλνύζε  θαη  ζηελ  εθηέιεζε  ηνπ  Πνπιόπνπινπ  θαη  κε  ηελ  

ίδηα  θζνγγηθή  δνκή  ζην  κέηξν  ηεο  έλαξμεο  ηεο  κεισδίαο. Καη  ζηε  

ζπγθεθξηκέλε  επαλεθηέιεζε , ε  κεισδία  ησλ  Α  κεξώλ , από  ην   ζεκείν  

εθθίλεζήο  ηεο  κέρξη θαη  ην  ηέινο  ηεο  απνηειείηαη  από  δηθσλίεο. 

   Ζ  πξώηε  δηαθνξά  ηεο  ζπγθεθξηκέλεο  εθηέιεζεο  ζε  ζρέζε  κε  ηελ  

αξρηθή , εληνπίδεηαη  ζην  Α  κέξνο  θαη ζπγθεθξηκέλα  ζηελ  πξώηε  

πεξίνδν. Αληί  γηα  ην  κπνπδνύθη ,ηε  κεισδία  εθηειεί  ην  κπαγιακαδάθη, 

ην  νπνίν  παίδεη  ίδηεο  λόηεο  κε  ην  πξσηόηππν , αιιά  άιιεο  αμίεο  από  

απηό. πγθεθξηκέλα  νη  αμίεο  ηεο  πεξηόδνπ  απηήο  αθνινπζνύλ  ην  

ξπζκηθό  κνηίβν  ηνπ  αληίζηνηρνπ  ζεκείνπ  ηεο  εθηέιεζεο  ηνπ  

Πνπιόπνπινπ. Ζ  δηαθνξά  αλάκεζα  ζηα  δύν  ζεκεία  ησλ  αληίζηνηρσλ  

εθηειέζεσλ  είλαη  όηη  ζηελ  εθδνρή  ηνπ  Βακβαθάξε , ηα  ηξίερα  νγδόσλ  

πνπ  παίδεη  ην   κπαγιακαδάθη , δελ  έρνπλ  ζύδεπμε  δηαξθείαο. Ζ  

ζπγθεθξηκέλε  πεξίνδνο  ρξεζηκνπνηεί I ,V ,IV  θαη  Η  βαζκίδα  ζην  πξώην , 

δεύηεξν , ηξίην  θαη  ηέηαξην  κέηξν  ηεο  θξάζεο  ηεο  αληίζηνηρα. ηε  

δεύηεξε  θξάζε  ηεο  ρξεζηκνπνηεί  ηε  δεζπόδνπζα  ηεο  θιίκαθαο , κε  

εμαίξεζε  ην  δεύηεξν  κέηξν , όπνπ  ρξεζηκνπνηεί  ηελ  VI  βαζκίδα. ην  

ηέινο  ηεο  πεξηόδνπ - ζην  πξνηειεπηαίν  κέηξν  ηεο – ην  κπαγιακαδάθη  

παίδεη  ηε  ρξσκαηηθή  θαηηνύζα  κεισδία  πνπ  έπαηδε  ην  κπνπδνύθη  ζην  

αληίζηνηρν  ζεκείν  ηεο  πξώηεο  επαλεθηέιεζεο  ηνπ  Μπηζηθώηζε , κε  ηε  

δηαθνξά  όηη  απηό  παίδεη  κηα  νθηάβα  ςειόηεξα. ην  επόκελν  κέηξν , κε  

ηνπο  ίδηνπο  θζόγγνπο  πνπ  ρξεζηκνπνίεζε  ην  κπαγιακαδάθη  γηα  ηελ  
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θαηηνύζα  κεισδία , ην  κπνπδνύθη  παίδεη  ηελ  αληίζηξνθε  αληνύζα  

κεισδία , κε  δηθσλίεο. 

   ηε  δεύηεξε  πεξίνδν , ε  κεισδία  ″πεξλάεη″  ζην  κπνπδνύθη , ελώ  ην  

κπαγιακαδάθη  ρξεζηκνπνηείηαη  πάιη  γηα  ζπλνδεία , όπσο  θαη  ζηα  

ηέζζεξα  πξώηα  κέηξα  ηνπ  ηξαγνπδηνύ. Ζ  δνκή  ησλ  θζόγγσλ  είλαη ίδηα  

κε  απηή  ηεο  πξνεγνύκελεο  πεξηόδνπ , κε  ηε  δηαθνξά  όηη  παίδνληαη  κηα  

νθηάβα  ρακειόηεξα. Ζ  πεξίνδνο  απηή  ρξεζηκνπνηεί IV,I, V,I  βαζκίδα  

ζην  πξώην , δεύηεξν ,  ηξίην  θαη  ηέηαξην  κέηξν  ηεο  πξώηεο  θξάζεο  ηεο  

αληίζηνηρα. ηε  δεύηεξε  πεξίνδν  επηιέγεηαη  ε  V  βαζκίδα. Δμαηξνύληαη  

ηα  δύν  ηειεπηαία  κέηξα , όπνπ  γίλεηαη  ε  ηέιεηα  πηώζε  V-I. ην  

ηειεπηαίν  κέηξν  ηνπ  Α  κέξνπο , ζηνλ  ηειεπηαίν  ρξόλν  ελόο  ηξίερνπ , ην  

κπνπδνύθη  παίδεη  ην  θζόγγν  θα# 

   ηα  κέηξα  κεηαμύ  ηνπ  Α  θαη  ηνπ  Β  κέξνπο , ην  κπνπδνύθη  παίδεη  

ηνπο  θζόγγνπο  πνπ  ρξεζηκνπνηνύληαη  από  ην  κπάζν  θαη ζηελ  εθηέιεζε 

ηνπ  Πνπιόπνπινπ , αιιά  ρξεζηκνπνηώληαο  ηξίερα  νγδόσλ  αληί  γηα  

όγδνα. Δπίζεο  από  ην  πξώην  κηζό  ηνπ  πξώηνπ  κέηξνπ , παίδεη  θαη  ην  

αθνξληεόλ  έλα  άξπηζκα  πνπ  επαλαιακβάλεηαη  ζηα  επόκελα  δύν  κέηξα, 

αιιά  κηα  νθηάβα  ςειόηεξα. 

   Κάλνληαο  κηα  κεηαθνξά  ηεο  εθηέιεζεο  από  ΡΔ⁻  ζε  ΟΛ⁻  γηα  λα  

κπνξνύκε  λα  ηε  ζπγθξίλνπκε  επθνιόηεξα  κε  ην  πξσηόηππν , 

παξαηεξνύκε  όηη  νη  θζόγγνη  πνπ  ρξεζηκνπνηεί  ην  αθνξληεόλ  είλαη (ξε-

ζνι-ζηb-ξε)  κε  αμίεο  νγδόσλ , ζην  πξώην  θαη  ζην  ηξίην  κέηξν  θαη  

(κηb-ξε)  κε  αμίεο  νγδόσλ  ζην  δεύηεξν θαη  ζην  ηέηαξην  κέηξν , ελώ  

γεληθά  ν  ραξαθηήξαο  ηνπ  είλαη  ζπλνδεπηηθόο. 

   ην  Β  κέξνο , ε  πξώηε  θξάζε  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ  αθνινπζεί  ηε  

δνκή  ηεο  αληίζηνηρεο  θξάζεο  ζηελ  πξώηε  επαλεθηέιεζε  ηνπ  

Μπηζηθώηζε. ηε  δεύηεξε  θξάζε , νη  θζόγγνη  πνπ  ρξεζηκνπνηνύληαη  

είλαη  ίδηνη  κε  απηνύο  πνπ  ρξεζηκνπνηεί  ν  Βακβαθάξεο  ζηελ  πξώηε  

εθηέιεζε , όκσο  όζνλ  αθνξά  ηε  θξάζε  ″ζηελ  θαξδηά″  πνπ  βξίζθεηαη  

ζην  δεύηεξν  θαη  ζην  ηξίην  κέηξν  ηεο  δεύηεξεο  θξάζεο  ηεο  πξώηεο  

πεξηόδνπ , νη  αμίεο  ησλ  θζόγγσλ  πνπ  αληηζηνηρνύλ  ζηηο  ζπιιαβέο  ησλ   

ιέμεσλ  δελ  είλαη  ίδηαο  ρξνληθήο  αμίαο.  ηε  ιέμε  ″ζηελ″ , θζόγγνο  

νγδόνπ  θαη  ζηελ  πξώηε  ζπιιαβή  ηεο  ιέμεο  ″θαξδηά″  αληηζηνηρνύλ  δύν  

θζόγγνη  νγδόσλ , ζε  αληίζεζε  κε  ην  αληίζηνηρν  ζεκείν  ηεο  πξώηεο  

εθηέιεζεο , όπνπ  όιεο  νη  ζπιιαβέο  είραλ  ηελ  ίδηα  ρξνληθή  αμία. ηα  

ηειεπηαία  δύν  κέηξα  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ  ηα  κπνπδνύθηα  θάλνπλ  ην  
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ρξσκαηηθό  θαηέβαζκα  θαη   θαηόπηλ  ηε  ρξσκαηηθή  αληνύζα , όπσο  θαη  

ζηελ  πξώηε  επαλεθηέιεζε  ηνπ  Μπηζηθώηζε. 

   Όζνλ  αθνξά  ηνπο  ζηίρνπο , εδώ  ν  Βακβαθάξεο  ηξαγνπδάεη  ″ιεο  θαη  

κάγηα  κνπ  ΄ρεηο  θάλεη″  ζε  αληίζεζε  κε  ην  πξσηόηππν , όπνπ  

ηξαγνπδάεη  ″θαη  κάγηα  κνπ  ΄ρεηο  θάλεη″. 

   Ζ  δεύηεξε  πεξίνδνο  ζηηο  πξώηεο  θξάζεηο  ηεο  αθνινπζεί  ηε  δνκή  ηεο  

πξώηεο  επαλεθηέιεζεο  ηνπ  Μπηζηθώηζε , ελώ  ζηηο  δεύηεξεο  θξάζεηο  ηε  

δνκή  ηεο  εθηέιεζεο  από  ηνλ  Πνπιόπνπιν. Οη  βαζκίδεο  πνπ  

ρξεζηκνπνηεί  είλαη  ε  IV  ζην  πξώην  κηζό  ηεο  πξώηεο  θξάζεο  θαη  ε  Η  

ζην  δεύηεξν  κηζό  ηεο. ηελ  πξώηε  βόιηα  ρξεζηκνπνηεί  ζε  όιε  ηε  

δεύηεξε  θξάζε  ηελ  V  βαζκίδα. Οκνίσο  θαη  ζηε  δεύηεξε  βόιηα ,   κε  

εμαίξεζε  ηα δύν  ηειεπηαία  κέηξα  όπνπ  πξαγκαηνπνηείηαη  ηέιεηα  πηώζε  

V – I.  Όζνλ  αθνξά  ηα  ηειεπηαία  κέηξα  ηεο  πξώηεο  θξάζεο  ηεο  

δεύηεξεο  πεξηόδνπ  (πξώηε  βόιηα)  έρνπλ  ηα  ίδηα  ραξαθηεξηζηηθά  κε  ηα  

αληίζηνηρα  κέηξα  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ. 

   ηε  δεύηεξε  ζηξνθή , ην  Α  κέξνο , θαζώο  θαη  ηα  κέηξα  κεηαμύ  ησλ  

δύν  κεξώλ , δελ  δηαθέξνπλ  από  ηα  αληίζηνηρα  κέηξα  ηεο  πξνεγνύκελεο  

ζηξνθήο. 

   ην  Β  κέξνο , ε  θσλή  κπαίλεη  όπσο  θαη  ζην  αληίζηνηρν  ζεκείν  ηεο  

επαλεθηέιεζεο  ηνπ  Ξαξράθνπ  θαη  αθνινζεί  ηε  δνκή  ηνπ  ζην  

ζπγθεθξηκέλν  κέηξν. ηε  δεύηεξε  θξάζε  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ , ε  

θσλή  αθνινπζεί  ηε  δνκή  ηνπ  αληίζηνηρνπ  ζεκείνπ  ζηελ  πξώηε  

ζηξνθή. Οκνίσο  θαη  ζηε  δεύηεξε  πεξίνδν , κε  εμαίξεζε  ηε  ιέμε  

″θηιηά″  ζηελ  πξώηε  βόιηα , πνπ  είλαη  ε  ηειεπηαία  ιέμε  ηεο  θξάζεο. Οη  

ζπιιαβέο  ζηηο  ιέμεηο  δελ  αληηζηνηρνύλ  ζε  ηζόρξνλνπο  θζόγγνπο. ηελ  

πξώηε  ζπιιαβή  αληηζηνηρεί  θζόγγνο  νγδόνπ  ελώ  ζηε  δεύηεξε  θζόγγνο  

ηεηάξηνπ  παξεζηηγκέλνπ. Δπίζεο , ζηε  δεύηεξε  βόιηα ,  ζηε  θξάζε  ″ζα  

ήζεια  λα  κε  ρνξηάζεηο″ , ν  θζόγγνο  πνπ  αληηζηνηρεί  ζην  ζύλδεζκν  

″λα″  είλαη  όγδνν  θαη  ρξεζηκνπνηείηαη  έλα  όγδνν  κεηά  ζε  ζρέζε  κε  

ηελ  πξώηε  εθηέιεζε. Δπίζεο , ελώ  ζηελ  πξώηε  εθηέιεζε  ν  Βακβαθάξεο  

ηξαγνπδνύζε  ″όιν  ράδηα  θαη  θηιηά″ , ζηε  ζπγθεθξηκέλε  εθηέιεζε  

ηξαγνπδάεη  ″από  ράδηα  θαη  θηιηά″. Οη  βαζκίδεο  πνπ  ρξεζηκνπνηνύληαη  

ζηε  ζπγθεθξηκέλε  ζηξνθή , δελ  δηαθέξνπλ  από  απηέο  πνπ  

ρξεζηκνπνηνύληαη  ζηελ  πξνεγνύκελε. 

   ην  Α  κέξνο  ηεο  ηξίηεο  ζηξνθήο , ππάξρεη  κηα  παύζε  ζην δεύηεξν  

όγδνν  ηνπ  ηξίερνπ  νγδόσλ , ζην  δεύηεξν  κέξνο  ηνπ  κέηξνπ. Γελ  
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παξαηεξνύληαη  επηπιένλ δηαθνξέο  ζε  ζρέζε  κε  ηελ  πξνεγνύκελε  

επαλάιεςε. 

   Οκνίσο  θαη  γηα  ην  Α  κέξνο  ηεο  επόκελεο  ζηξνθήο. 

   ην  Β  κέξνο  ηεο  ηξίηεο  ζηξνθήο , ε  θσλή  μεθηλάεη  ζην  δεύηεξν  

κηζό  ηνπ  πξώηνπ  κέηξνπ. Σν  κνηίβν  πνπ  ζρεκαηίδεη  ε  θσλή  ζηα  

πξώηα  δύν  κέηξα , ην  επαλαιακβάλεη  θαη  ζηα  επόκελα  δύν. Όζνλ  

αθνξά  ηε  δεύηεξε  θξάζε  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ , αθνινπζεί  ηε  δνκή  

ηνπ  αληίζηνηρνπ  ζεκείνπ  ζηελ  πξνεγνύκελε  ζηξνθή , θαζώο  ηζρύεη  θαη  

ε  αληζόηεηα  ρξνληθώλ  αμηώλ  κεηαμύ  ζπιιαβώλ  ηεο  ζηξνθήο , αιιά  

αληίζηξνθα  απηήλ ηε  θνξά. ηε  θξάζε ″Φνίληθα , Παξαθνπή″ δειαδή  

θαη  ζπγθεθξηκέλα  ζηε  ιέμε  ″Παξαθνπή″  ε  δεύηεξε  ζπιιαβή  ηεο  

αληηζηνηρεί  ζε  θζόγγνπο  ηξηώλ  νγδόσλ , ελώ ε  ηξίηε  ηεο  ζπιιαβή  

αληηζηνηρεί  ζε  έλα  θζόγγν  νγδόνπ. 

   Οκνίσο  θαη  γηα  ην  αληίζηνηρν  κέξνο  ηεο  επόκελεο  ζηξνθήο. 

   ηε  δεύηεξε  πεξίνδν  ηνπ  Β  κέξνπο  ηεο  ηξίηεο  ζηξνθήο , ζηελ  πξώηε  

βόιηα , ε  θσλή  αθνινπζεί  ηε  δνκή  ηεο  θσλήο  ηνπ  Μπηζηθώηζε  ζηε  

δεύηεξε  εθηέιεζε ,  ελώ  ζηε  δεύηεξε  βόιηα  αθνινπζεί  ηε  δνκή  ηνπ  

αληίζηνηρνπ  ζεκείνπ  ηεο  πξνεγνύκελεο  ζηξνθήο. 

   Ζ  δεύηεξε  πεξίνδνο  ηνπ  Β  κέξνπο  ηεο  ηειεπηαίαο  ζηξνθήο , όζνλ  

αθνξά  ηελ  πξώηε  βόιηα , ζηελ  πξώηε  θξάζε , ε   θσλή  ηνπ  

Βακβαθάξε  αθνινπζεί  ηε  θσλή  ηνπ  Μπηζηθώηζε , ελώ  ζηε  δεύηεξε  

αθνινπζεί  ηε  θσλή  ζην  αληίζηνηρν  ζεκείν  ηεο  πξώηεο  επαλάιεςεο. 

ηε  δεύηεξε  βόιηα , ε  θσλή  αθνινπζεί  ηε  δνκή  ηνπ  αληίζηνηρνπ  

ζεκείνπ  ηεο  πξώηεο  εθηέιεζεο.  

   Οη  βαζκίδεο  πνπ  επηιέγνληαη  ζηηο  δύν  ηειεπηαίεο  ζηξνθέο , δε  

δηαθέξνπλ  από  απηέο  πνπ  ρξεζηκνπνηνύληαη  ζηηο  πξνεγνύκελεο , ελώ  

ππάξρεη  θαη  κηα  ηειεπηαία  δηαθνξά  ζηα  ιόγηα  κεηαμύ  ηεο  πξώηεο  

εθηέιεζεο  θαη  ηεο  παξνύζαο  επαλεθηέιεζεο. 

   Μηα  αθόκε  νξγαληθή  δηαθνξά  κεηαμύ  ησλ  δύν  εθηειέζεσλ  νπ  

″αθνξά″  όιεο  ηηο  ζηξνθέο , είλαη  όηη  ζην  δεύηεξν  κέηξν  ηεο  δεύηεξεο  

θξάζεο , ζηε  δεύηεξε  πεξίνδν  ησλ  Α  κεξώλ  ηνπ  θνκκαηηνύ , ην  

κπνπδνύθη  ζηελ  πξώηε  εθηέιεζε , δε  ρξεζηκνπνηεί  ην  θζόγγν  ζνι , ν  

νπνίνο  ρξεζηκνπνηείηαη  σο  θζόγγνο  ηξίερνπ  νγδόσλ  ζηελ  επαλεθηέιεζε  

ηνπ  Βακβαθάξε. Δπηπιένλ  απνπζηάδεη  ε  νξγαληθή  ζηξνθή  ηεο  πξώηεο  

εθηέιεζεο. 

   Όζνλ  αθνξά  ηε  ζύγθξηζε  ηεο  θσλήο  ηνπ  Βακβαθάξε  ζηελ  πξώηε  

εθηέιεζε  ζε  ζρέζε  κε  ηελ  επαλεθηέιεζε  από  ηνλ  ίδην , ε  θσλή  ηνπ  
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ζηε  δεύηεξε εθηέιεζε  ηξαγνπδάεη  νξηζκέλνπο  θζόγγνπο  κηθξόηεξεο  

αμίαο  ζε  ζρέζε  κε  ηελ  πξώηε , κπαίλνληαο  άιινηε  πην  πξηλ  θαη  άιινηε  

πην  κεηά  ζε  ζύγθξηζε  κε  ην  πξσηόηππν. 

   Σέινο  ην  ηέκπν  είλαη  θαη  ζε  απηήλ  ηελ  επαλεθηέιεζε  πην  αξγό  από  

όηη  ζην  πξσηόηππν , ζηαζεξό  ζε  αληίζεζε  κε  ην  πξσηόηππν , ελώ  

″απνπζηάδεη″  θαη  εδώ  ε  ζηξνθή , όπνπ  ην  κέξνο  ηεο  θσλήο  εθηειείηαη  

νξρεζηξηθά. 
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3.6 ΓΗΑΝΝΖ  ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ – ΓΗΚΟ: ΡΗΕΔ (1980) 

 

   Ζ  ελ  ιόγσ  εθηέιεζε  απνηειεί  ηε  δεύηεξε  - κε  βάζε  ηε  ρξνληθή  

πξνηεξαηόηεηα – νξρεζηξηθή  επαλεθηέιεζε  ηεο  Φξαγθνζπξηαλήο. Σελ  

ελνξρήζηξσζή  ηεο  αλαιακβάλεη  ν  ζπλζέηεο  Γηάλλεο  Μαξθόπνπινο. ε  

αληίζεζε  κε  ηελ  πξσηόηππε  εθηέιεζε , ηνπ  Βακβαθάξε , πνπ  ε  

ηνληθόηεηά  ηεο  ήηαλ  ε  ΟΛ  ειάζζνλα , ν  Μαξθόπνπινο  επηιέγεη  λα  

αλεβάζεη  έλαλ  ηόλν  ην  ηξαγνύδη  θαη  λα  κεηαθέξεη  ηελ  ηνληθόηεηά  ηνπ  

ζηε  ΛΑ  ειάζζνλα. Ζ  δνκή  ησλ  κεξώλ  ηεο  εθηέιεζεο  ηνπ  

Μαξθόπνπινπ  δε  δηαθέξεη  από  απηήλ  ηνπ  πξσηόηππνπ. Ο  αξηζκόο  ησλ  

επαλαιήςεσλ  ησλ  ζηξνθώλ  όκσο  είλαη  δηαθνξεηηθόο  κεηαμύ  ησλ  δύν  

εθηειέζεσλ , θαζώο  ν  Μαξθόπνπινο  επηιέγεη  λα  επαλαιάβεη  ηέζζεξηο  

θνξέο  ην  θάζε  κέξνο. Δπίζεο , όπσο  θαη  ζηηο  δηαζθεπέο  ηνπ  Υαηδηδάθη  

θαη  ηνπ  Ξαξράθνπ , έηζη  θαη  εδώ ,  ζηελ  πξώηε  ζηξνθή , ην  Α  κέξνο  

εθηειείηαη  δύν  θνξέο. Καη  ζηελ  παξνύζα  επαλεθηέιεζε , ην  ηέκπν  είλαη  

πην  αξγό , ζε  ζύγθξηζε  κε  ην  πξσηόηππν , ελώ  ρξεζηκνπνηείηαη  κεγάινο  

αξηζκόο  νξγάλσλ  θαη  από  ηνλ  Μαξθόπνπιν. 

   Καη  ζε  απηήλ  ηελ  επαλεθηέιεζε , κεηαθεξόκαζηε  λνεηά  ζηελ  

ηνληθόηεηα  ηεο  ΟΛ  ειάζζνλνο , γηα  δηεπθόιπλζε ηεο  ζύγθξηζεο  

αλάκεζα  ζε  πξσηόηππν  θαη  επαλεθηέιεζε , ελώ  ε  κεισδία  μεθηλάεη  

όπσο  ζην  αληίζηνηρν ζεκείν  ηεο  εθηέιεζεο  ηνπ  Πνπιόπνπινπ. 

   Σελ  πξώηε  θνξά  πνπ  εθηειείηαη  ην  Α  κέξνο  ηεο  πξώηεο  ζηξνθήο , ε  

κεισδία  πνπ  εθηειείηαη  από  ην  κπνπδνύθη , θαζ΄ όιε  ηε  δηάξθεηα  ηνπ  

κέξνπο , αθνινπζεί , ηα  ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ  αληίζηνηρνπ  κέξνπο  ηεο  

εθηέιεζεο  ηνπ  Μπηζηθώηζε , όζνλ  αθνξά ηνπο  θζόγγνπο  πνπ  

ρξεζηκνπνηεί  θαη  ηα  ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ  αληίζηνηρνπ  κέξνπο  ηεο  

εθηέιεζεο  ηνπ  Πνπιόπνπινπ , όζνλ  αθνξά  ηηο  αμίεο  πνπ  ρξεζηκνπνηεί  

ζηνπο  πξναλαθεξζέληεο  θζόγγνπο. Δπηπιένλ  ραξαθηεξηζηηθά  πνπ  

ρξεζηκνπνηνύληαη  ζηελ  εθδνρή  ηεο  ″Φξαγθνζπξηαλήο″  από  ην  

Μαξθόπνπιν , αθνξνύλ  νξηζκέλνπο   πιένλ  θζόγγνπο  πνπ  απηόο  

ρξεζηκνπνηεί. πγθεθξηκέλα  ην  κπνπδνύθη  θάλεη  απνηδηαηνύξεο  ζηνπο  

πξώηνπο  θζόγγνπο  ησλ  κέηξσλ  θαζώο  θαη  ζηνπο  ηειεπηαίνπο – κέρξη  

ηα  δύν  πξώηα  κέηξα  ηεο  δεύηεξεο  πεξηόδνπ. Δπίζεο , ζην  πξνηειεπηαίν  

κέηξν  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ , πξηλ  από  ηνπο  ηειεπηαίνπο  θζόγγνπο  πνπ  

ζρεκαηίδνπλ  ην  ρξσκαηηθό  θαηηόλ  κνηίβν , ην  κπνπδνύθη  παίδεη  ηνπο  

θζόγγνπο  θα#  θαη  ια. 
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   Καηά  ηε  δεύηεξε  θνξά  ηεο  εθηέιεζεο  ηνπ  Α   κέξνπο  απμάλεηαη  ν  

αξηζκόο  ησλ  νξγάλσλ. Οη  απνηδηαηνύξεο  πνπ  έπαηδε  πξνεγνπκέλσο  ην  

κπνπδνύθη , ″  ζε  θζόγγνπο  δεθάησλ  έθησλ , κε  ηνπο  πξνεγνύκελνπο  

θζόγγνπο  λα  έρνπλ  ηελ  ίδηα  ρξνληθή  αμία  κε  απηνύο. Δπηπιένλ , θαηά  

ηε  δηάξθεηα  ηεο  κεισδίαο  ην  κπνπδνύθη  παίδεη  δηθσλίεο. 

Υξεζηκνπνηνύληαη  πεξηζζόηεξεο  από  κηα  θηζάξεο , θαζώο  θαη  ην  

ζαληνύξη , πνπ  ζην  ζεκείν  απηό , έρεη  ζπλνδεπηηθό  ραξαθηήξα. 

   Καη  ηηο  δύν  θνξέο  πνπ  εθηειείηαη  ην  Α  κέξνο , ζην  ηξίην  κέξνο  ηεο  

πξώηεο  θξάζεο , ν  Μαξθόπνπινο  επηιέγεη  λα  ρξεζηκνπνηήζεη  ηελ  IV  

βαζκίδα , αληί  γηα  ηε  Η  βαζκίδα , ελώ  ζηε  δεύηεξε  θξάζε , αληί  γηα  ηηο  

βαζκίδεο  ηνπ  πξσηόηππνπ , ρξεζηκνπνηεί  ηελ  V  βαζκίδα , εθηόο  από  ην  

δεύηεξν  κέξνο  ηεο  θξάζεο , όπνπ  επηιέγεηαη  ε  VI  βαζκίδα. ηε   

δεύηεξε  πεξίνδν  ν  Μαξθόπνπινο  επηιέγεη  ηηο  βαζκίδεο  πνπ  επέιεμε  ν  

Βακβαθάξεο  ζηελ  επαλεθηέιεζή  ηνπ  ην  1969 , κε  ηε  δηαθνξά  όηη  ν  

Μαξθόπνπινο , ρξεζηκνπνηεί  VI  βαζκίδα  θαη  όρη  V  ζην  ηέηαξην  κέηξν  

ηεο  δεύηεξεο  πεξηόδνπ. 

   ηα  θελά  κέηξα  κεηαμύ  ησλ  κεξώλ , ρξεζηκνπνηνύληαη  επίζεο  νη  

θζόγγνη  πνπ  επηιέγνληαη  θαη  ζην  αληίζηνηρν  ζεκείν  ηεο  δεύηεξεο  

εθηέιεζεο  ηνπ  Βακβαθάξε  (1968) , κε  ηε  δηαθνξά  όηη  ν  Μαξθόπνπινο  

επηιέγεη  λα  κελ  παίμεη  ην  αθνξληεόλ  ην  άξπηζκα , όπσο  ζηελ  εθηέιεζε  

ηνπ  Βακβαθάξε  ην  ΄68. Δπίζεο , ζην  δεύηεξν  θαη  ηέηαξην  κέηξν , 

ρξεζηκνπνηνύληαη  ζην  πξώην  ηέηαξην  ε  VI  βαζκίδα  θαη  ζην  δεύηεξν  

ηέηαξην  ε  V , αληί  γηα  ηε  Η  ζε  όια  ηα  κέηξα. Ζ  κεισδία  μεθηλάεη  έλα  

κέηξν  πξηλ  ην  Β  κέξνο , κε  ηνλ  ηξόπν  πνπ  μεθηλάεη  θαη  ε  κεισδία  

ζην  αληίζηνηρν  ζεκείν  ηεο  εθηέιεζεο  ηνπ  Πνπιόπνπινπ  (Σξίηε  

ζηξνθή). 

   ην  Β  κέξνο  ην  ξόιν  ηεο  κεισδίαο  ηεο  θσλήο  αλαιακβάλνπλ  ην  

βηνιί  , ην  θιαξίλν θαη  ην  ζαληνύξη , πνπ  παίδνπλ  κηα  νθηάβα  

ρακειόηεξα. ην  ηέηαξην  κέηξν  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ , αληί  γηα  

θζόγγνπο  ηεηάξησλ  πνπ  ρξεζηκνπνηεί  ν  Βακβαθάξεο  ζην  πξσηόηππν , ν  

Μαξθόπνπινο  ρξεζηκνπνηεί  ηνπο  ίδηνπο  θζόγγνπο , αιιά  ζε  αμίεο  

νγδόσλ  ζην  δεύηεξν  κηζό  ηνπ  κέηξνπ , ελώ  ζην  πξώην  κηζό  επηιέγεη   

λα  ρξεζηκνπνηήζεη  παύζε  ηεηάξηνπ. ηα  ηειεπηαία  δύν  κέηξα  ηεο  

πξώηεο  θξάζεο , ην  κπνπδνύθη  θάλεη  έλαλ  απηνζρεδηαζκό  ζηε  Η  

βαζκίδα..  Μεηά  ην  ηέινο  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ  ην  κπνπδνύθη  παίδεη  

ηνπο θζόγγνπο  θα#  θαη  ια , θαζώο  θαη  ην  θαηηόλ  κνηίβν  ακέζσο  κεηά , 

όπσο  θαη  ζην  αληίζηνηρν  ζεκείν  ηνπ  Α  κέξνπο. 
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   Έλα  κέηξν  πξηλ  ηε  δεύηεξε  πεξίνδν  ην  θσλεηηθό  κέξνο  ηεο  

πξσηόηππεο  εθηέιεζεο  παξακέλεη  ζην  βηνιί , ζην  θιαξίλν  θαη  ζην  

ζαληνύξη. Καη  ηα  δύν  όξγαλα , έρνπλ  ίδην  ηξόπν  εθθίλεζεο  κε  ην  

κπνπδνύθη  ζηελ  πξώηε  εθηέιεζε. Αλ  ζέιακε  λα  θάλνπκε  παξαιιειηζκό  

ηνπ  ζεκείνπ  εθθίλεζεο  ησλ  νξγάλσλ  ζηελ  ″εθδνρή″  ηνπ  Μαξθόπνπινπ  

κε  κηα  θσλή , ζα  κπνξνύζακε  λα  πνύκε  πσο  ηα  ελ  ιόγσ  όξγαλα  

μεθηλάλε  ηε  θξάζε  ηνπο  κε  ηνλ  ηξόπν  πνπ  μεθηλάεη  ε  θσλή  ηνπ  

Μπηζηθώηζε  ζην  αληίζηνηρν  ζεκείν  ηεο  πξώηεο  επαλεθηέιεζήο  ηνπ. 

Καη  ηα  ηξία  όξγαλα  πνπ  αληηθαηέζηεζαλ  ην  κέξνο ηεο  θσλήο  ζηελ  

νξρεζηξηθή  απηή  εθηέιεζε , αθνινπζνύλ  ηε  δνκή  ησλ  θζόγγσλ  ζην  

αληίζηνηρν  ζεκείν  ηεο  πξώηεο  επαλεθηέιεζεο  ηνπ  Μπηζηθώηζε.. Μπνξεί  

ην  θάζε  όξγαλν  λα  θάλεη  ηηο  δηθέο  ηνπ  απνηδηαηνύξεο  ή  ηξίιηεο  ζε  

αθαζόξηζηα  ζεκεία , όκσο  θαηά  ηα  άιια  ην  ζπγθεθξηκέλν  ζεκείν  δελ  

παξνπζηάδεη  θζνγγηθέο  δηαθνξέο  ζε  ζύγθξηζε  κε  ηελ  πξναλαθεξζείζα  

εθηέιεζε  ηνπ  Μπηζηθώηζε. 

   ηε  δεύηεξε  πεξίνδν , ρξεζηκνπνηείηαη  ε  IV  βαζκίδα  ζηα  πξώηα  δύν  

κέηξα  ηεο  θαη  ε  Η  βαζκίδα  ζηα  επόκελα  δύν  κέηξα  ηεο. ην  

αληίζηνηρν  ζεκείν  ηνπ  πξσηόηππνπ , ν  Βακβαθάξεο  ρξεζηκνπνηεί  ηελ  V  

βαζκίδα  ζε  νιόθιεξε  ηελ  πεξίνδν. ηε  δεύηεξε  βόιηα , ην  ζαληνύξη  

παίδεη  ην  αληόλ  κνηίβν , πξηλ  μεθηλήζεη , όπσο  θαη  ζηελ  πξώηε  

επαλεθηέιεζε  ηνπ  Μπηζηθώηζε. 

   ηε  δεύηεξε  ζηξνθή , ην  Α  κέξνο , θαζώο  θαη  ηα  κέηξα  κεηαμύ  ηνπ  

Α  θαη  Β  κέξνπο , δελ  παξνπζηάδνπλ  δηαθνξέο  ζε  ζρέζε  κε  ηα  

αληίζηνηρα  ζεκεία  ηεο  πξώηεο  ζηξνθήο. 

  ην  Β  κέξνο  ε  κεισδία  ηεο  θσλήο  εθηειείηαη  κόλν  από  ην  

ζαληνύξη, 

Σν  νπνίν  δελ  παίδεη  ην  αληόλ  κνηίβν  πξηλ  ηε  δεύηεξε  βόιηα   ηεο  

δεύηεξεο  πεξηόδνπ , όπσο  ζηελ  πξνεγνύκελε  ζηξνθή , ελώ  θάλεη  θαη  

απηνζρεδηαζκνύο  ζε  αθαζόξηζηνπο  θζόγγνπο. 

   Δπίζεο ,  ζηε  δεύηεξε  βόιηα  ην  ζαληνύξη  παίδεη  ηξίερα  νγδόσλ  αληί  

γηα  ηέηαξηα , ζηελ  πξώηε  θξάζε  ηεο. Καηά  ηα  άιια  δελ  παξαηεξνύληαη  

δηαθνξέο  κεηαμύ  ησλ  Β  κεξώλ  ηεο  πξώηεο  θαη  ηεο  δεύηεξεο  ζηξνθήο. 

   ηελ  ηξίηε  ζηξνθή , ην  Α  κέξνο  δελ  παξνπζηάδεη  δηαθνξέο  ζε  

ζύγθξηζε  κε  ηα  αληίζηνηρα  κέξε  ησλ  πξνεγνύκελσλ  ζηξνθώλ. Οκνίσο  

θαη  ηα  κέηξα  κεηαμύ  ησλ  δύν  κεξώλ. 

   ην  Β  κέξνο , ηα  κπνπδνύθηα  εθηεινύλ  ην  κέξνο  ηεο  θσλήο  πνπ  

ηξαγνπδνύζε  ν  Βακβαθάξεο  ζην  πξσηόηππν , παίδνληαο  δηθσλίεο. Ζ  
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κεισδία  ηνπο  μεθηλάεη  κε  ηνλ  ίδην  ηξόπν  πνπ  μεθηλάεη  θαη  ε  θσλή  

ηνπ  Μπηζηθώηζε  ζηελ  πξώηε  ζηξνθή  ηεο  πξώηεο  επαλεθηέιεζήο  ηνπ. 

Σα  κπνπδνύθηα  παίδνπλ  θζόγγνπο  αμίαο  ηξίερσλ  νγδόσλ , θαζ΄ όιε  ηε  

δηάξθεηα  ηνπ  κέξνπο , κε  εμαίξεζε  ηελ  πξώηε  βόιηα  ηεο  δεύηεξεο  

πεξηόδνπ , ελώ  ζε  αθαζόξηζηα  ζεκεία  παξνπζηάδνπλ  θαη  απηά  

απηνζρεδηαζηηθά  ραξαθηεξηζηηθά. Δπίζεο  θαηά  ηε  δηάξθεηα  απηήο  ηεο  

ζηξνθήο , ν  Μαξθόπνπινο  ρξεζηκνπνηεί  θξνπζηό  όξγαλν  πνπ  παίδεη  

ζην  αζζελέο  ηέηαξην  ησλ  κέηξσλ. Δπηπιένλ  δηαθνξέο  από  ηα  

αληίζηνηρα  κέξε  ησλ  πξνεγνύκελσλ  ζηξνθώλ  δελ  παξαηεξνύληαη. 

   Σν  Α  κέξνο  ηεο  ηέηαξηεο  ζηξνθήο  είλαη  παξόκνην  κε  ηα  αληίζηνηρα  

κέξε  ζηηο  πξνεγνύκελεο  ζηξνθέο , κε  ηε  δηαθνξά  όηη  ζηε  

ζπγθεθξηκέλε  ζηξνθή , ν  Μαξθόπνπινο  ρξεζηκνπνηεί  θαη  θξνπζηό. 

   Σν  ίδην  ηζρύεη  θαη  γηα  ηα  κέηξα  κεηαμύ  ησλ  κεξώλ. 

   ην  Β  κέξνο , ε  κεισδία  ηεο  θσλήο  κεηαβαίλεη  μαλά  ζην  βηνιί. ηε  

δεύηεξε  βόιηα  ηεο  δεύηεξεο  πεξηόδνπ  εθηεινύλ  ηε  κεισδία  όια  ηα  

όξγαλα  πνπ  είραλ  ζνιηζηηθό  ραξαθηήξα  θαζ΄ όιε  ηε  δηάξθεηα  ηνπ  

ηξαγνπδηνύ. Σν  θάζε  όξγαλν  θάλεη  ηνπο  δηθνύο  ηνπ  απηνζρεδηαζκνύο  

ζε  κε  θαζνξηζκέλα  ζεκεία , ελώ  ζε  νιόθιεξν  ην  κέξνο  

ρξεζηκνπνηείηαη  θαη  ην  θξνπζηό. Όζνλ  αθνξά  ηα  ππόινηπα  

ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ  Β  κέξνπο , δελ  δηαθνξνπνηνύληαη  από  απηά  ησλ  

αληίζηνηρσλ  ησλ  ππνινίπσλ  ζηξνθώλ. 

   Δμεηάδνληαο  ηώξα  θαζνιηθά  ηε  ζπγθεθξηκέλε  επαλεθηέιεζε , 

παξαηεξνύκε  πσο  ν  Μαξθόπνπινο  επηιέγεη  όξγαλα  πνπ  

ρξεζηκνπνηήζεθαλ  ζηε  δεκνηηθή  κνπζηθή. Σν  ζαληνύξη , ην  θιαξίλν , 

θαζώο  θαη  ην  βηνιί , απνηεινύλ  κνπζηθά  όξγαλα  πνπ  ζπλέβαιαλ  ζηελ  

εθηέιεζε  παξαδνζηαθώλ  ηξαγνπδηώλ , κε  ό,ηη  κπνξεί  λα  εκπεξηέρεη  ε  

ιέμε  ″παξάδνζε″. 

   Οκνίσο  κε  ηελ  εθηέιεζε  ηνπ  Πνπιόπνπινπ , ε  ″Φξαγθνζπξηαλή″  ηνπ   

Μαξθόπνπινπ , αλ  θαη  έρεη  κέηξν  2/4  κπνξεί  λα  κεηξεζεί  θαη  ζε  4/4. 

Σέινο , έρνπκε  λα  θάλνπκε  κε κία  αθόκε  εθηέιεζε  κε  ζηαζεξό  ηέκπν , 

αληίζεηα  από  ηελ  πξώηε  εθηέιεζε  ηνπ  Βακβαθάξε. 
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3.7 ΦΛΔΡΤ  ΝΣΑΝΣΧΝΑΚΖ – ΓΗΚΟ:  ″ΣΑ  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ″  ΣΟΤ  

Μ.  ΥΑΣΕΗΓΑΚΖ  (1991) 

 

   Ο  Μάλνο  Υαηδηδάθηο  επηιέγεη  γηα  δεύηεξε  θνξά  λα  δηαζθεπάζεη  ηε  

″Φξαγθνζπξηαλή″  ηνπ  Βακβαθάξε. ηε  δηαζθεπή  απηή , ν  ελ  ιόγσ  

ζπλζέηεο  εγθαηαιείπεη  ηηο  θηζάξεο  θαη  ηα  κπνπδνύθηα  θαη  ρξεζηκνπνηεί  

κόλν  ην  πηάλν  γηα  ηελ  ελνξρήζηξσζε  απηήο  ηεο  εθηέιεζεο , όπσο  ζα  

δηαπηζηώζνπκε  θαη  θαηά  ηε  δηάξθεηά  ηεο. Απνηειεί  ηελ  πξώηε  

επαλεθηέιεζε  ηεο  θξαγθνζπξηαλήο – θαη  ηε  κνλαδηθή , όπσο  ζα  

δηαπηζηώζνπκε – πνπ  ελνξρεζηξώλεηαη  κε  έλα    κόλν  όξγαλν. Γηα  

πξώηε  θνξά  επίζεο  επηιέγεηαη  γπλαίθα  γηα  λα  εξκελεύζεη  ηε  κεισδία  

ηεο  θσλήο  ηνπ  Βακβαθάξε.  Ζ  θόξκα  πνπ  αθνινπζεί  ε  δνκή  ζηε  

ζπγθεθξηκέλε  επαλεθηέιεζε , επίζεο  αιιάδεη  σο  έλα  βαζκό , ζε  ζρέζε  

κε  ηε  δνκή  ησλ  πξνεγνύκελσλ  εθηειέζεσλ. πγθεθξηκέλα  από  Α-Β  

γίλεηαη  Α-Β-Α΄. Σν  κέηξν  παξακέλεη  2/4  θαη  ζε  απηήλ  ηελ  

επαλαθηέιεζε.  Ζ  ηνληθόηεηα  πνπ  επηιέγεη  εδώ  ν  Υαηδηδάθηο  είλαη  ε  

ΜΗ  ειάζζνλα. Δπηιέγνπκε  όκσο  θαη  πάιη  λα  κεηαθεξζνύκε  ζηε  ΟΛ  

ειάζζνλα  γηα  πεξηζζόηεξε  δηεπθόιπλζε  όζνλ  αθνξά  ηε  ζύγθξηζε  

κεηαμύ  ηνπ  πξσηόηππνπ  θαη  ηεο  ζπγθεθξηκέλεο  δηαζθεπήο. 

   ηελ  πξώηε  ζηξνθή  ηνπ  ηξαγνπδηνύ , ην  δεύηεξν  όγδνν  ηνπ  πξώηνπ  

κέηξνπ  ηεο  είλαη  ν  θζόγγνο  ια  αληί  γηα  ζνι , όπσο  ζηελ  πξσηόηππε  

εθηέιεζε. Καηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  πξώηεο  θξάζεο  ηνπ  Α  κέξνπο , ζηνπο  

δύν  ηειεπηαίνπο  θζόγγνπο  ηνπ  πξώηνπ  κέηξνπ , απμάλεηαη  ε  ηαρύηεηα  

ηνπ  ηέκπν  κέρξη  ην  ηέινο  ηνπ  επόκελνπ  κέηξνπ. Οκνίσο  θαη  γηα  ην  

ηξίην  κέηξν. Καηόπηλ  ην  πηάλν  θάλεη   έλα  ζηαδηαθό  ritenuto  κέρξη  ην  

ηέινο  ηεο  δεύηεξεο  θξάζεο. ην  δηάζηεκα  όιεο  ηεο  πεξηόδνπ , ελώ  ε  

κεισδία  μεθηλάεη  giano , ζηαδηαθά  απμάλεηαη  ε  έληαζή  ηεο  κέρξη  ηα  

δύν  πξώηα  κέηξα  ηεο  δεύηεξεο  θξάζεο  ηνπ  κέξνπο. ηα  ακέζσο  

επόκελα  κέηξα  ηεο  θξάζεο , ε  έληαζε  επηζηξέθεη  ζην  αξρηθό  ηεο  

piano , κέρξη  θαη  ην  ηέινο  ηεο  δεύηεξεο  θξάζεο. 

   ηε  δεύηεξε  πεξίνδν  παξαηεξείηαη  ζηαδηαθή  επηηάρπλζε  ηνπ  ηέκπν , 

κέρξη  ην  ηξίην  κέηξν  ηεο  θαη  ζηαδηαθή  επηβξάδπλζή  ηνπ , από  ηελ  

αξρή  ηνπ  ηέηαξηνπ  κέηξνπ  κέρξη  θαη  ην  ηέινο  ηεο  πεξηόδνπ. ηελ  

πξώηε  θξάζε  ηεο  πεξηόδνπ , απμάλεηαη  ζηαδηαθά  ε  έληαζε  ηνπ  

ηξαγνπδηνύ , ελώ  ζηε  δεύηεξε  θξάζε  ηεο  ε  έληαζε  κεηώλεηαη  

ζηαδηαθά.  
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   ηελ  πξώηε  πεξίνδν , ην  πηάλν  θάλεη  κηα  ηξίιηα  ζηνλ  ηειεπηαίν  

θζόγγν  ηνπ  πξώηνπ  κέηξνπ  ηεο  δεύηεξεο  θξάζεο , ελώ  ζην  ακέζσο  

επόκελν  κέηξν  παίδεη  δύν  θνξέο  ηνλ  ηειεπηαίν  θζόγγν  ηνπ.  ην  κέηξν  

πξηλ  ηελ  εθθίλεζε  ηεο  δεύηεξεο  πεξηόδνπ , ζρεκαηίδεηαη  ην  αληόλ  

ρξσκαηηθό  κνηίβν , όπσο  θαη  ζηελ  εθηέιεζε  ηνπ  Πνπιόπνπινπ , ελώ  

ζηνλ  πξώην  ρξόλν  ηνπ  δελ  εθηειείηαη  ε  ηξίθσλε  ζπγρνξδία  ζηελ  V  

βαζκίδα , όπσο  ζηελ  πξώηε  εθηέιεζε  ηνπ  Βακβαθάξε. ηε  δεύηεξε  

πεξίνδν , ην  πηάλν  παίδεη  κηα  απνηδηαηνύξα  ζηνλ  ηξίην  θζόγγν  ηνπ  

πξώηνπ  κέηξνπ , ελώ  ε  ζπγρνξδία  ζηελ  νπνία  γίλεηαη  ε  θαηαιεθηηθή  

πηώζε  ηνπ  Α  κέξνπο   εθηειείηαη  argeggio. ηελ  πξώηε  θξάζε  ηεο  

δεύηεξεο  πεξηόδνπ , αληί  γηα  ηελ  V  βαζκίδα  πνπ  ρξεζηκνπνηεί  ν  

Βακβαθάξεο  ζην  πξσηόηππν , ν  Υαηδηδάθηο  επηιέγεη  ηελ  IV  βαζκίδα , 

ελώ  δελ  ρξεζηκνπνηεί  ηελ  ηέιεηα , απζεληηθή  πηώζε  V-I  πνπ  

ρξεζηκνπνηείηαη  ζηελ  αξρηθή  εθηέιεζε. 

   Σα  κέηξα  κεηαμύ  ηνπ  Α  θαη  ηνπ  Β  κέξνπο  είλαη  δύν . όπσο  θαη  

ζηελ  αξρηθή   εθηέιεζε , ελώ  ζην  αληίζηνηρν  ζεκείν , ν  Βακβαθάξεο   

ρξεζηκνπνηεί  ηέζζεξα  κέηξα. ηελ  επαλεθηέιεζε  ηνπ  Υαηδηδάθη , ην  

πηάλν  παίδεη  έλα  άξπηζκα  ζηελ  ηνληθή  βαζκίδα  ζε  θάζε  έλα  από  ηα  

δύν  κέηξα. 

   ην  Β  κέξνο  ε  κεισδία  ηεο  θσλήο  μεθηλάεη  έλα  κέηξν  πξηλ  ηελ  

έλαξμή  ηνπ , θαη  ρξνληθά  αθνινπζεί  ηε  δνκή  ηνπ  αληίζηνηρνπ  ζεκείνπ  

ζηελ  πξώηε  επαλεθηέιεζε  κε  ηνλ  Μπηζηθώηζε. ηε  δεύηεξε  θξάζε  ηεο  

πξώηεο  πεξηόδνπ , ε  Φιέξπ  Νηαλησλάθε , αληί  λα  ηξαγνπδήζεη  ηε  

θξάζε  ″έρσ  κέζα  ζηελ  θαξδηά″ , ηελ  παξαιιάζζεη  ηξαγνπδώληαο  ″πνπ  

΄ρσ  κέζα  ζηελ  θαξδηά″ , ελώ  ζην  κέηξν  πξηλ  ηε  δεύηεξε  πεξίνδν , δε  

ρξεζηκνπνηείηαη  ε  ηξίθσλε  ζπγρνξδία  ζηελ  V  βαζκίδα  πνπ  εθηειείηαη  

ζην  αληίζηνηρν  ζεκείν  ηνπ  πξσηόηππνπ. ηελ  επόκελε  θξάζε , ε  

Νηαλησλάθε  ″πξνζζέηεη″  ηε  ιέμε  ″ιεο″  ζην  ζηίρν  ″θαη  κάγηα  κνπ  

΄ρεηο  θάλεη″  θαη  επηπιένλ  αληί  γηα  ″Φξαγθνζπξηαλή  γιπθηά″  

ηξαγνπδάεη  ″Φξαγθνζπξηαλή  θπξά″ ηελ  πξώηε  βόιηα  ηεο  δεύηεξεο  

πεξηόδνπ , ζηε  ιέμε  ″κάγηα ″  νη  θζόγγνη  ησλ  δύν  ζπιιαβώλ  δελ  είλαη  

ηζόρξνλνη. πγθεθξηκέλα , ν  πξώηνο  έρεη  αμία  ηεηάξηνπ  παξεζηηγκέλνπ  

θαη  ν  δεύηεξνο  αμία  νγδόνπ. ηελ  ηειεπηαία  θξάζε  ηεο  δεύηεξεο  

βόιηαο , ην  πηάλν  θάλεη  ζηαδηαθό  ritenuto , κέρξη  ην  ηέινο  ηεο  θξάζεο. 

   Γεληθόηεξα , ε  δνκή  ησλ  θζόγγσλ  ζην  Β  κέξνο , αθνινπζεί  ηε  δνκή  

ηνπ  αληίζηνηρνπ  κέξνπο  ζηελ  πξώηε  επαλεθηέιεζε  ηνπ  Μπηζηθώηζε , 

κόλν  πνπ  εδώ  ε  Νηαλησλάθε , κεηά  ην  ηέινο  ηεο  πξώηεο  θξάζεο  
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παίξλεη  κηα  αλαπλνή  πξνηνύ  λα  μεθηλήζεη  ε  δεύηεξε. Όζνλ  αθνξά  ηηο  

βαζκίδεο  πνπ  ρξεζηκνπνηνύληαη  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηνπ  Β  κέξνπο , 

ηζρύνπλ  όζα  πξναλαθέξζεθαλ  θαη  γηα  ηηο  βαζκίδεο  ηνπ  Α  κέξνπο , ελώ  

δελ  εθηειείηαη  ε  ηέιεηα  απζεληηθή  πηώζε  V-I , όπσο  θαη  ζηελ  αξρηθή  

εθηέιεζε. 

   ηελ  επόκελε  ζηξνθή , ν  ζπλζέηεο  επηιέγεη  λα  ρξεζηκνπνηήζεη  κόλν  

ην  Β  κέξνο , παξαιείπνληαο  ην  Α  θαη  δηαηεξώληαο  κόλν  ηα  κέηξα  πνπ  

βξίζθνληαη  κεηαμύ  ησλ  δύν  κεξώλ  ζηελ  πξώηε ζηξνθή. 

   ην  Β  κέξνο  ινηπόλ  ″πηνζεηείηαη″  ε  θζνγγηθή  δνκή  ηνπ  αληίζηνηρνπ  

κέξνπο  ηεο  δεύηεξεο  εθηέιεζεο  ηεο  Φξαγθνζπξηαλήο , κε  νξηζκέλεο  

εμαηξέζεηο. Αξρηθά  ζηε  δεύηεξε  θξάζε  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ , νη  δύν  

θζόγγνη  ζην  δεύηεξν  κέηξν  δελ  είλαη  ηζόρξνλνη. Ο  πξώηνο  έρεη αμία  

παξεζηηγκέλνπ  ηεηάξηνπ , ελώ  ν  δεύηεξνο  αμία  νγδόνπ. Δπηπιένλ  ζην  

δεύηεξν  ρξόλν  ηνπ  κέηξνπ  επηιέγεηαη  ν  θζόγγνο  λην , αληί  γηα  ην  

θζόγγν  ζηb.  ηε  δεύηεξε  πεξίνδν , ην  δεύηεξν  κέηξν  αθνινπζεί  ην  

θζνγγηθό  κνηίβν  ηνπ  αληίζηνηρνπ  κέηξνπ  ηεο  δεύηεξεο  θξάζεο  ηεο  

πξώηεο  πεξηόδνπ. Όπσο  θαη  ζηελ  πξώηε  ζηξνθή , έηζη  θαη  εδώ , ε 

Νηαλησλάθε  ζηε  δεύηεξε  πεξίνδν  κεηά  ην  ηέινο  ηεο  πξώηεο  θξάζεο  

παίξλεη  αλαπλνή  πξηλ  μεθηλήζεη  λα  ηξαγνπδάεη  ηε  δεύηεξε  θξάζε , ελώ  

ζε  αληίζεζε  κε  ηελ  πξναλαθεξζείζα  εθηέιεζε  ηνπ  Μπηζηθώηζε , ζηελ  

παξνύζα  δηαζθεπή  ηνπ  Υαηδηδάθη , πξώηε  θαη  δεύηεξε  βόιηα  ζηε  

δεύηεξε  πεξίνδν , έρνπλ  ηελ  ίδηα  θζνγγηθή  δνκή. ην  πξνηειεπηαίν  

κέηξν  ηεο  δεύηεξεο  βόιηαο ην  πηάλν  θάλεη  έλα  ritenuto. 

   Δθηόο  από  ηηο  θζνγγηθέο  ηνπο  δηαθνξέο , νη  δύν  εθηειέζεηο  

παξνπζηάδνπλ  θαη  νξηζκέλεο  ζηηρνπξγηθέο  δηαθνξέο. ηελ  έλαξμε  ηνπ  Β  

κέξνπο , όπνπ  ν  Βακβαθάξεο  ηξαγνπδάεη  ″ζα  ΄ξζσ  λα  ζε  αληακώζσ″  

ε  Νηαλησλάθε  ηξαγνπδάεη  ″ζα  ΄ξζσ  γηα  λα  ζ΄ αληακώζσ″  

Δλώ  ζηελ  επόκελε  θξάζε  ηξαγνπδάεη  ″θάησ  ζηελ  αθξνγηαιηά″  αληί  

γηα  ″πάιη  ζηελ  αθξνγηαιηά″. Δπίζεο , ζηελ  πξώηε  θξάζε  ηεο  δεύηεξεο  

πεξηόδνπ , ν  ζηίρνο  ηνπ  Βακβαθάξε  ″ζα  ήζεια  λα  κε  ρνξηάζεηο″  εδώ  

γίλεηαη  ″ζα  ΄ζεια  λα  κε  ρνξηάζεηο″. Οη  βαζκίδεο  πνπ  ρξεζηκνπνηεί  ν  

Υαηδηδάθηο  ζην  Β  κέξνο  θαζώο  θαη  ηα  ππόινηπα  ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ  

κέξνπο , δε  δηαθέξνπλ  ζε  ζύγθξηζε  κε  ην  αληίζηνηρν  ζεκείν  ηεο  

πξώηεο  ζηξνθήο. 

   ηελ  ηξίηε  ζηξνθή , ζην  Α  κέξνο  ρξεζηκνπνηνύληαη  νη  θζόγγνη  ηνπ  

αληίζηνηρνπ  κέξνπο  ηεο  πξνεγνύκελεο  ζηξνθήο. ην  πξώην  κέηξν  ηνπ  

κέξνπο , ν  πξώηνο  θζόγγνο  έρεη  αμία  νγδόνπ  παξεζηηγκέλνπ  θαη  ν  
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δεύηεξνο  αμία  δεθάηνπ  έθηνπ. ην  αληίζηνηρν  ζεκείν  ηνπ  πξσηόηππνπ  

νη θζόγγνη  είλαη  ηζόρξνλνη. Δπίζεο  ζην  δεύηεξν  θαη  ην  ηέηαξην  κέηξν ,  

ζηε  δεύηεξε  θξάζε  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ , ην  πηάλν  θάλεη  ηξίιηεο  ζην  

δεύηεξν  ρξόλν  ησλ  κέηξσλ. Από  ηελ  αξρή  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ , κέρξη  

ην  ηειεπηαίν  κέηξν  ηεο  πξώηεο  θξάζεο  ηεο , ην  πηάλν  επηηαρύλεη  

ζηαδηαθά , ελώ  από  ηελ  έλαξμε  ηνπ   πξναλαθεξζέληνο  κέηξνπ , κέρξη  

θαη  ην  ηέινο  ηεο  πεξηόδνπ  επηιέγεηαη  ε  ζηαδηαθή  επηβξάδπλζε. Καηά  

ηε  δηάξθεηα  ηεο  επηηάρπλζεο  ηνπ  ηέκπν , απμάλεηαη  ζηαδηαθά  θαη  ε  

έληαζε  ζηα  αληίζηνηρα  ζεκεία , ελώ  κε  ηελ  επηβξάδπλζε  ηνπ  tempo , 

κεηώλεηαη  θαη  ε  έληαζε. Παξόκνηεο  κεηαπηώζεηο  ζηελ  έληαζε  θαη  ζηελ  

ηαρύηεηα , παξαηεξνύληαη  θαη  ζηε  δεύηεξε  πεξίνδν , κε  ηε  δηαθνξά  όηη  

ε  ζηαδηαθή  επηηάρπλζε  θαη  θαη΄ 

επέθηαζε  θαη  ην  crescendo  δηαηεξνύληαη  γηα  έλα  αθόκε  κέηξν , δειαδή  

θαζ΄ όιε  ηε  δηάξθεηα  ηεο  πεξηόδνπ. Έλα  κέηξν  πξηλ  ηε  δεύηεξε 

πεξίνδν  θαη  ζπγθεθξηκέλα  ζην  ηειεπηαίν  δέθαην  έθην  ηνπ  κέηξνπ , 

μεθηλάεη  ε  κεισδία  ηεο  πεξηόδνπ  κε  ηξίερν  δεθάηνπ  έθηνπ. Δπίζεο  ζηε  

δεύηεξε  θξάζε  ηεο  δεύηεξεο  πεξηόδνπ , ην  πηάλν  παίδεη  κηα  ηξίιηα  ζην  

δεύηεξν  όγδνν  ηνπ  ηξίηνπ  κέηξνπ. Σα  ππόινηπα  ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ  

κέξνπο  δελ  δηαθέξνπλ  από  απηά  ηνπ  αληίζηνηρνπ  κέξνπο  ηεο  πξώηεο  

ζηξνθήο. 

   ηα  κέηξα  κεηαμύ  ησλ  δύν  κεξώλ , δελ  παξαηεξνύληαη  δηαθνξέο  ζε  

ζύγθξηζε  κε  ην  αληίζηνηρν  κέξνο  ηεο  πξώηεο  ζηξνθήο , εθηόο  από  ηελ  

έληαζε  πνπ  ζηε  ζπγθεθξηκέλε  ζηξνθή  είλαη  πην  forte. 

   ην  Β΄ κέξνο  ν  ζπλζέηεο επηιέγεη  λα  ρξεζηκνπνηήζεη  ζηελ  πξώηε  

πεξίνδν  ηνπο  θζόγγνπο  πνπ  ρξεζηκνπνίεζε  θαη  ζην  αληίζηνηρν  ζεκείν  

ηεο  πξνεγνύκελεο  ζηξνθήο , κε  ηε  δηαθνξά  όηη  ζην  ηξίην  κέηξν , ν  

πξώηνο  θζόγγνο  θξαηάεη  έλα  όγδνν  πεξηζζόηεξν , ελώ  ν  δεύηεξνο  έλα  

όγδνν  ιηγόηεξν , ζε  ζρέζε  κε  ην  ζπγθεθξηκέλν  ζεκείν  ηεο  

πξνεγνύκελεο  ζηξνθήο. Γηαθνξέο , όζνλ  αθνξά  ηηο  αμίεο  ησλ  θζόγγσλ  

κεηαμύ  ησλ  δύν  ζηξνθώλ , δελ  παξαηεξνύληαη. Οη  δεύηεξεο  πεξίνδνη  

ηεο  δεύηεξεο  θαη  ηεο  ηξίηεο  ζηξνθήο , επίζεο  δελ  παξνπζηάδνπλ  

δηαθνξέο , κε  εμαίξεζε  ηελ  πξώηε  βόιηα  ησλ  δεύηεξσλ  πεξηόδσλ  ηνπο. 

ηελ  ηξίηε  ζηξνθή , ε  πξώηε  θξάζε  ηεο  πξώηεο   βόιηαο , αθνινπζεί  

ηηο  αμίεο  ησλ  θζόγγσλ  ηεο  πξώηεο  θξάζεο  ζηε  δεύηεξε  βόιηα  ηνπ  

αληίζηνηρνπ  ζεκείνπ  ηεο  πξνεγνύκελεο  ζηξνθήο. 

   Γηαθνξέο  ζηνπο  ζηίρνπο  κεηαμύ  ηεο  παξνύζαο  εθδνρήο  ηνπ  

Υαηδηδάθη  θαη  ηνπ  πξσηόηππνπ , παξαηεξνύληαη  ζηε  δεύηεξε  θαη  ηελ  
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ηξίηε  θξάζε  ηνπ  κέξνπο. Καη΄ αξρήλ  ζηε  δεύηεξε  θξάζε  ε  

Νηαλησλάθε  ηξαγνπδάεη  ηε  κεισδία  ηεο  θσλήο , ρσξίο  όκσο  λα  

ηξαγνπδάεη  ηα  ιόγηα. Παξαιείπεηαη  δειαδή  ε  θξάζε  ″Φνίληθα , 

Παξαθνπή″  θαη  ε  Νηαλησλάθε  ηξαγνπδάεη  μαλά  κε  ηα  ιόγηα  ηνπ  

ηξαγνπδηνύ  ζηελ  επόκελε  ζηξνθή , όπνπ  θαη  εθεί  παξαιιάζζνληαη  

ιέμεηο. πγθεθξηκέλα , ζην  ζεκείν  πνπ  ζηελ  αξρηθή  εθηέιεζε  ν  

Βακβαθάξεο  ηξαγνπδάεη  ″Γαιεζζά  θαη  Νηειαγθξάηζα″ , ε  Νηαλησλάθε  

ηξαγνπδάεη  ″Γαιεηζά  θαη  Νηειαγθξάηζηα″. 

   Σα  ππόινηπα  ραξαθηεξηζηηθά  ηεο  ζπγθεθξηκέλεο  ζηξνθήο , βξίζθνληαη  

θαη  ζηα  αληίζηνηρα  ζεκεία  ησλ  πξνεγνύκελσλ  ζηξνθώλ. 

   ηελ  ηέηαξηε  ζηξνθή  πνπ  απνηειεί  ηελ  Σξίηε  επαλάιεςή  ηεο , ν  

ζπλζέηεο  γηα  άιιε  κηα  θνξά  επηιέγεη  λα  κελ  ρξεζηκνπνηήζεη  ην  Α΄ 

κέξνο  αιιά  κόλν  ηα  κέηξα  πνπ  ζηελ  πξώηε   ζηξνθή  βξίζθνληαλ  

ελδηάκεζα  από  ηα  δύν  κέξε. 

   ην  Β΄ κέξνο  ινηπόλ , ε  κεισδία  ηεο  θσλήο  μεθηλάεη  όπσο  θαη  ζην  

ζπγθεθξηκέλν  ζεκείν  ηεο  δεύηεξεο  εθηέιεζεο  ηεο  ″Φξαγθνζπξηαλήο″ , 

κε  εξκελεπηή  ην  Μπηζηθώηζε. ε  αληίζεζε  κε  ηελ  πξώηε  ζηξνθή , εδώ  

ε  Νηαλησλάθε  ηξαγνπδάεη  ηνλ  ίδην  ελαξθηήξην  θζόγγν  κε  ην  

Μπηζηθώηζε. Παξαηεξνύκε  όκσο  πσο  νη  ζηίρνη  ηεο  ηέηαξηεο  ζηξνθήο  

ζηελ  εθηέιεζε  ηνπ  Βακβαθάξε ,  

 

 

ην  Παηέιη , ζην  Νηρώξη , 

θίλα  ζηελ  Αιεζηλή 

θαη  ζην  Πηζθνπηό  ξνκάληδα 

γιπθηά  κνπ  Φξαγθνζπξηαλή. 

 

 

παξαιείπνληαη. ηε  ζέζε  ηνπο , ε  εξκελεύηξηα  ηξαγνπδάεη  μαλά  ηνπο  

ζηίρνπο  ηεο  πξώηεο  ζηξνθήο. ε  ζύγθξηζε  ινηπόλ  κε  ηελ  πξώηε  

ζηξνθή , ζηελ  πξώηε  πεξίνδν  ν  πξώηνο  θζόγγνο  ηνπ  πξώηνπ  κέηξνπ  

″θιέβεη″  έλα  όγδνν  από  ηνλ  ηειεπηαίν  ηνπ  δεύηεξνπ  κέηξνπ , ελώ  νη  

δύν  ελδηάκεζνη  έρνπλ  αμία  ηεηάξησλ  θαη  εθηεινύληαη  ζην  ζρεηηθά  

αζζελέο  όγδνν  ησλ  κέηξσλ. ηε  δεύηεξε  θξάζε  ηεο  πεξηόδνπ , ζην  

δεύηεξν  θζόγγν  ηνπ  πξώηνπ  κέηξνπ , ε  Νηαλησλάθε  ηξαγνπδάεη  ην  

θζόγγν  λην , αληί  γηα  ην  θζόγγν  ζηb. ηε  δεύηεξε  πεξίνδν , ε  πξώηε  

θξάζε   δελ  παξνπζηάδεη  δηαθνξέο  ζε  ζρέζε  κε  ηελ  αληίζηνηρε θξάζε  
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ζηελ  πξώηε  ζηξνθή. ηελ  πξώηε  βόιηα  ηεο  δεύηεξεο  θξάζεο  ν  

πξώηνο  θζόγγνο  ηνπ  δεύηεξνπ  κέηξνπ , ″θιέβεη″  έλα  όγδνν  από  ηνλ  

επόκελν. ηε  δεύηεξε  βόιηα  ηεο  θξάζεο , ν  ζπλζέηεο  επηιέγεη  λα  θάλεη  

έλα  ζηαδηαθό  ritenuto  κέρξη  θαη  ην  ηέινο  ηνπ  κέηξνπ.  Σα  ππόινηπα  

ραξαθηεξηζηηθά  ηεο  δεύηεξεο  πεξηόδνπ  εληνπίδνληαη  θαη  ζηελ  πξώηε  

ζηξνθή , ζηα  αληίζηνηρα  ζεκεία. Γεληθόηεξα  ηα  ππόινηπα  

ραξαθηεξηζηηθά  ηεο  ζπγθεθξηκέλεο  ζηξνθήο  δελ  παξνπζηάδνπλ  

δηαθνξέο  ζε  ζύγθξηζε , κε  απηά  ησλ  αληίζηνηρσλ  ζεκείσλ  ηεο  πξώηεο. 

   ηελ  ηειεπηαία  ζηξνθή , ν  ζπλζέηεο  επηιέγεη  λα  ρξεζηκνπνηήζεη  ην  

κέξνο  Α΄, δειαδή  ην  Α΄ κέξνο , παξαιιαγκέλν. Καη΄ αξρήλ  ζε  απηήλ  ηε  

ζηξνθή , ε  κεισδία  δελ  μεθηλάεη  ζηε  ζέζε  ηνπ  πξώηνπ  κέηξνπ   ηνπ  

κέξνπο , όπσο  ζηελ  αξρηθή  εθηέιεζε , αιιά  ζηελ  άξζε  ηνπ  

πξνεγνύκελνπ  κε  θζόγγν  αμίαο  νγδόνπ , όπσο  ζην  αληίζηνηρν  ζεκείν  

ηεο  πξώηεο  ζηξνθήο  ζηελ  νξρεζηξηθή  δηαζθεπή  ηνπ  Υαηδηδάθη. Σν  

πηάλν  εθηειεί  νιόθιεξε  ηελ  πξώηε  θξάζε  από  ηελ  πξώηε  πεξίνδν  θαη  

ην  πξώην  κέηξν  ηεο  δεύηεξεο. Ζ  θαηάιεμε  ηνπ  ηξαγνπδηνύ  

πξαγκαηνπνηείηαη  ζην  δεύηεξν  κέηξν  ηεο  δεύηεξεο  πεξηόδνπ , όπνπ  ην  

πηάλν  επαλαιακβάλεη  ηνπο  δύν  πξώηνπο  θζόγγνπο  ηνπ , θαηόπηλ  

επαλαιακβάλεη  άιιε  κία  θνξά  ην  - παξαιιαγκέλν  πιένλ – δεύηεξν  

κέηξν  θαη  θαηαιήγεη  παίδνληαο  κηα  ηειεπηαία  θνξά  ηνλ  πξώην  θζόγγν  

ηνπ. ηα  ηειεπηαία  δύν  όκνηα  κέηξα  ην  πηάλν  θάλεη  ritenuto , 

θιείλνληαο  κε  ηνλ  ηξόπν  απηό  ην  θνκκάηη. 

   Αθνύγνληαο  ζπλνιηθά  ηε  ζπγθεθξηκέλε  δηαζθεπή , παξαηεξνύκε  

νξηζκέλα  ραξαθηεξηζηηθά  πνπ  αθνξνύλ  ηηο  δύν  εθηειέζεηο  ζην  

ζπλνιηθό  ηνπο  πιαίζην. 

   Σν  ηέκπν  ηεο  δηαζθεπήο  ηνπ  Υαηδηδάθη , ζε  όια  ηα  ζεκεία   ηνπ  

ηξαγνπδηνύ  είλαη  πην  αξγό  από  απηό  ηεο  πξώηεο  εθηέιεζεο , αιιά  κε  

πεξηζζόηεξεο  κεηαπηώζεηο  ζηα  ελδηάκεζα  κέξε  ηνπ. ηελ  αξρηθή  

εθηέιεζε  ηεο  Φξαγθνζπξηαλήο  από  ηνλ  Βακβαθάξε , ην  ηξαγνύδη  

μεθηλά  κε  έλα  ζπγθεθξηκέλν  ηέκπν , ην  νπνίν  ζηαδηαθά  απμάλεηαη. Με  

ηε  δηαζθεπή  ηνπ  Υαηδηδάθη  δε  ζπκβαίλεη  θάηη  ηέηνην. Σν  θνκκάηη  

μεθηλάεη  κε  ζπλερείο  απμνκεηώζεηο  ηνπ  tempo  ζην  Α΄ κέξνο  θαη  κόλν  

ζηα  κέηξα  πξηλ  μεθηλήζεη  ην  Β΄ κέξνο  γίλεηαη  αληηιεπηή  ε  ηαρύηεηα  

ζηελ  νπνία  είλαη  γξακκέλε  ε  δηαζθεπή. Γεληθόηεξα  ην  ηέκπν  ζηελ  

εθδνρή  ηνπ  Υαηδηδάθη , κεηαβάιιεηαη  ζηα  Α΄ κέξε  θαη  ζηαζεξνπνηείηαη  

ζηα  Β΄ κέξε. 
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   Σν  πηάλν , σο  κνλαδηθό  όξγαλν  ζηελ  εθηέιεζε  ηνπ  Υαηδηδάθη , έρεη  

ζνιηζηηθό  θαη  ηαπηόρξνλα  ζπλνδεπηηθό  ραξαθηήξα.  Οη  θζόγγνη  ηνπ  ζε  

νξηζκέλα  ζεκεία  δε  κέλνπλ  ″πηζηνί″  ζηηο  αμίεο  ησλ  αληίζηνηρσλ  

θζόγγσλ , θαζώο  ζπλνδεύνληαη   από  ηξίιηεο , ″θιέβνπλ″  ρξνληθέο  αμίεο 

από  άιινπο  θζόγγνπο  ή  ″δίλνπλ″  νη  ίδηνη  ρξνληθέο  αμίεο  ζε  άιινπο  

θζόγγνπο. Δπίζεο  ην  πηάλν , ζρεηηθά  κε  ην ζπλνδεπηηθό  ηνπ  ραξαθηήξα, 

παίδεη  δηθσλίεο  ζηα  Β΄ κέξε  ησλ  ζηξνθώλ , κε  εμαίξεζε  ηελ  πξώηε  

ζηξνθή  όπνπ  εθηεινύληαη  δηθσλίεο  κόλν  ζηελ  πξώηε  πεξίνδν  ηνπ  Β΄ 

κέξνπο , όπσο  αθξηβώο  θαη  ζηελ  αξρηθή  εθηέιεζε. Καη  ζηε  

ζπγθεθξηκέλε  εθηέιεζε  απνπζηάδεη  ε  νξρεζηξηθή  ζηξνθή  πνπ  

εθηειείηαη  ζην  πξσηόηππν ελώ  ιείπνπλ  θαη  ηα  επηπιένλ  θελά  κέηξα 

κεηαμύ  νξηζκέλσλ  θξάζεσλ  ζηελ  αξρηθή  εθηέιεζε. 

   Όζνλ  αθνξά  ηελ  εξκελεία  ηεο  Νηαλησλάθε , είλαη  πην  ειεύζεξε  θαη  

ιηγόηεξν  ζπγθεθξηκέλε  από  θάζε  άιιε  ζε  ζύγθξηζε  κε  απηήλ  ηνπ  

Βακβαθάξε. Δξκελεία , κε  απνηδηαηνύξεο , glissanto  θαη  θζόγγνπο  κε  

αμίεο  πνπ  δηαθέξνπλ  από  ηηο  αληίζηνηρεο  πνπ  ρξεζηκνπνηεί  ν  

Βακβαθάξεο. 

   Δπίζεο  έλα  ηδηαίηεξν  ραξαθηεξηζηηθό  ζηελ  εξκελεία  ηεο  Νηαλησλάθε  

είλαη  πσο  ζε  αθαζόξηζηα  ζεκεία  εθθέξεη  ηα  δίςεθα  θσλήεληα  αη  ζαλ  

λα  είλαη  μερσξηζηά  γξάκκαηα , ραξαθηεξηζηηθό  πνπ  δελ  παξαηεξείηαη  

ζε  θακία  από  ηηο  πξνεγνύκελεο  εθηειέζεηο. Γεληθά  ζηε  δηαζθεπή  ηνπ  

Υαηδηδάθη , ε  εξκελεία  ηεο  Νηαλησλάθε  παξαπέκπεη  πεξηζζόηεξν  ζε  

κπαιάληα  θαη  ιηγόηεξν  ζε  ξεκπέηηθν  ηξαγνύδη. 
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3.8 ΦΡΑΓΚΟΤΡΗΑΝΖ – ΓΗΧΡΓΟ  ΝΣΑΛΑΡΑ – ΓΗΚΟ: 

ΑΦΗΔΡΧΜΑ  ΣΟ  ΜΑΡΚΟ  ΒΑΜΒΑΚΑΡΖ  (2003) 

 

    Ζ  ηνληθόηεηά  ηεο  είλαη  ε  ΟΛ  ειάζζνλα , ελώ  έρεη  κέηξν  2/4. 

Αθνινπζεί  δνκή  θόξκαο  Α – Β - Α΄ - Β΄. Σν  Α  θαη  ην  Β  κέξνο  

εθηεινύληαη  κία  θνξά  ην  θαζέλα , ελώ  ηα  κέξε  Α΄ θαη  Β΄, εθηόο  από  

ηελ  πξώηε  ηνπο  ζηξνθή , επαλαιακβάλνληαη  ην  θαζέλα  άιιεο  ηξεηο  

θνξέο. 

   ε  αληίζεζε  κε  ηελ  πξώηε  εθηέιεζε , όπνπ  ην  ζπλνδεπηηθό  κέξνο  

μεθηλάεη  δύν  κέηξα  κεηά  ηε  κεισδία , ζηελ  εθηέιεζε  ηνπ  Νηαιάξα , 

πξηλ  μεθηλήζεη  ην  Α  κέξνο , πξνεγνύληαη  ηέζζεξα  θελά  κέηξα  κε  

ζπλνδεία  θηζάξαο. 

   ην  Α  κέξνο , ην  κπαγιακαδάθη  αληηθαζηζηά  ην  κπνπδνύθη  θαη  

ρξεζηκνπνηείηαη  γηα  ηελ  εθηέιεζε  ηεο  κεισδίαο. Σν  κπνπδνύθη , ζηελ  

πξώηε  πεξίνδν  παίδεη  ηε  δεύηεξε  θσλή , ζε  αληίζεζε  κε  ην  

Βακβαθάξε  πνπ  δελ  ρξεζηκνπνηεί  δεύηεξεο  ζην  Α  κέξνο. Δπίζεο   έλα  

δεύηεξν  κπνπδνύθη  θάλεη  ηξέκνιν  ζηε  λόηα  ξε  πνπ  απμάλεηαη  

ζηαδηαθά  κέρξη  ην  ηέινο  ηεο  θξάζεο. Μεηαμύ  ηεο  πξώηεο  θαη  ηεο  

δεύηεξεο  πεξηόδνπ , ζηελ  επαλεθηέιεζε  ηνπ  Νηαιάξα  ρξεζηκνπνηείηαη  

έλα  κέηξν  επηπιένλ  ζε  ζύγθξηζε  κε  ην  πξσηόηππν. Καηά  ηε  δηάξθεηα  

απηήο  ηεο  πεξηόδνπ , όπσο  θαη  ηεο  επόκελεο  ην  κπαγιακαδάθη  ζηε  

ζπγθεθξηκέλε  επαλεθηέιεζε  εθηειεί  ηε  κεισδία  κία  νθηάβα  ςειόηεξα  

από  όηη  ην  κπνπδνύθη  ζην  πξσηόηππν. 

   Έλα  κέηξν  πξηλ  μεθηλήζεη  ε  δεύηεξε  πεξίνδνο  ην  κπαγιακαδάθη  

παίδεη  ην  ρξσκαηηθό  αληόλ  κνηίβν  πνπ  παίδεη  θαη  ν  Βακβαθάξεο  ζην  

πξσηόηππν. Ο  Βακβαθάξεο  όκσο  μεθηλνύζε  έλα  όγδνν  πξηλ. Δπίζεο  

ρξεζηκνπνηνύζε  ηξεηο  θζόγγνπο  νγδόσλ, ελώ  ζηελ  επαλεθηέιεζε  απηή , 

κόλν  ν  ηξίηνο  θζόγγνο  έρεη  αμία  νγδόνπ , ελώ  νη  άιινη  δύν  έρνπλ  

αμίεο  ελόο  δεθάηνπ  έθηνπ  ν  θαζέλαο. ηε  δεύηεξε   πεξίνδν , ην  

κπνπδνύθη  παίδεη  θαη  απηό  ηελ  θύξηα  θσλή  αιιά  κία  νθηάβα  

ρακειόηεξα  από  ην κπαγιακαδάθη. Δπίζεο  ζηελ  πξώηε  θξάζε  ηεο  

ζπγθεθξηκέλεο  πεξηόδνπ , ρξεζηκνπνηνύληαη  νη  βαζκίδεο  IV  θαη  Η  γηα  

ην  πξώην  θαη ην  δεύηεξν  κέηξν  ηεο  θξάζεο  αληίζηνηρα. Αληίζεηα  ζην  

πξσηόηππν  ν  Βακβαθάξεο  ρξεζηκνπνηνύζε  ηελ  V  βαζκίδα  θαζ΄ όιε  ηε  

δηάξθεηα  ηεο  θξάζεο. Δπίζεο  ζηελ  επαλεθηέιεζε  ηνπ  Νηαιάξα , δελ  

πξαγκαηνπνηείηαη  ε  ηέιεηα  απζεληηθή  πηώζε  πνπ  ρξεζηκνπνηεί  ν  

Βακβαθάξεο  ζηα  δύν  ηειεπηαία  κέηξα  ηεο  εθηέιεζήο  ηνπ , θαζώο  ην  
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ζπγθεθξηκέλν  κέηξν  παξαιείπεηαη. Γύν  κέηξα  πξηλ  ηελ  εθθίλεζε  ηνπ  Β  

κέξνπο  ηα  κπνπδνύθηα  μεθηλνύλ  έλα  ηξέκνιν  ζηελ  Η  βαζκίδα , πνπ  

ζπλερίδεη  κέρξη  ην  ηέινο  ηνπ  κέξνπο  θαη  δηακνξθώλεηαη  αλάινγα  κε  

ηηο  βαζκίδεο  πνπ  επηιέγνληαη. 

   Σν  Β  κέξνο  είλαη  νξρεζηξηθό. Ζ  κεισδία  πνπ  ηξαγνπδνύζε  ν  

Βακβαθάξεο  ζην  πξσηόηππν , εδώ  εθηειείηαη  από  αθνξληεόλ , ην  νπνίν  

παίδεη  θαη  ηε  δεύηεξε  θσλή. Οη  αμίεο  ησλ  θζόγγσλ  ζηελ  πξώηε  

πεξίνδν  αθνινπζνύλ  ηε  δνκή  ηνπ  αληίζηνηρνπ  ζεκείνπ  ηεο  πξώηεο  

επαλεθηέιεζεο  ηνπ  Μπηζηθώηζε. ηε  δεύηεξε  πεξίνδν  ε  εθθίλεζε  ηεο  

κεισδίαο (έλα  κέηξν  πξηλ)  δαλείδεηαη  ηε  δνκή  ηεο  αληίζηνηρεο 

εθθίλεζεο  ηεο  δεύηεξεο  εθηέιεζεο  ηεο  Φξαγθνζπξηαλήο. 

   Όζνλ  αθνξά  ηελ  εθθίλεζε  ηεο  κεισδίαο  έλα  κέηξν  πξηλ  ηε  δεύηεξε  

θξάζε , δαλείδεηαη  ηε  δνκή  ηεο  αληίζηνηρεο  εθθίλεζεο  ζηελ  εθηέιεζε  

ηνπ  Πνπιόπνπινπ. Μεηά  ην  ηέινο  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ  ππάξρεη  έλα  

επηπιένλ  κέηξν  πξηλ  μεθηλήζεη  ε  δεύηεξε  πεξίνδνο. Σν  ίδην  ηζρύεη  θαη  

γηα  ην  ηέινο  ηεο  δεύηεξεο  πεξηόδνπ  ζηε  δεύηεξε  βόιηα. ηελ  πξώηε  

θξάζε  ηεο  δεύηεξεο  πεξηόδνπ , αληί  γηα  ηελ  V  βαζκίδα  πνπ  

ρξεζηκνπνηεί  ν  Βακβαθάξεο , ζηελ  εθηέιεζε  ηνπ  Νηαιάξα  επηιέγεηαη  ε  

IV  βαζκίδα  γηα  ηα  δύν  πξώηα  κέηξα  ηεο  θξάζεο  θαη  ε  Η  βαζκίδα  γηα  

ηα  επόκελα  δύν. Δπίζεο , ζηε  ζπγθεθξηκέλε  επαλεθηέιεζε  δελ  

ρξεζηκνπνηείηαη  ε  ηέιεηα  απζεληηθή  πηώζε  V-I  πνπ  ρξεζηκνπνηεί  ν  

Βακβαθάξεο  ζηα  δύν  ηειεπηαία  κέηξα  ηεο  αξρηθήο  εθηέιεζεο. 

   ηελ  επόκελε  ζηξνθή , ην  ηέκπν  γίλεηαη  πην  αξγό  θαη  απμάλεηαη  ε  

έληαζε  ησλ  νξγάλσλ. Ζ  γξακκή  ηνπ  κπάζνπ  εληζρύεηαη  θαη  ν  αξηζκόο  

ησλ  νξγάλσλ  γίλεηαη  κεγαιύηεξνο. Ζ  κεισδία  πεξλάεη  ζηα  κπνπδνύθηα  

θαη  μεθηλάεη  κε  ηξίερν  νγδόσλ , όπσο  θαη  ζηελ  επαλεθηέιεζε  ηνπ  

Πνπιόπνπινπ. 

   Σν  κέξνο  Α  δαλείδεηαη  ηνπο  θζόγγνπο  ηνπ  από  ην  αληίζηνηρν  ζεκείν  

ηεο  αξρηθήο  εθηέιεζεο  ηνπ  Βακβαθάξε*  θαη  ηηο  αμίεο  ησλ  ελ  ιόγσ  

θζόγγσλ  από  ηελ  πξώηε  πεξίνδν  ηνπ  αληίζηνηρνπ  ζεκείνπ  ζηελ  

επαλεθηέιεζε  ηνπ  Πνπιόπνπινπ. ηε  δεύηεξε  θξάζε  ηεο  πξώηεο  

πεξηόδνπ , ην  ζπγθεθξηκέλν  ζεκείν  δαλείδεηαη  ηηο  βαζκίδεο  ηνπ  

αληίζηνηρνπ  ζεκείνπ  ηεο  εθηέιεζεο  ηνπ  Μαξθόπνπινπ , ελώ  ζηελ  

πξώηε  θξάζε  ηεο  δεύηεξεο  πεξηόδνπ , ρξεζηκνπνηεί  ηηο   βαζκίδεο  πνπ  

επηιέγεη  ζην  αληίζηνηρν  ζεκείν  ηεο δεύηεξεο  εθηέιεζήο  ηνπ  ν  

Βακβαθάξεο. 
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   Ζ  επαλεθηέιεζε  ηνπ  Νηαιάξα  «δαλείδεηαη»  από  ην  Μαξθόπνπιν  θαη  

ηηο  βαζκίδεο  πνπ  ρξεζηκνπνηεί  θαη  ζηα  θελά  κέηξα  κεηαμύ  ησλ  κεξώλ  

Α΄ θαη  Β΄. ηα  κέηξα  απηά  εθηεινύληαη  ζπγρνξδίεο  αμίαο  ηεηάξηνπ  

αλάινγα  κε  ηε  βαζκίδα  πνπ  ρξεζηκνπνηείηαη  ζε  θάζε  ρξόλν. κε  

εμαίξεζε  ην  πξώην  κέηξν  πνπ  παίδεη  ηνπο  θζόγγνπο  ηνπ  αληίζηνηρνπ  

ζεκείνπ  ηεο  εθηέιεζεο  ηνπ  Μπηζηθώηζε. ηε  δεύηεξε  πεξίνδν  καδί  κε  

ην  κπνπδνύθη  παίδεη  κεισδία  θαη  ην  αθνξληεόλ. 

   ην  κέξνο  Β  ε  θσλή  ηνπ  Νηαιάξα  αθνινπζεί  ηε  θζνγγηθή  δνκή  

ηνπ  αληίζηνηρνπ  κέξνπο  ηεο  πξώηεο  εθηέιεζεο  ηνπ  Μπηζηθώηζε , κε  

εμαίξεζε  ηε  δεύηεξε  θξάζε  ηεο  δεύηεξεο  πεξηόδνπ , ζηε  δεύηεξε  

βόιηα , όπνπ  ρξεζηκνπνηείηαη  ε  δνκή  ηνπ  ζπγθεθξηκέλνπ  ζεκείνπ  ηεο  

εθηέιεζεο   ηνπ  Πνπιόπνπινπ. Δλώ  ζηελ  εθηέιεζε  ηνπ  Βακβαθάξε  ην  

κπνπδνύθη  παίδεη  δηθσλίεο  κόλν  ζηελ  πξώηε  πεξίνδν , εδώ  ε  δεύηεξε  

θσλή  ρξεζηκνπνηείηαη  θαζ΄ όιε  ηε  δηάξθεηα  ηνπ  κέξνπο. Όπσο  θαη  

ζηελ  πξώηε  εθηέιεζε  ηνπ  Μπηζηθώηζε , έηζη  θαη  εδώ , ηα  κπνπδνύθηα  

εθηεινύλ  ην  θαηηόλ  θαη  ην  αληόλ  ρξσκαηηθό  κνηίβν  ζηνπο  ρξόλνπο  

κεηαμύ  ησλ  δύν  πεξηόδσλ. 

ηελ  πξώηε  πεξίνδν , ε  επαλεθηέιεζε  ηνπ  Νηαιάξα  ρξεζηκνπνηεί  VI  

βαζκίδα  αληί  γηα  V  ζηα  δύν  πξώηα  κέηξα  ηεο  πξώηεο  θξάζεο.  Δπίζεο   

ζηε   δεύηεξε   πεξίνδν  ρξεζηκνπνηεί  IV  βαζκίδα  ζηα  δύν  πξώηα  κέηξα  

ηεο  δεύηεξεο  πεξηόδνπ  θαη  VI  βαζκίδα   ζηε  δεύηεξε   θξάζε   ηεο   

δεύηεξεο  πεξηόδνπ , θαηά  ηε δεύηεξε  βόιηα. ηα  αληίζηνηρα  ζεκεία  ηεο  

αξρηθήο  εθηέιεζεο  ν  Βακβαθάξεο  ρξεζηκνπνηεί  ηελ  V  βαζκίδα. 

Δπηπιένλ  θαη  ζηελ  παξνύζα  εθηέιεζε  πξνζηίζεηαη  ε  ιέμε  ″ιεο″  ζηε  

θξάζε  ″θαη  κάγηα  κνπ  ΄ρεηο  θάλεη″. ηε  δεύηεξε  βόιηα  ηεο  δεύηεξεο  

πεξηόδνπ , κέρξη  ηελ  ηέιεηα  απζεληηθή  πηώζε , ην  κπνπδνύθη  θάλεη  

ηξέκνιν  πάλσ  ζηηο  βαζκίδεο  πνπ  ρξεζηκνπνηνύληαη  θαηά  ηε  δηάξθεηα  

ηνπ  δηαζηήκαηνο  απηνύ. 

   ηελ  ηξίηε  ζηξνθή , ην  Α  κέξνο  επαλαιακβάλεηαη  θαη  έρεη  ηα  ίδηα  

ραξαθηεξηζηηθά  κε  ην  κέξνο  Α΄ ηεο  πξνεγνύκελεο  ζηξνθήο. 

Σα  κέηξα  κεηαμύ  ησλ  δύν  κεξώλ  επίζεο  δελ  παξνπζηάδνπλ  δηαθνξέο  

ζε  ζρέζε  κε  ηα  αληίζηνηρα  κέηξα  ηεο  πξνεγνύκελεο  ζηξνθήο. 

   ην  κέξνο  Β΄ ε  θσλή  ηνπ  Νηαιάξα  εηζάγεη  ηε  κεισδία  όπσο  θαη  ε  

θσλή  ηνπ  Μπηζηθώηζε  ζηε  δεύηεξε  εθηέιεζε , ζην  αληίζηνηρν  ζεκείν  

ηνπ  κέξνπο. ηε  δεύηεξε  θξάζε  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ , ν  Νηαιάξαο  

ηξαγνπδάεη  ″θάησ  ζηελ  αθξνγηαιηά″  αληί  γηα  ″πάιη  ζηελ  αθξνγηαιηά″.. 

Δπίζεο  ζηε  δεύηεξε  πεξίνδν  ηξαγνπδάεη  ″ζα  ΄ζεια  λα  κε  ρνξηάζεηο″  
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αληί  λα  ηξαγνπδήζεη  ″ζα  ήζεια  λα  κε  ρνξηάζεηο″ , ελώ  ζηε  δεύηεξε  

βόιηα  ηεο  ίδηαο  πεξηόδνπ  πιαηζηώλνπλ  ηε  θσλή  ηνπ  Νηαιάξα  δύν  

επηπιένλ  θσλέο. Ζ  κία  ηξαγνπδάεη  ηελ  θύξηα  θσλή  κηα  νθηάβα  

ρακειόηεξα  θαη  ε  άιιε  ηε  δεύηεξε  θσλή. Σα  ππόινηπα  

ραξαθηεξηζηηθά  δε  δηαθέξνπλ  από  ηα  αληίζηνηρα  ηεο  πξνεγνύκελεο  

ζηξνθήο. 

   Σν  κέξνο  ηεο  ηέηαξηεο  ζηξνθήο , θαζώο  θαη  ηα  κέηξα  κεηαμύ  ησλ  

κεξώλ , δελ  παξνπζηάδνπλ  δηαθνξέο  ζε  ζύγθξηζε  κε  ηα  αληίζηνηρα  

ζεκεία  ηεο  ηξίηεο  ζηξνθήο. 

   Οκνίσο  θαη  ην  κέξνο  Β΄, εθηόο  από  ηε  ιέμε  ″Παξαθνπή″  ζηε  

δεύηεξε  θξάζε  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ , όπνπ  ζηε  δεύηεξε  ζπιιαβή  ηεο  

αληηζηνηρεί  θζόγγνο  αμίαο ηεηάξηνπ παξεζηηγκέλνπ, 

ελώ  ζηελ  ηξίηε  αληηζηνηρεί   θζόγγνο  αμίαο  νγδόνπ.  Δπίζεο   δελ  

ρξεζηκνπνηνύληαη  νη  δεύηεξεο  θσλέο  ζηε  δεύηεξε  βόιηα  ηεο  δεύηεξεο  

πεξηόδνπ  όπνπ  αθνύγεηαη  θαη  ην  θνηλό  ηεο  ζπλαπιίαο.   

   Γεληθόηεξα  ζηε  δεύηεξε  πεξίνδν , ελώ  ν  Βακβαθάξεο  ηξαγνπδνύζε  

″Γαιεζζά  θαη  Νηειαγθξάηζα″ , ν  Νηαιάξαο  ηξαγνπδάεη  ″Γαιεζζά  θαη  

Νηειαγθξάηζηα″. 

   Καη  ζηελ  ηειεπηαία  ζηξνθή  ην  κέξνο  Α΄ θαζώο  θαη  ηα  κέηξα  κεηαμύ  

ησλ κεξώλ  είλαη  παξόκνηα  κε  ηα  αληίζηνηρα  ζεκεία  ηεο  πξνεγνύκελεο  

ζηξνθήο. 

   ην  κέξνο  Β΄ καδί  κε  ηνλ  Νηαιάξα  ηξαγνπδάλε  θαη  νη  δύν  επηπιένλ  

θσλέο  πνπ  εκθαλίζηεθαλ  ζην  ζπγθεθξηκέλν  ζεκείν  ηεο  πξνεγνύκελεο  

ζηξνθήο , απηήλ  ηε  θνξά  θαζ΄ όιε  ηε  δηάξθεηα  ηεο  πξώηεο  πεξηόδνπ  

θαη  ζηελ  πξώηε  βόιηα  ηεο  δεύηεξεο. ηε  δεύηεξε  βόιηα , νη  δύν  

επηπιένλ  θσλέο  δελ  ηξαγνπδάλε  θαη  ε  θσλή  ηνπ  Νηαιάξα  ηξαγνπδάεη  

ζε  ρακειόηεξε  έληαζε  θαζώο  δίλεηαη  ην  ″βήκα″  ζην  θνηλό. ην  ίδην  

ζεκείν , νη  αμίεο  ησλ  θζόγγσλ  αθνινπζνύλ  ηε  δνκή  ησλ  αμηώλ  ζην  

αληίζηνηρν  ζεκείν  ηεο  εθηέιεζεο  ηνπ  Πνπιόπνπινπ. ην  ηειεπηαίν  

κέηξν  ηνπ  κέξνπο  Β΄ , κε  ηνπο  θζόγγνπο  νγδόσλ  ξε-κηb-θα#  πνπ  

μεθηλνύλ  από  ην  δεύηεξν  όγδνν  ηνπ  κέηξνπ , ην  όγδνν  ζνι  ζηνλ  

πξώην  ρξόλν  ηνπ  επόκελνπ  κέηξνπ  θαη  ηελ  ηέιεηα  απζεληηθή  πηώζε  V 

– I  ζην  ίδην  κέηξν  θαη  ζην  επόκελν , ζεκαηνδνηείηαη  θαη  ε  ιήμε  ηνπ  

ηξαγνπδηνύ.  

Γελ  παξαηεξνύληαη  επηπιένλ  δηαθνξέο  ζε  ζρέζε  κε  ην  κέξνο  Β΄ ηεο  

ηέηαξηεο  ζηξνθήο. 
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   Γεληθόηεξα  θαη  ε  ζπγθεθξηκέλε  επαλεθηέιεζε  έρεη  πην  αξγό  ηέκπν  

από  ην  πξσηόηππν. Δπίζεο  ην  ηέκπν  ηεο  επαλεθηέιεζεο  απηήο  

κεηαβάιιεηαη  θαηεπζείαλ , από  ηε  ιήμε  ελόο  κέηξνπ  ζηελ  έλαξμε  ελόο  

άιινπ. Αληίζεηα  ην  tempo  ηεο  αξρηθήο  εθηέιεζεο  ζηαδηαθά. 

   Σόζν  ηα  όξγαλα , όζν  θαη  ε  θσλή  ηνπ  Νηαιάξα , δελ  ″ππαθνύλε″  

ζηηο  αμίεο  πνπ  ρξεζηκνπνηεί  ν  Βακβαθάξεο  ζην  πξσηόηππν. 

Υξεζηκνπνηνύλ  πεξηζζόηεξεο  απνηδηαηνύξεο  θαη  glissanto. Δπίζεο  

ρξεζηκνπνηνύληαη  ηα  παξεζηηγκέλα , αμίεο  πνπ  δελ  ππάξρνπλ  ζηελ  

αξρηθή  εθηέιεζε. 

   Παξαιείπνληαη  ηα  επηπιένλ  θελά  κέηξα  κεηαμύ  ησλ  ζπγθεθξηκέλσλ  

θξάζεσλ  ζηελ  αξρηθή  εθηέιεζε. Ζ  γξακκή  ηνπ  κπάζνπ , ελώ  έρεη  κηα  

ζηαζεξή  βάζε , κεηαβάιιεηαη  ζε  κε  ζπγθεθξηκέλα  ζεκεία , ελώ  ζηα  

κέξε  Α΄ ησλ  ζηξνθώλ , ζηα  κέηξα  κε  κνλνύο  αξηζκνύο  αθνύγνληαη  θαη  

κεηαιιηθά  θξνπζηά. 
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3.9 ΦΡΑΓΚΟΤΡΗΑΝΖ – LOCOMONDO – ΓΗΚΟ: 12 ΜΔΡΔ ΣΖ 

JAMAICA (2005) 

 

 

    Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ην δειηίν ηύπνπ ηνπ δίζθνπ 

(MusicCorner.gr 

http://www.musiccorner.gr/nees_kyklof/05/locomondo.html , «νη 

Locomondo είλαη έλα πεληακειέο ζπγθξόηεκα πνη ε κνπζηθή ηνπο είλαη κηα 

κίμε από reggae θαη ska επηξξνέο...». Σν δειηίν επίζεο γηα ην ζπγθξόηεκα 

όηη «...ερνγξαθνύζαλ ην δεύηεξν cd ηνπο παξέα κε κνπζηθνύο πνπ θάπνηε 

ζπλόδεςαλ ηνλ Bob Marley… αιιά θαη κε πνιιέο ζπκκεηνρέο από 

Σδακατθαλνύο θξνπζηνύο θαη Σδακατθαλέο θσλέο...», θαζώο θαη όηη γηα ηε 

ερνγξάθεζε ηνπ δίζθνπ «Ο ηέσο ηξνκπνλίζηαο ηνπ Bob Marley... θάιεζε 

ηνπο Locomondo ζηε Jamaica». 

    Με βάζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαη έπεηηα από κηα επηζηακέλε αθξόαζε, 

νδεγνύκαζηε ζην λα ζπκπεξάλνπκε πσο ε δηαζθεπή ηεο «Φξαγθνζπξηαλήο» 

από ηνπο Locomondo βαζίδεηαη, σο έλα βαζκό ηνπιάρηζηνλ, ζε 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο reggae κνπζηθήο, ηόζν εξκελεπηηθά, όζν θαη 

ελνξρεζηξσηηθά. 

    Ζ δνκή πνπ αθνινπζεί ε παξνύζα επαλεθηέιεζε είλαη θόξκαο Α – Β, 

ελώ δηαηεξεί ηελ ηνληθόηεηα ηεο ΟΛ ειάζζνλαο. Ζ πξώηε δηαθνξνπνίεζε 

ηεο ελ ιόγσ δηαζθεπήο ζε ζρέζε κε ηελ πξσηόηππε εθηέιεζε εληνπίδεηαη 

ζην ξπζκό. Δλώ ζηελ απζεληηθή εθηέιεζε ηνπ Βακβαθάξε, γίλεηαη ρξήζε 

ηνπ ξπζκνύ ησλ 2/4, ην ζπγθξόηεκαησλ Locomondo επηιέγεη λα θάλεη 

ρξήζε ηνπ ξπζκνύ ησλ 4/4. Δπίζεο όζνλ αθνξά ηνλ αξηζκό ησλ 

επαλαιήςεσλ ηνπ θάζε κέξνπο, ζηε δηαζθεπαζκέλε επαλεθηέιεζε έρνπκε 

κηα επαλάιεςε ιηγόηεξε ζπγθξηηηθά κε ηελ απζεληηθή εθηέιεζε.  

    Γηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ πξώηε εθηέιεζε παξαηεξείηαη θαη ζηελ 

ελνξρήζηξσζε. Σν κπνπδνύθη «απνπζηάδεη» θαη δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ 

ειεθηξηθή θηζάξα, πνπ ζηελ παξνύζα δηαζθεπή έρεη ηξηπιό ξόιν 

(ζνιηζηηθό, ξπζκηθό θαη ζπλνδεπηηθό). Σν ξπζκηθό κέξνο ηνπ ηξαγνπδηνύ 

ππνζηεξίδεηαη θαη από ηα θξνπζηά. 

    Σν θνκκάηη μεθηλάεη κε έλα εηζαγσγηθό κέξνο πξηλ από ην κέξνο Α. 

Πξόθεηηαη γηανξηζκέλα εηζαγσγηθά κέηξα πνπ απνηεινύληαη κόλν από 

ζπγρνξδίεο ρσξίο κεισδηθή γξακκή ζηελ πξώηε βαζκίδα ηεο ηνληθόηεηαο. 

http://www.musiccorner.gr/nees_kyklof/05/locomondo.html
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   Σν ζύλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πξώηεο ζηξνθήο ηνπ ηξαγνπδηνύ 

απνηππώλεηαη ζηελ παξηηηνύξα. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνπο ζηίρνπο ηνπ 

ηξαγνπδηνύ πνπ, όπσο παξαηεξνύκε, ζε νξηζκέλα ζεκεία δηαθέξνπλ από ηα 

ιόγηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηελ αξρηθή ηνπ εθηέιεζε ν Βακβαθάξεο. 

   ηελ πξώηε επαλάιεςε, δελ παξαηεξνύληαη αξκνληθέο ή κνξθνινγηθέο 

δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ζηξνθή. πγθξηηηθά κε ην 

πξσηόηππν, νη Locomondo επηιέγνπλ λα κελ εθηειέζνπλ ηα θελά κεηξα πνπ 

εθηεινύληαη ζηα αληίζηνηρα ζεκεία, ζηηο πηώζεηο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ 

εθηέιεζε ηνπ Βακβαθάξε. ε ό,ηη αθνξά ην ζηηρνπξγηθό θνκκάηη ησλ 

εθηειέζεσλ, εληνπίδνληαη θη εδώ δηαθνξνπνηήζεηο. Αξρηθά, ζην ζεκείν πνπ 

ν Βακβαθάξεο ηξαγνπδάεη «…πάιη ζηελ αθξνγηαιηά», νη Locomondo 

ηξαγνπδνύλ «...θάησ ζηελ αθξνγηαιηά». Δπίζεο ηξαγνπγνύλ «Θα ΄ζεια λα 

κε ρνξηάζεηο από ράδηα θαη θηιηά» αληί «Θα ήζεια λα κερνξηάζεηο, όιν 

ράδηα θαη θηιηά». 

    Ζ δεύηεξε επαλάιεςε αξκνληθά θαη κνξθνινγηθά δε δηαθνξνπνηείηαη ζε 

θάηη από ηελ πξνεγνύκελε. Μηα επηπιένλ δηαθνξά πνπ εληνπίδεηαη ζηνπο 

ζηίρνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξνθήο ζε ζρέζε κε απηνύο ζην αληίζηνηρν 

ζεκείν ηεοεθηέιεζεο ηνπ Βακβαθάξε είλαη πσο νη Locomondo ηξαγνπδνύλ 

«Γειεγξάηζηα» θαη όρη «Νηειαγθξάηζα» όπσο ηξαγνπδάεη θαη ν 

Βακβαθάξεο 

    ρεηηθά κε ηελ ηξίηε επαλάιεςε δελ παξαηεξνύληαη επηπιένλ δηαθνξέο 

ζε ζύγθξηζε κε ηηο πξνεγνύκελεο ζηξνθέο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαζθεπή, παξνπζηάδεη κηα επηπιένλ ηδηεηαηξόηεηα 

ζπγθξηηηθά κε ηηο ππόινηπεο επαλεθηειέζεηο. ην δεύηεξν όγδνδν ηνπ 

ηειεπηαίνπ κέηξνπ θαηα ηε δηάξθεηα ηεο ηξίηεο επαλάιεςεο, ην κέξνο πνπ 

απνηππώλεηαη ζηε παξηηηνύξα 
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έρεη ζπληεζεί από ηνπο ίδηνπο ηνπο Locomondo θαη πξνζηέζεθε σο 

μερσξηζηό κέξνο – ζηξνθή ζηελ επαλεθηέιεζή ηνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν 

κέξνο επαλαιακβάλεηαη άιιεο επηά θνξέο. Οη ζηίρνη έρνπλ σο εμήο: 

 



 

62 
 

 

Γηαηί κ’ αξέζεηο πνιύ, Φξαγθνζπξηαλή 

ε γνπζηάξσ πνιύ, Φξαγθνζπξηαλή 

Απ’ όηαλ ζ’ είρα πξσηνδεί, Φξαγθνζπξηαλή 

Σόηε ζην’ρα πεη, Φξαγθνζπξηαλή 

Κάησ ζηελ Παξαθνπή, Φξαγθνζπξηαλή 

Πήγα λα πάζσ αλαθνπή, Φξαγθνζπξηαλή 

Γηαηί κ’ αξέζεηο πνιύ, Φξαγθνζπξηαλή 

Φξαγθνζπξηαλή, Φξαγθνζπξηαλή 

 

 

    ηελ ηειεπηαία επαλάιεςε, αξρηθά εθηειείηαη ην Α κέξνο ρσξίο 

δηαθνξνπνηήζεηο από ηηο πξνεγνύκελεο ζηξνθέο. Δλ ζπλερεία εθηειείηαη ην 

Β κέξνο ηεο ζηξνθήο παξαιιαγκέλν. Δλώ ζπγρνξδηαθά δηαηεξνύληαη νη 

βαζκίδεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα αληίζηνηρα κέξε ησλ πξνεγνύκελσλ 

ζηξνθώλ, ε κεισδία πνπ εθηειείηαη είλαη απηή πνπ επέιεμε ν Βακβαθάξεο 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ πξσηόηππε εθηέιεζε. Σέινο ην Β κέξνο εθηειείηαη 

δύν θνξέο αθόκα ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή κε κόλε δηαθνξνπνίεζε ηηο ηξεηο 

πξώηεο δηθσλίεο ζε αμίεο ηεηάξησλ πνπ δελ εθηεινύληαη ζηηο πξνεγνύκελεο 

ζηξνθέο. Με ην ηέινο ηεο δεύηεξεο θνξάο πνπ εθηειείηαη ην Β κέξνο, 

νινθιεξώλεηαη θαη ε εθηέιεζε. 

    ε όηα αθνξά ηηο δηθσλίεο νη Locomondo ηηο ρξεζηκνπνηνύλ ζε 

πεξηζζόηεξα ζεκεία από ην Βακβαθάξε. πγθεθξηκέλα, ζηε δηαζθεπή ησλ 

Locomondo , νη δηθσλίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε δεύηεξεο πεξηόδνπο ησλ Α 

κεξώλ, ζηηο δεύηεξεο βόιηεο ησλ δεύηεξσλ πεξηόδσλ ησλ Β κεξώλ, θαζώο 

θαη ζηηο δεύηεξεο θξάζεηο ησλ κεξώλ, ζηηο ζηξνθέο ηνπ κέξνπο πνπ 

ζπλέζεζαλ θαη πξόζζεζαλ ζηε δηαζθεπή νη Locomondo.  
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Γεληθόηερες Παραηερήζεης 

 

   Γηα ηε δηαθεπή ησλ Locomondo ζα κπνξνύζακε λα ππνζηεξίμνπκε όηη – 

εθηόο από δηαζθεπή, – απνηειεί θαη παξαιιαγή ηεο πξσηόηππεο εθηέιεζεο 

ηεο «Φξαγθνζπξηαλήο».Δθηόο από ηηο δεύηεξεο πεξηόδνπο όπνπ ε κεισδία 

ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνύο θζόγγνπο από ηα αληίζηνηρα ζεκεία ζηελ 

εθηέιεζε ηνπ Βακβαθάξε, δηαθνξά εληνπίδεηαη ζπγθξίλνληαο θαη ηα κέξε 

ησλ θσλώλ ησλ δύν εθηειέζεσλ. Οη θζόγγνη κεηαμύ ησλ κεξώλ δελ 

δηαθνξνπνηνύληαη όκσο ζηελ εθηέιεζε ησλ Locomondo δελ δηαηεξνύληαη νη 

θζνγγηθέο αμίεο ηνπ πξσηόηππνπ – όπσο παξαηεξνύκε θαη ζηελ παξηηηνύξα. 

Σν γεγνλόο απηό έρεη σο ζπλέπεηα ηε δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξόπν εξκελείαο 

ηνπ Μάξθνπ Κνύκαξε (ηξαγνπδηζηή ησλ Locomondo), πνπ ζπκίδεν ην 

reggae ύθνο πνπ ππνζηεξίδεη θαη ην ζπγθξόηεκα. Σέινο ε ζπγθεθξηκέλε 

επαλεθηέιεζε είλαη απνηέιεζκα πξόζζεζεο δύν μερσξηζηώλ ηκεκάησλ: 

i) Σνπ ηκήκαηνο ηνπ Βακβαθάξε θαη 

ii) Σνπ ηκήκαηνο πνπ ην ίδην ην ζπγθξόηεκα ζπλέζεζε θαη πξνζέζεζε 

ζην ήδε ππάξρνλ πιηθό 

   Ζ παξνύζα δηαζθεπή ρξεζηκνπνηήζεθε θαη σο soundtrack θαη ζηελ ηαηλία 

«Soul Kitchen» ην 2009 (https://el.wikipedia.org/wiki/Soul_Kitchen, 

παξάγξαθνο «Μνπζηθή θαη soundtrack»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Soul_Kitchen
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3.10 ΦΡΑΓΚΟΤΡΗΑΝΖ – TRIO TEKKE – ΓΗΚΟ: ΣΑ ΡΔΓΓΔΣΗΚΑ 

(2009) 

 

 

 

Αληηγξξάθνληαο απηνύζην έλα ηκήκα ηνπ βηνγξαθηθνύ ησλ Σξίν Σεθθέ από 

ην επίζεκν site ηνπο (http://www.triotekke.com/band.html) θαη 

κεηαθξάδνληάο ην ζηελ ειιεληθή γιώζζα, θαηαζέηνπκε ηα εμήο: 

   Οη Σξίν Σεθθέ δεκηνπξγήζεθαλ ζην Λνλδίλν ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2005 από 

ηνλ Αληώλε Αλησλίνπ (ηδνπξάο, θσλή), Λεπηέξε Μνπκηδή (θηζάξα, θσλή) 

θαη Colin Somervell (θνληξακπάζν). Μεηά από κηα καθξά κειέηε θαη ηελ 

επαθή κε ην ξεκπέηηθν ηξαγνύδη ηεο επνρήο ηνπ Μάξθνπ Βακβαθάξε, νη δύν 

Κύπξηνη άξρηζαλ λα πεηξακαηίδνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ξεκπέηηθνπ ζε κηα 

πην ζύγρξνλε έθθξαζε, ζε κηα πξνζπάζεηα λα πεξηιακβάλνπλ θαη άιια 

ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο παιέηεο ηνπο. Με ηελ πξνζζήθε ηνπ ηαιαληνύρνπ 

Αγγιν-ρηιηαλνύ Colin Somervell ζην θνληξακπάζν, ηα πξάγκαηα πήξαλ κηα 

πνιύ δεκηνπξγηθή θαη ελδηαθέξνπζα δηάζηαζε, νδεγώληαο ηνπο ζηελ 

αλάπηπμε ελόο πξσηόηππνπ θαη ηδηαίηεξα θξέζθν ήρν πνπ απνθαινύλ 

"Ρεγγέηηθν", ζπλδπάδνληαο δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά (ξπζκό, αξκνλία θαη ηνλ 

απηνζρεδηαζκό) ηδησκάησλ, όπσο Reggae, Latin θαη Jazz, κε ην ρξώκα θαη 

ηηο κεισδηθέο γξακκέο ηνπ ξεκπέηηθνπ (…). 

Σν όλνκα «Ρεγγέηηθα» είλαη ζπλδπαζηηθή ιέμε θαη πξνέξρεηαη από ηηο 

ιέμεηο «reggae» θαη «ξεκπέηηθν». Όπσο ινηπόλ κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε 

από ηνλ ηίηιν ηνπ δίζθνπ, ε reggae κνπζηθή – καδί κε δηάθνξα άιια είδε – 

απνηέιεζε βαζηθή αθπξκή γηα ηξνπνπνηήζεηο, δηαζθεπέο θαη παξαιιαγέο 

ξεκπέηηθσλ ηξαγνπδηώλ, κε βάζε ηα πξναλαθεξζέληα είδε. 

Αλάκεζα ζηα δηαζθεπαζκέλα ξεκπέηηθα απηνύ ηνπ δίζθνπ, βξίζθεηαη θαη ε 

«Φξαγθνζπξηαλή» ηνπ Μάξθνπ Βακβαθάξε. 

Σα όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά ζηαλ παξνύζα 

επαλεθηέιεζε, είλαη αξρηθά ν ηδνπξάο, πνπ έρεη ζνιηζηηθό ραξαθηήξα θαη 

επί ηεο νπζίαο, επηηειεί ην ξόιν ηνπ κπνπδνπθηνύ πνπ ππάξρεη ζηελ 

πξσηόηππε εθηέιεζε. Δπίζεο, ε δηαζθεπή ησλ Σξίν Σεθθέ ππνζηεξίδεηαη 

θαη από κπάζν. Έηζη ε θηζάξα έρεη κόλν ζπλνδεπηηθό ραξαθηήξα, ρσξίο λα 

έρεη ηαπηόρξνλα θαη ραξαθηήξα κπάζνπ όπσο ζηελ απζεληηθή εθηέιεζε. 
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    Ζ επαλεθηέιεζε ησλ Σξίν Σεθθέ είλαη θαη απηή θόξκαο Α – Β. Γηαηεξεί 

ηελ αξρηθή ηνληθόηεηα, θαζώο θαη ηνλ αξρηθό ξπζκό ηεο πξώηεο εθηέιεζεο, 

όκσο ην ηέκπν ηεο είλαη πην αξγό ζε ζρέζε κε απηή. 

    Σα ζεκεία – όζνλ αθνξά ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά – 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ δύν εθηειέζεσλ, είλαη πσο αξρηθά νη Σξίν Σεθθέ 

πξόζζεζαλ πξηλ από ην Α κέξνο ηεο πξώηεο ζηξνθήο κία εηζαγσγή – 

παξαιιαγε ηεο πξώηεο πεξηόδνπ ηνπ Α κέξνπο. Δπίζεο, ζε θάζε ζηενθή,  

παξαιείπνληαη ηα θελά κέηξα κεηαμύ ηνπ Α θαη ηνπ Β κέξνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν Βακβαθάξεο ζηελ πξσηόηππε εθηέιεζή ηνπ. Δπηπιένλ, 

δηαθνξνπνίεζε εληνπίδεηαη θαη ζηε κπαζνγξακή ησλ δύν εθηειέζεσλ. ηελ 

επαλεθηέιεζε ησλ Σξίν Σεθθέ νη θζόγγνη παξαιιάζζνληαη θαη ζε 

αθαζόξηζηα ζεκεία, εθηεινύληαη θαη νξηζκέλα glissanti.   

Γηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν εθηειέζεσλ παξαηεξείηαη επίζεο θαη ζηνλ αξηζκό 

ησλ ζηξνθώλ ηνπο. ηε δηαζθεπή ησλ Σξίν Σεθθέ, κία ζηξνθή 

παξαιείπεηαη. πγθεθξηκέλα ε ηξίηε ζηξνθή ηεο εθηέιεζεο ηνπ Βακβαθάξε 

θαη καδί κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξνθή παξαιείπνληαη θαη νη ζηίρνη ηνπ 

αληίζηηρνπ Β κέξνπο ηεο αληίζηνηρεο ζηξνθήο, δειαδή νη εμήο: 

 

 

Θα ζε πάξσ λα γπξίζσ 

Φνίληθα, Παξαθνπή 

Γαιεζζά θαη Νηειεγθξάηζα 

θαη αο κνπ ‘ξζεη ζπγθνπή 

 

 

    Μέζα από ηε ζπλνιηθή αθξόαζε ησλ δύν εθηειέζεσλ κπνξνύκε λα 

επηζεκάλνπκε κία επηπιένλ δηαθνξά κεηαμύ απηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

παξαηεξνύκε πσο νη Σξίν Σεθθέ, όζνλ αθνξά ην θσλεηηθό κέξνο ηνπ 

ηξαγνπδηνύ, επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δεύηεξε θσλή θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο. Δμέξαηζε απνηεινύλ νη ζηίρνη 
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ην Παηέιη. ην Νηρώξη. 

Φίλα ζηελ Αιηζηλή, 

 

νη νπνίνη εξκελεύνληαν κνλνθσληθά, όπσο θαη ζην πξσηνηππν. 

    Σν εηζαγσγηθό κέξνο, απνηππώλεηαη ζηελ παξηηηνύξα. 
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   ηελ πξώηε ζηξνθή ηα Α θαη Β κέξε αθνινπζνύλ ηνπο θζόγγνπο ησλ 

αληίζηνηρσλ κεξώλ ηνπ Βακβαθάξε, κε δηαθνξεηηθέο όκσο αμίεο. ην Α 

κέξνο, ην θάζε κέηξν απνηειείηαη από δύν ηξίερα νγδόσλ. Οη δύν πξώηεο 



 

68 
 

αμίεο ηνπ θάζε ηξίερνπ ελώλνληαη κε ζύδεπμε δηαξθείαο. Δμέξαηζε 

απνηεινύλ ηα ηειεπηαία κέηξα ησλ κεξώλ, ηα νπνία απνηεινύληαη από έλα 

ηξίερν νγδόσλ, κε ηελ αληίζηνηρε ζύδεπμε δηαξθείαο ζηνπο δύν πξώηνπο 

θζόγγνπο, θαζώο θαη κία παξεζηηγκέλε παύζε ηεηάξηνπ.  

ην Β κέξνο, όζνλ αθνξά ηε ιέμε «θιόγα», ζηελ πξώηε ηεο ζπιιαβή 

αληηζηνηρεί ε αμία ησλ δύν πξώησλ νγδόσλ από έλα ηξίερν νγδόνπ (κε ηε 

ζύλδεζε δηαξθείαο), ελώ ζηε δεύηεξε αληηζηνηρεί ην ηξίην όγδνν ηνπ 

ηξίερνπ.*  

   Όζνλ αθνξά ηε δεύηεξε ζηξνθή, ζηελ ηειεπηαία βαζκίδα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πξώηε πεξίνδν ηνπ Α κέξνπο, ε ζπγρνξδία ηεο 

πέκπηεο βαζκίδαο εθηειείηαη αθόκε κηα θνξά ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε 

επελάιεςε. Ζ ζπγρνξδία εθηειείηαη αλεζηξακέλε θαη έρεη αμία ηεηάξηνπ 

ελώ εθηειείηαη ζην αζζελέο κέξνο ηνπ κέηξνπ. Οη θζόγγνη ησλ ηξηώλ 

ηειεπηαίσλ ζπιιαβώλ ζηε ιέμε ηεο πξώηεο θξάζεο ηνπ Α κέξνπο, 

αθνινπζνύλ ην ξπζκηθό κνηίβν ηεο πξνεγνύκελεο ζηξνθήο. Καη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε επαλάιεςε δελ παξαηεξνύληαη επηπιένλ δηαθνξνπνηήζεηο 

από ην πξσηόηππν, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ζηξνθή.  

*Σν ίδην ηζρύεη γηα ηηο δύν πξώηεο ζπιιαβέο ησλ ιέμεσλ «αληακώζσ» θαη 

«Νηρώξη» ζηε δεύηεξε θαη ηξίηε ζηξνθή αληίζηνηρα, ελώ νη ππόινηπεο 

ζπιιαβέο ησλ ιέμεσλ έρνπλ αμίεο νγδόσλ.  

   Πέξαλ απηώλ ηεο πξνεγνύκελεο ζηξνθήο, δελ παξαηεξνύληαη επηπιένλ 

δηαθνξέο κεηαμύ ησλ εθηειέζεσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε επαλάιεςε.  

   Οη δηαθνξνπνηήζεηο ηεο δεύηεξεο ζηξνθήο έρνπλ ήδε επηζεκαλζεί ζε 

πξνεγνύκελε παξάγξαθν. 

   Αθνινύζσο, ζηελ ηξίηε ζηξνθή πξνζηίζεηαη άιιε κία αλεζηξακέλε 

ζπγρνξδία ηεηάξηνπ ζην αζζελέο κέξνο ηνπ κέηξνπ, όζνλ αλαθνξά ηελ 

ηειεπηαία βαζκίδα ζηελ πξώηε πεξίνδν ηνπ Α κέξνπο. Σα ππόινηπα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Α κέξνπο ηεο ζηξνθήο είλαη όκνηα κε απηά ηεο 

πξνεγνύκελεο. 

ην Β κέξνο επίζεο δελ παξαηεξείηαη δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνύκελε επαλάιεςε, κε εμέξαηζε ηα ιόγηα ζηα νπνία όπσο 

πξναλαθέξακε ζηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηείηαη δεύηεξε θσλή. 

    ηελ ηέηαξηε ζηξνθή, ζην δεύηεξν κέηξν ηεο δεύηεξεο πεξηόδνπ ηνπ Α 

κέξνπο εληνπίδεηαη ε πξώηε δηαθνξνπνίεζε από ην αληίζηνηρν ζεκείν ηεο 

πξνεγνύκελεο ζηξνθήο. ηνλ πξώην θζόγγν ηνπ κέηξνπ (ζνι), ν ηδνπξάο 

παίδεη κηα ια απνηδηαηνύξα. Δπίζεο ζηελ ηειεπηαία βαζκίδα ηεο πξώηεο 

πεξηόδνπ, αληί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζπγρνξδίεο – ζε επζεία θαηάζηαζε ή 
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αλεζηξακέλεο – νη Σξίν Σεθθέ επηιέγνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν λα 

θάλνπλ ηξέκνιν κε ην ηδνπξά ζην θζόγγν ια, ραξαθηεξεζηηθό πνπ καο 

παξαπέκπεη ζηελ απζεληηθή εθηέιεζε. ε αληίζηνηρν ζεκείν – δηαθνξεηηθνύ 

αξηζκνύ ζηξνθήο βέβαηα – ν Βακβαθάξεο θάλεη επίζεο ηξέκνιν κε ην 

κπνπδνύθη, ζηε ζπγρνξδία ηεο V βαζκίδαο όκσο θαη όρη ζε έλα κόλν 

θζόγγν. Δπίζεο, ζε αληίζεζε κε ην Βακβαθάξε, νη Σξίν Σεθθέ επηιέγνπλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα πνπ εθηειείηαη ην ηξέκνιν, λα κε ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε 

ζπλνδεία άιινπ κνπζηθνύ νξγάλνπ. Ζ δεύηεξε πεξίνδνο ηνπ Α κέξνπο 

αθνινπζεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληίζηνηρνπ κέξνπο ηεο πξνεγνύκελεο 

ζηξνθήο.   

Σν Β κέξνο είλαη νξρεζηξηθό, όπσο θαη ζηελ πξσηόηππε εθηέιεζε. Ζ 

δηαθνξά κεηαμύ ησλ κεξώλ έγθεηηαη ζην όηη ν Βακβαθάξεο ρξεζηκνπνηεί ην 

ξπζκηθό κνηίβν ηεο πξώηεο ζηξνθήο, νη Σξίν Σεθθέ θάλνπλ ρξήζε ηνπ 

ξπζκηθνύ κνηίβνπ ησλ επόκελσλ ζηξνθώλ. Δπηπιένλ νξηζκέλεο αμίεο 

αιιάδνπλ, θπξίσο από ηέηαξηα ζε όγδνα θαη θπξίσο ζηε δεύηεξε πεξίνδν. 

ην δεύηεξν κέηξν ηεο πξώηεο πεξηόδνπ ν ηδνπξάο εθηειεί ην πξώην όγδνν 

παίδνληαο θζόγγν κηb αληί γηα ξε. 

    Ζ ηειεπηαία ζηξνθή, θαη ζηελ παξνύζα εθηέιεζε απνηειείηαη κόλν από 

ην Α κέξνο. Καη ζε απηή ηελ επαλάιεςε επηιέγεηαη λα εθηειεζηεί ηξέκνιν 

ζην αληίζηνηρν ζεκείν πνπ εθηειέζηεθε θαη ζηελ πξνεγνύκελε ζηξνθή, 

απιώο ζε κηθξόηεξε έληαζε θαη κε έλα ritenuto ζηελ ηειεπηαία βαζκίδα ηεο 

πεξηόδνπ. Από ην ζεκείν εθείλν θαη ύζηεξα, ε έληαζε θαζώο θαη ε 

ηαρύηεηα ηνπ θνκκαηηνύ ζηαδηαθά απμάλνληαη, κέρξη θαη ηελ ηειηθή πηώζε 

ζηελ πξώηε βαζκίδα πνπ ζα ζεκάλεη θαη ην θηλάιε ηνπ θνκκαηηνύ. Σν 

tempo κε ηo νπνίo θαηαιήγεη ην ηξαγνύδη είλαη  πην γξήγνξν από απηό πνπ 

έρεη θαζ’ όιε ηελ πξνεγνύκελε δηάξθεηα.  

 

Γεληθόηερες Παραηερήζεης 

 

    Πξνβαίλνληαο ζε νξηζκέλα πην γεληθά ζρόιηα όζνλ αθνξά ηε ζύγθξηζε 

κεηαμύ ησλ δύν εθηειέζεσλ, ε πξώηε εληύπσζε πνπ κέλεη ζηνλ αθξναηή 

είλαη πσο ε δηαζθεπή ησλ Σξίν Σεθθέ απνηειεί πεξηζζόηεξν παξαιιαγή θαη 

ιηγόηεξν επαλεθηέιεζε. Απηό ηζρύεη ελ κέξεη δηόηη όπσο πξναλαθέξακε ε 

δηαζθεπή πεξηιακβάλεη παξαιιαγή ηεο κεισδίαο. Δπίζεο ν ηξόπνο 

εξκελείαο ηνπ κέξνπο ηεο θσλήο, δηαθέξεη από ηνλ αληίζηνηρν ηξόπν ζηελ 

εθηέιεζε ηνπ Βακβαθάξε, ηόζν ζε ό,ηη αθνξά ηηο αμίεο, όζν θαη ζε ό,ηη 

αθνξά ην εξκελεπηηθό ύθνο.  
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   Δκβαζύλνληαο όκσο ιίγν πεξηζζόηεξν ζηε ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ δύν 

εθηειέζεσλ, δηαπηζηώλνπκε πσο νη Σξίν Σεθθέ – παξά ηηο επηξξνέο ηνπο 

από δηαθνξεηηθά είδε κνπζηθήο, θαζώο θαη ηηο ξπζκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

ηνπο ζε ζρέζε κε ην πξσηόηππν – αθνινπζνύλ, ηόζν αξκνληθά, όζν θαη 

κνξθνιηγηθά, κε ηε κεγαιύηεξε πηζηόηεηα από όιεο ηηο ππάξρνπζεο 

επαλεθηειέζεηο ηελ εθηέιεζε ηνπ Βακβαθάξε.  

Καη’ αξρήλ, είλαη ε κνλαδηθή εθηέιεζε πνπ ρξεζηκνπνίεη ηηο ίδηεο βαζκίδεο 

κε ην πξσηόηππν. Οη θζόγγνη πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη Σξίν Σεθθέ 

πξνζεγγίδνπλ, πεξηζζόηεξν από ηηο ππόινηπεο εθηειέζεηο ηνπο αληίζηνηρνπο 

θζόγγνπο ηεο πξσηόηππεο εθηέιεζεο.  

Ζ θσλέο πνπ εξκελεύνπλ ην ηξαγνύδη «βαδίδνπλ ζηα ρλάξηα»ηεο εξκελείαο 

πνπ ηειέζηεθε ζηελ πξσηόηππε εθδνρή. Δπηιέγνπλ δειαδή λα κελ 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηξίιηεο ή γπξίζκαηα θαη λα δηαηεξήζνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξκελείαο ηνπ Βακβαθάξε. 

Κιείλνληαο θαη δίλνληαο έκθαζε ζηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνύ, 

παξαηεξνύκε πσο, κε εμέξαηζε ηελ παξάιεηςε ηεο κίαο ζηξνθήο πνπ 

πξναλαθέξακε, νη ζηίρνη δελ παξαιιάζνληαη γεγνλόο πνπ παξαηεξείηαη ζηηο 

ππόινηπεο εθηειέζεηο. Γελ ρξεζηκνπνηείηαη ε ιέμε «ιεο» κπξνζηά από ηε 

θξάζε «θαη κάγηα κνπ ‘ρεηο θάλεη», ε πξόηαζε «Θα ήζεια λα κε ρνξηάζεηο» 

δελ παξαπνηείηαη ζε «Θα ‘ζεια λα κε ρνξηάζεηο» θαη γεληθόηεξα 

αθνινπζείηαη κε αθξίβεηα ην πεξηερόκελν ησλ ζηίρσλ ηνπ Βακβαθάξε. 
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3.11 (CONTRATTO PER KARELLIAS) – VINICIO CAPOSSELA – 

ΓΗΚΟ: CANZIONI A MANIVELLA (2000) 

 

    Ζ πξώηε «μελόγισζε Φξαγθνζπξηαλή». Ο Ηηαιόο ηξαγνπδνπνηόο 

επηιέγεη λα δηαζθεπάζεη έλα από ηα δεκνθηιέζηεξα ηξαγνύδηα ηνπ Μάξθνπ 

Βακβαθάξε ζηε κεηξηθή ηνπ γιώζζα.  

    ηε ζπλέληεπμε πνπ παξαρώξεζε ζηη Νίθν Ράιιε ζηηο 20 Ννεκβξίνπ ηνπ 

2013, ν Capossela αλαθέξεηαη θαη ζηε δηαζθεπή πνπ έθαλε ζηε 

«Φξαγθνζπξηαλή». πγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεη: «…Έλαο  Έιιελαο θνηηεηήο 

ζην Οπξκπίλν κνύ είρε δείμεη ηε κεισδία ηνπ, σζηόζν λόκηδα γηα ρξόληα όηη 

ήηαλ παξαδνζηαθό ηξαγνύδη. Έγξαςα, ινηπόλ, δηθό κνπ ζηίρν θαη έδσζα 

ζην θνκκάηη ηνλ ηίηιν «Contratto per Karelias», ζαλ θόξν ηηκήο ζηα 

θαιύηεξα ηζηγάξα ηνπ θόζκνπ, ή ηνπιάρηζηνλ ζηα ηζηγάξα κε ηελ 

νκνξθόηεξε, ηελ πην θνκςή ζπζθεπαζία ζηελ ηζηνξία ηνπ ηζηγάξνπ». 

   Ο Capossela επηιέγεη λα νλνκάζεη ηε δηαζθεπαζκέλε «Φξαγθνζπξηαλή», 

«Contrato per Karellias» πνπ ζεκαίλεη «πκβόιαην κε ηα Καξέιηα», 

ελλνώληαο ηε κάξθα ησλ ηζηγάξσλ, όπσο θη ν ίδηνο αλαθέξεη, θαζώο θαηά 

ηα ακέζσο επόκελα ιεγόκελά ηνπ «…Σν ξεκπέηηθν είλαη ε κνπζηθή πνπ ζε 

σζεί λα θαπλίζεηο κέρξη λα θάλεηο ζηάρηεο ηα πλεπκόληα ζνπ. Υνπο εη θαη 

εηο ρνπλ απειεύζεη…». 

   Σν κπνπδνύθη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα όξγαλα πνπ ρξηζηκνπνηνύληαη 

ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαζθεπή. Αλη’ απηνύ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζόιν 

ρξεζηκνπνεηεί αθνξληεόλ, κπάληδν θαη ειεθηξηθή θηζάξα, ελώ γηα ηε 

ζπλνδεία επηιέγεηαη κία πιεηάδα εγρόξδσλ, θξνπζηώλ θαη κπάζσλ 

πλεπζηώλ νξγάλσλ. 

   Πξσηνύ λα πξνβνύκε ζε κνπζηθνινγηθή αλάιπζε ησλ δύν εθηειέζεσλ, 

θαζώο θαη ζε ζύγθξηζε κεηαμύηνπο, ζα πξέπεη λα κεηαθξάζνπκε ηε 

δηαζθεπή ηνπ Caposella ζηελ ειιεληθή γιώζζα, νύησο ώζηε λα 

εληνπίζνπκε ηπρόλ δηαθνξέο ζην πεξηερόκελν θαη ην λόεκα ησλ ζηίρσλ. 

   Σν πεξηερόκελν ησλ ζηίρσλ ηνπ Βακβαθάξε είλαη ακηγώο εξσηηθό θαη 

αλεθέξεηαη ζε κηα θνπέια πνπ αληίθξηζε γηα πξώηε θνξά ζε έλα καγαδί ζηε 

ύξν.  

   Οη ηηαιηθνί ζηίρνη ζηε δηαζθεπή ηνπ Capossela είλαη νη εμήο: 

 

Sulla pelle ti ho tatuata 
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come un crotalo per farmi ricordar 

dell'aspide nel cuore 

che mi succhia succhia la tua crudeltà 

ora non sento più dolore 

non c'è niente niente c'è più da succhiar 

 

gli anni buoni che ti ho dato 

niente ormai me li può fare ritornar 

oltre agli occhi ti ho lasciato 

una casa di tre piani e il mio divano 

ma non importa che ho perduto 

ora vado più leggero e senza aiuto 

 

da Salonicco a Kalamata 

da dieci giorni mi divora la ferrata 

nella spezia della sera 

dal Bosforo d'argento fino a Izmir 

bevo rakja rakja vieni 

a consolarmi dalla pena e dal dolor 

 

prenderò questa discesa 

senza più fermarmi ancora dietro a te 

se consumavo come cera 

ora è la brace che consuma anche per me 
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ho un contratto per Karelias 

fuma fuma l'illusione e fumo anch'io 

 

cala la luna e io non spero 

l'illusione è lusso della gioventù 

cala la luna e io non spero 

l'illusione è lusso della gioventù. 

 

 

 

 

 

   Πξνο δηεπθόιπλζηλ ηεο πεξάησζεο ηεο εξγαζίαο, ζα ήηαλ πξνηηκόηεξν λα 

πξνβνύκε ζε ειεύζεξε απόδνζε θαη όρη ζε αθξηβή κεηάθξαζε ησλ ζηίρσλ 

ζηελ ειιεληθή γιώζζα, έηζη ώζηε λα γίλεη θαηαλνεηό ην πεξηερόκελό ηνπο. 

Οη ζηίρνη – ζε ειεύζεξε απόδνζε – ζηα ειιεληθά είλαη νη εμήο: 

 

Έρσ ηαηνπάδ ζην δέξκα κνπ 

πνπ κνηάδεη ζαλ έλα θξνηαιία γηα λα κε θάλεη λα ζπκάκαη 

ζηελ θαξδηά ηεο αζπίδαο 

πσο ζε ξνπθάεη κε θαθία 

αιιά πιένλ δελ ππάξρεη ηίπνηα γηα λα ξνπθήμεη. 

 

Σα θαιά ρξόληα πνπ ζνπ έδσζα 

δελ κπνξώ κε ηίπνηα λα ηα θάλσ λα επηζηξέςνπλ 
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(καδί κε) ηα κάηηα πνπ άθεζα πίζσ  

(άθεζα θαη) έλα ηξηόξνθν ζπίηη θαη ηνλ θαλαπέ κνπ 

αιιά δελ έρεη ζεκαζία πνπ ηα έραζα. 

Σώξα είκαη κόλνο θαη αβνήζεηνο. 

 

Από ηε Θεζζαινλίθε ζηελ Καιακάηα 

δέθα κέξεο ηαμίδεπα 

ζηε δέζηε ηνπ απνγεύκαηνο 

από ηνλ αζεκέλην Βόζπνξν κέρξη ηε κύξλε 

πίλσ ξαθί, ξαθί έια 

λα πλίμεηο ηνλ πόλν θαη ηε ζηελαρώξηα. 

 

Σν θαηεβάδσ (ην ξαθί). 

 Γε ζα κείλσ άιιν λα ζε πεξηκέλσ 

θαη αο ιηώλσ ζαλ ην θεξί 

από ηε θσηηά πνπ ηώξα κε θαίεη. 

Έρσ έλα ζπκβόιαην κε ηα «Καξέιηα». 

Καπλίδσ ηελ ςεπδαίζζεζε καδί κε ηνλ θαπλό 

 

Πέθηεη ην θεγγάξη θαη ειπίδσ 

(όηη) ε ςεπδαίζζεζε είλαη ε πνιπηέιεηα ηεο ληόηεο (x2) 

   

   Ζ δηαζθεπή ηνπ Capossela ρξγζηκνκπνηεί ην ίδην κέηξν κε ηελ απζεληηθή 

εθηέιεζε (2/4). Ζ παξνύζα δηαζθεπή δηαθνξνπνηείηαη ηνπ πξσηόηππνπ, 
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αξρηθά, όζνλ αθνξά ηελ ηνληθόηεηα θαζώο είλαη εθηειεζκέλε ζε ΛΑ 

ειάζζνλα αληί ζε ΟΛ ειάζζνλα. Δπίζεο ην ηέκπν ηεο είλαη πην αξγό 

(ζρεδόλ ε κηζή ηαρύηεηα), ελώ παξ’ όιν πνπ θαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαζθεπή 

αθνινπζεί δνκή θόξκαο Α – Β, ην Β κέξνο γίλεηαη Α θαη εθηειείηαη πξώην 

θαη αληηζηξόθσο. Δπηπιένλ ηα Α κέξε ηεο ελ ιόγσ δηαζθεπήο εθηεινύλαη 

δύν θνξέο ζε θάζε ζηξνθή. Όζνλ αθνξά ησλ αξηζκό ησλ ζηξνθώλ ηεο είλαη 

δύν, ελώ κεηά ην ηέινο ηεο δεύηεξεο ζηξνθήο επαλαιακβάλεηαη άιιε κία 

θνξά ε δεύηεξε πεξίνδνο ηνπ Β κέξνπο ηνπ θνκκαηηνύ, πνπ ιεηηνπξγεί θαη 

σο θαηαιηθηηθή.   

 

Γεληθόηερες Παραηερήζεης 

 

 

    Ζ δηαζθεπή ηνπ Vinicio Capossela απνηειεί ρσξίο ακθηβνιία ηελ 

εθηέιεζε κε ηηο πεξηζζόηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο από ην πξσηόηππν. Σν 

νξγαληθό κέξνο ηεο εθηέιεζεο απνηειεί επί ηεο νπζίαο ζύλζεζε ηνπ 

Capossela, θαζώο ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνύο θζόγγνπο αιιά θαη 

δηαθνξεηηθή κεισδηθή γξακκή από ην Βακβαθάξε. Όζν γηα ην κέξνο ηεο 

θσλήο, ε βαζηθή κεισδηθή ηδέα δηαηεξείηαη, όκσο, όπσο αληηιακβαλόκαζηε 

θαη από ηελ παξηηηνύξα ππάξρνπλ θη εδώ δηαθνξέο. Δλ θαηαθιείδη θαη ε 

ζπγθεθξηκέλε δηαζθεπή απνηειεί παξαιιαγή ηεο «Φξαγθνζπξηαλήο» ηνπ 

Μάξθνπ Βακβαθάξε. 
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3.12 (CONTRATO PER KARELLIAS) – VINICIO CAPOSSELA – 

ΓΗΚΟ: REMPETIKO GYMNASTAS 

 

 

   Ο Ηηαιόο ηξαγνπδνπνηόο Vinicio Capossela, δώδεθα ρξόληα κεηά ην δίζθν 

«Canziona a manovella», απνθαζίδεη λα καο παξνπζηάζεη ηε δεύηεξε 

πξνζσπηθή ηνπ εθδνρή ηεο Φξαγθνζπξηαλήο. Ζ βαζηθή ηδέα ηεο εθηέιεζήο 

ηνπ παξακέλεη ίδηα, ελώ πξνζηίζεληαη θαη νξηζκέλα επηπιένλ ζηνηρεία. 

   Αθεηεξία γηα ηελ ελ ιόγσ δηαζθεπή απνηειεί κηα εηζαγσγή κε πηάλν πνπ 

ν Ηηαιόο ηξαγνπδνπνηόο ζπλέζεζε. Ζ εηζαγσγή απηή απνηππώλεηαη ζηελ 

παξηηηνύξα ελώ μεθηλάεη θαη θαηαιήγεη κε ritenuto. 

   Ακέζσο κεηά αθνινπζεί κηα παξαιιαγή ηνπ Α κέξνπο ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

Βακβαθάξε, ε νπνία απνηππώλεηαη ζηελ παξαθάησ παξηηηνύξα. Ζ 

εθηέιεζε θαηαιήγεη κε κία δεύηεξε παξαιιαγή ηνπ Α κέξνπο. 

   Ζ ζπγθεθξηκέλε παξαιιαγή επαλαιακβάλεηαη άιιεο δύν θνξέο, ελώ θαηά 

ην δηάζηεκα απηό, ην ηέκπν ζηαδηαθά απμάλεηαη θαη κε ηνλ ηξόπν απηό, 

νινθιεξώλεηαη ε εθηέιεζε. 

   ε όηη αθνξά ηα κέξε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ζηελ πξνεγνύκελα 

παξαιιαγή ηεο «Φξαγθνζπξηαλήο» από ηνλ Capossela, επίζεο εληνπίδνληαη 

νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμύ ησλ δύν παξαιιαγώλ. 

Αξρηθά, όζνλ αθνξά ηα κνπζηθά όξγαλα πνπ επηιέγνληαη, ν Capossela 

«μαλαβάδεη» ζην «παηρλίδη» ην κπνπδνύθη ην νπνίν εθηειεί ην αληίζηνηρν 

κέξνο ηεο εθηέιεζεο ηνπ Βακβαθάξε, κε ηηο παξαιιαγέο πνπ 

επηζεκάλζεθαλ ζηελ παξηηηνύξα. Αληίζεηα όξγαλα μεληθήο πξνειεύζεσο 

όπσο ην κπάληδν δε ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε παξαιιαγή. 

ηα νξγαληθά κέξνο ηεο εθηέιεζεο ρξεζηκνπνηνύληαη δεύηεξεο θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα. 

Όζνλ αθνξά ην κέξνο ηεο θσλήο, ν Capossela ζηελ πξώηε ζηξνθή, θαζώο 

θαη ζην κηζό ηεο δεύηεξεο ηξαγνπδάεη κία νθηάβα ρακειόηεξα, ελώ ζε 

αθαζόξηζηα ζεκεία δελ ηξαγνπδάεη κε αθξίβεηα ηε κεισδία ηεο 

πξνεγνύκελεο εθηέιεζήο ηνπ.  

Δλ θαηαθιείδη, αμηνζεκείσην ζεσξνύκε ην γεγνλόο όηη ν δίζθνο ζηνλ νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ελ ιόγσ εθηέιεζε, εθηόο από ην όηη ρξεζηκνπνηεί 

ειιεληθήο πξνέιεπζεο όξγαλα (κπνπδνύθη, κπαγιακάο), πεξηιακβάλεη θαη 

ζπκκεηνρέο Διιήλσλ κνπζηθώλ (Νηίλνο Υαηδηνξδάλνπ, Βαζίιεο 

Μαζζαιάο, Μαλώιεο Πάππνο, Καίηε Νηάιε) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

 

4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

    

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο, ε «Φξαγθνζπξηαλή» είλαη 

έλα από ηα πην πνιπδηαζθεπαζκέλα θνκκάηηα ζηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο. Ο 

αξηζκόο ησλ δηαζθεπώλ μεπεξλάεη ηηο εθαηό. Αλαιύζεθαλ θαη ζπγθξίζεθαλ 

ηηο ραξαθηεξηζηηθόηεξεο δηαζθεπέο, θαζώο νη ππόινηπεο θηλνύληαη ζε 

παξόκνηα κνηίβα. 

   Από ηελ αλαιπηηθή, θαζώο θαη ηε ζπγθξηηηθή δηαδηθαζία ινηπόλ, κπνξεί 

θαλείο λα νδεγεζή ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν 

εθηέιεζεο ηεο «Φξαγθνζπξηαλήο» πνπ έρεη θαζηεξσζεί ζην ζήκεξα. 

i) Πην αξγό ηέκπν 

ii) Υξήζε πεξηζζόηεξσλ βαζκίδσλ 

iii) Υξήζε πεξηζζόηεξσλ νξγάλσλ 

iv) Πεξηζζόηεξα πνηθίικαηα ζηηο θσλέο 

v) Γηαθνξνπνίεζε ζε νξηζκέλεο θξάζεηο (π.ρ. «ιεο θαη κάγηα κνπ 

‘ρεηο θάλεη αληί «…θαη κάγηα κνπ ‘ρεηο θάλεη) 

vi) Ζ θηζάξα δελ έρεη πιένλ έληνλν ραξαθηήξα κπάζνπ 

vii) Πεξηζζόηεξα ρξσκαηηθά αληόληα θαη θαηηόληα δηαζηήκαηα 
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

 

Ζ ΑΠΖΥΖΖ ΣΖ «ΦΡΑΓΚΟΤΡΗΑΝΖ» ΣΟ ΖΜΔΡΑ 

 

   Μπνξεί ε «Φξαγθνζπξηαλή» λα θξάθηεθε από ην Μάξθν Βακβαθάξε 

πνιιά ρξόληα πξηλ, όκσο κέρξη θαη ζήκεξα απνηειεί έλα από ηα 

δηαρξνληθόηεξα ηξαγνύδηα όισλ ησλ επνρώλ. Έρεη δηαζθεπαζηεί από 

δηάθνξνπο αιινεζλείο ηξαγνπδνπνηνύο, π.ρ. Vinicio Capossela, Felix Slim, 

έρεη εξκελεπηεί ζε ρώξνπο όπσο ην κέγαξν κνπζηθήο, έρεη εθηειεζηεί κε 

πιήξε νξρήζηξα, έρεη δηαζθεπαζηεί ζε δηάθνξα είδε κνπζηθήο, π.ρ. reggae, 

έληερλε, έρεη δηαζθεπαζηεί από Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνύ (Οη Σξεηο Άλσ 

Κάησ), έρεη ρξεζηκνπνηεζεί αθόκε θαη σο παηδηθό ηξαγνύδη, π.ρ. Ενπδνύληα. 

   ε γεληθέο γξακκέο πξόθεηηαη γηα έλα ηξαγνύδη πνπ, παξά ηε ξεκπέηηθε 

θαηαγσγή ηνπ, είλαη θνηλώο απνδεθηό από όισλ ησλ εηδώλ ηνπο αθξναηέο 

θαη παξάιιεια «αληαπνθξίλεηαη» θαη ζε όιεο ηηο θνηλσληθέο θαη κνπζηθέο 

απαηηήζεηο.  
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

    Γηα ηελ πεξάησζε ηεο εξγαζίαο απηήο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. 

Διεπζέξην Σζηθνπξίδε, θαζώο θαη ηνλ θ. Νεθηάξην Πάξε γηα ηηο πνιύηηκεο 

ζπκβνπιέο θαη ηελ άξηηα θαζνδήγεζή ηνπο. Θα ήζεια επίζεο λα 

επραξηζηήζσ ηνλ θ. Πάλν αββόπνπιν γηα όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ 

παξείρε. 
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Β. ΗΣΟΔΛΗΓΔ 

      1. αλ ζήκεξα.gr 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ca

d=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sansimera.

gr%2Fbiographies%2F348&ei=55eRVd-

bFcbSU4OfgdgG&usg=AFQjCNGh21x_WUx_273To4a3TM_Q1u4uqA&b

vm=bv.96783405,d.d24 

       2. tospirto.net 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ca

d=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Ftospirto.net%2F

music%2Fpeople%2F15291&ei=t5mRVaeABYLTU7W7gvgH&usg=AFQj

CNGls2U9zStdeM6XlrGmuiqQ3Sdsqw&bvm=bv.96783405,d.d24 

        3. MusicCorner.gr 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ca

d=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.musiccorne

r.gr%2Fnees_kyklof%2F05%2Flocomondo.html&ei=G5qRVfGFCcuBU-

H1vogN&usg=AFQjCNFFlLKmrmq87NXZskLwkOYdnkbTVQ 

        4. Trio Tekke – official band website 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ca

d=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.triotekke.c

om%2Fband.html&ei=wJqRVdyrGsnvUp2jqcgG&usg=AFQjCNF80oOeeG

5OLpeya_pAvNGPPdAubg&bvm=bv.96783405,d.d24 

   5.  Soul Kitchen – Βηθηπαηδεία 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ca

d=rja&uact=8&ved=0CDsQFjAF&url=https%3A%2F%2Fel.wikipedia.org

%2Fwiki%2FSoul_Kitchen&ei=XxmSVe6FI8a6UfCNhNAL&usg=AFQjC

NHtdYzwCvl3ww0c_MCE3cs2fgNA8Q 

 

 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sansimera.gr%2Fbiographies%2F348&ei=55eRVd-bFcbSU4OfgdgG&usg=AFQjCNGh21x_WUx_273To4a3TM_Q1u4uqA&bvm=bv.96783405,d.d24
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sansimera.gr%2Fbiographies%2F348&ei=55eRVd-bFcbSU4OfgdgG&usg=AFQjCNGh21x_WUx_273To4a3TM_Q1u4uqA&bvm=bv.96783405,d.d24
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sansimera.gr%2Fbiographies%2F348&ei=55eRVd-bFcbSU4OfgdgG&usg=AFQjCNGh21x_WUx_273To4a3TM_Q1u4uqA&bvm=bv.96783405,d.d24
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sansimera.gr%2Fbiographies%2F348&ei=55eRVd-bFcbSU4OfgdgG&usg=AFQjCNGh21x_WUx_273To4a3TM_Q1u4uqA&bvm=bv.96783405,d.d24
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sansimera.gr%2Fbiographies%2F348&ei=55eRVd-bFcbSU4OfgdgG&usg=AFQjCNGh21x_WUx_273To4a3TM_Q1u4uqA&bvm=bv.96783405,d.d24
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Ftospirto.net%2Fmusic%2Fpeople%2F15291&ei=t5mRVaeABYLTU7W7gvgH&usg=AFQjCNGls2U9zStdeM6XlrGmuiqQ3Sdsqw&bvm=bv.96783405,d.d24
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Ftospirto.net%2Fmusic%2Fpeople%2F15291&ei=t5mRVaeABYLTU7W7gvgH&usg=AFQjCNGls2U9zStdeM6XlrGmuiqQ3Sdsqw&bvm=bv.96783405,d.d24
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Ftospirto.net%2Fmusic%2Fpeople%2F15291&ei=t5mRVaeABYLTU7W7gvgH&usg=AFQjCNGls2U9zStdeM6XlrGmuiqQ3Sdsqw&bvm=bv.96783405,d.d24
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Ftospirto.net%2Fmusic%2Fpeople%2F15291&ei=t5mRVaeABYLTU7W7gvgH&usg=AFQjCNGls2U9zStdeM6XlrGmuiqQ3Sdsqw&bvm=bv.96783405,d.d24
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.musiccorner.gr%2Fnees_kyklof%2F05%2Flocomondo.html&ei=G5qRVfGFCcuBU-H1vogN&usg=AFQjCNFFlLKmrmq87NXZskLwkOYdnkbTVQ
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.musiccorner.gr%2Fnees_kyklof%2F05%2Flocomondo.html&ei=G5qRVfGFCcuBU-H1vogN&usg=AFQjCNFFlLKmrmq87NXZskLwkOYdnkbTVQ
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.musiccorner.gr%2Fnees_kyklof%2F05%2Flocomondo.html&ei=G5qRVfGFCcuBU-H1vogN&usg=AFQjCNFFlLKmrmq87NXZskLwkOYdnkbTVQ
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.musiccorner.gr%2Fnees_kyklof%2F05%2Flocomondo.html&ei=G5qRVfGFCcuBU-H1vogN&usg=AFQjCNFFlLKmrmq87NXZskLwkOYdnkbTVQ
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.triotekke.com%2Fband.html&ei=wJqRVdyrGsnvUp2jqcgG&usg=AFQjCNF80oOeeG5OLpeya_pAvNGPPdAubg&bvm=bv.96783405,d.d24
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.triotekke.com%2Fband.html&ei=wJqRVdyrGsnvUp2jqcgG&usg=AFQjCNF80oOeeG5OLpeya_pAvNGPPdAubg&bvm=bv.96783405,d.d24
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.triotekke.com%2Fband.html&ei=wJqRVdyrGsnvUp2jqcgG&usg=AFQjCNF80oOeeG5OLpeya_pAvNGPPdAubg&bvm=bv.96783405,d.d24
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.triotekke.com%2Fband.html&ei=wJqRVdyrGsnvUp2jqcgG&usg=AFQjCNF80oOeeG5OLpeya_pAvNGPPdAubg&bvm=bv.96783405,d.d24
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CDsQFjAF&url=https%3A%2F%2Fel.wikipedia.org%2Fwiki%2FSoul_Kitchen&ei=XxmSVe6FI8a6UfCNhNAL&usg=AFQjCNHtdYzwCvl3ww0c_MCE3cs2fgNA8Q
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CDsQFjAF&url=https%3A%2F%2Fel.wikipedia.org%2Fwiki%2FSoul_Kitchen&ei=XxmSVe6FI8a6UfCNhNAL&usg=AFQjCNHtdYzwCvl3ww0c_MCE3cs2fgNA8Q
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CDsQFjAF&url=https%3A%2F%2Fel.wikipedia.org%2Fwiki%2FSoul_Kitchen&ei=XxmSVe6FI8a6UfCNhNAL&usg=AFQjCNHtdYzwCvl3ww0c_MCE3cs2fgNA8Q
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CDsQFjAF&url=https%3A%2F%2Fel.wikipedia.org%2Fwiki%2FSoul_Kitchen&ei=XxmSVe6FI8a6UfCNhNAL&usg=AFQjCNHtdYzwCvl3ww0c_MCE3cs2fgNA8Q


 

82 
 

 

     Γ. ΓΗΚΟΗ – CD’ S 

3.1 ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΠΗΘΗΚΧΣΖ – ΓΗΚΟ: 45ΑΡΗΑ 1962 (1962) 

3.2 ΜΑΝΟ ΥΑΣΕΗΓΑΚΗ – ΓΗΚΟ: ΠΑΥΑΛΗΔ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖ 

ΝΔΚΡΖ ΓΖ (1962) 

3.3 ΓΗΑΝΝΖ ΠΟΤΛΟΠΟΤΛΟ – ΓΗΚΟ: 45 ΣΡΟΦΔ (1967) 

3.4 ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΠΗΘΗΚΧΣΖ – ΓΗΚΟ: ΜΑΡΚΟ, Ο 

ΓΑΚΑΛΟ ΜΑ 

3.5 ΜΑΡΚΟ ΒΑΜΒΑΚΑΡΖ – ΓΗΚΟ: ΦΡΑΓΚΟΤΡΗΑΝΖ (1968 

– 1969) 

3.6 ΓΗΑΝΝΖ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ – ΓΗΚΟ: ΡΗΕΔ (1980) 

3.7 ΦΛΔΡΤ ΝΣΑΝΣΧΝΑΚΖ – ΓΗΚΟ: ΣΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ (1991) 

3.8 ΓΗΧΡΓΟ ΝΣΑΛΑΡΑ – ΓΗΚΟ: ΑΦΗΔΡΧΜΑ ΣΟ ΜΑΡΚΟ 

ΒΑΜΒΑΚΑΡΖ (2003) 

3.9 LOCOMONDO – ΓΗΚΟ: 12 ΜΔΡΔ ΣΖ JAMAICA (2005) 

3.10 ΣΡΗΟ ΣΔΚΚΔ – ΓΗΚΟ: TA ΡΔΓΓΔΣΗΚΑ (2009) 

3.11 VINICIO CAPOSSELA – ΓΗΚΟ: CANZIONI A MANOVELLA 

(2000) 

3.12 VINICIO CAPOSSELA – ΓΗΚΟ: REMPETIKO GYMNASTAS 

(2012) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνπκε ην ζύλνιν ησλ επαλεθηειέζεσλ πνπ 

βξήθακε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλάο καο 

Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ην ζύλνιν ησλ εθηειέζεσλ κε πιήξεηο πιεξνθνξίεο 

 

1. Bambakarhs (1935).mp3  

2. Mpi8ikwtshs (1962).mp3  

3. Xatzidakis (1962).mp3  

4. Poulopoulos (1967).mp3  

5. Mpi8ikwtshs (1968).mp3  

6. Bambakarhs 2 (1969).mp3  

7. Ale3andra (1979).mp3  

8. Markopoulos (1980).mp3  

9. 3 A nw Katw (1987).mp3  

10. Ntantwnakh (1991).mp3  

11. Maragkopoulos (1995).mp3  
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12. Iakwbidhs (1998).mp3  

13. Capossela (2000).mp3  

14. Mpiuikwtshs & Uios (2002).mp3  

15. Ntalaras (2003).mp3  

16. Locomondo (2005).mp3  

17. Trio Tekke (2009).mp3  

18. Ntalaras & Stokas (2009).mp3  

19. Zouzounia (2009).mp3  

20. Prwtoyalth (2011).mp3  

21. Capossela (2012).mp3  
 

 

Δλ ζπλερεία παξνπζηάδεηαη ην ζύλνιν ησλ εθηειέζεσλ κε ειιηπείο 

πιεξνθνξίεο 

 

 

1. Diolaniths.wmv.mp3  

2. Tsitsanhs.mp3  

3. Papaiwannou.mp3  

4. Orchestra Of A thens.mp3  
5. Σζέξηνο https://www.youtube.com/watch?v=xhx_LL6DFoA 

https://www.youtube.com/watch?v=xhx_LL6DFoA
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6. Μπάζεο https://www.youtube.com/watch?v=FgQwY4rNYX4  

7. Νηαιάξαο & ηέιηνο Βακβαθάξεο 

https://www.youtube.com/watch?v=zumpgNGzUxY  

8. Νηαιάξαο & ηέιηνο Βακβαθάξεο 

https://www.youtube.com/watch?v=ILHWLt5b5fY  

9. ηέιηνο ηεθάλνπ 

https://www.youtube.com/watch?v=nx00w5hICLQ  

10.  ηέιηνο Βακβαθάξεο 

https://www.youtube.com/watch?v=KNR0DROWSzc  

11. Νηαιάξαο https://www.youtube.com/watch?v=LjJg5zPifCY 

12.  Υνξσδία https://www.youtube.com/watch?v=5uoxr728EJM  

13. Παπάδνγινπ https://www.youtube.com/watch?v=hO8BJ07BuMo  

14. ηέιηνο Βακβαθάξεο 

https://www.youtube.com/watch?v=fGFtIAtA2H0  

15. ηέιηνο Βακβαθάξεο 

https://www.youtube.com/watch?v=6STdgiqwbps  

16. ηέιηνο Βακβαθάξεο 

https://www.youtube.com/watch?v=VQ4ecjVGsRQ  

17. ηέιηνο Βακβαθάξεο 

https://www.youtube.com/watch?v=rQSEyTHCDaw 

18. ηέιηνο Βακβαθάξεο 

https://www.youtube.com/watch?v=Ky1_YK101DI  

19. ηέιηνο Βακβαθάξεο https://www.youtube.com/watch?v=m-

iS5IBlQi0  

20. Γατηάλνο https://www.youtube.com/watch?v=LFPACpf_cUY  

21. Μπνθίιηνπ https://www.youtube.com/watch?v=iRWSohs-xqM  

22. Μπνθίιηνπ https://www.youtube.com/watch?v=UTgMMrHxTHo  

23. Μπνθίιηνπ https://www.youtube.com/watch?v=TS5c7iU4KO4  

24. Μπνθίιηνπ https://www.youtube.com/watch?v=_FXFllTWtlQ  

25. Μπνθίιηνπ https://www.youtube.com/watch?v=xqE7m-1iV5I 

26. Μπνθίιηνπ https://www.youtube.com/watch?v=WepZcuEpGNI  

27. Μπνθίιηνπ https://www.youtube.com/watch?v=UazVhPXPoc0 

28. Μπνθίιηνπ https://www.youtube.com/watch?v=E5jArpTKdj4 

29. Μπνθίιηνπ https://www.youtube.com/watch?v=4Vn_ml6Erb4 

30. Μπνθίιηνπ 

31.  https://www.youtube.com/watch?v=I_l7F8q24JY  

32. Μπνθίιηνπ https://www.youtube.com/watch?v=zzSyqpFmuts 

https://www.youtube.com/watch?v=FgQwY4rNYX4
https://www.youtube.com/watch?v=zumpgNGzUxY
https://www.youtube.com/watch?v=ILHWLt5b5fY
https://www.youtube.com/watch?v=nx00w5hICLQ
https://www.youtube.com/watch?v=KNR0DROWSzc
https://www.youtube.com/watch?v=LjJg5zPifCY
https://www.youtube.com/watch?v=5uoxr728EJM
https://www.youtube.com/watch?v=hO8BJ07BuMo
https://www.youtube.com/watch?v=fGFtIAtA2H0
https://www.youtube.com/watch?v=6STdgiqwbps
https://www.youtube.com/watch?v=VQ4ecjVGsRQ
https://www.youtube.com/watch?v=rQSEyTHCDaw
https://www.youtube.com/watch?v=Ky1_YK101DI
https://www.youtube.com/watch?v=m-iS5IBlQi0
https://www.youtube.com/watch?v=m-iS5IBlQi0
https://www.youtube.com/watch?v=LFPACpf_cUY
https://www.youtube.com/watch?v=iRWSohs-xqM
https://www.youtube.com/watch?v=UTgMMrHxTHo
https://www.youtube.com/watch?v=TS5c7iU4KO4
https://www.youtube.com/watch?v=_FXFllTWtlQ
https://www.youtube.com/watch?v=xqE7m-1iV5I
https://www.youtube.com/watch?v=WepZcuEpGNI
https://www.youtube.com/watch?v=UazVhPXPoc0
https://www.youtube.com/watch?v=E5jArpTKdj4
https://www.youtube.com/watch?v=4Vn_ml6Erb4
https://www.youtube.com/watch?v=I_l7F8q24JY
https://www.youtube.com/watch?v=zzSyqpFmuts


 

86 
 

33. Μπνθίιηνπ https://www.youtube.com/watch?v=YJC5B_tO3wo  

34. Μπνθίιηνπ https://www.youtube.com/watch?v=NPlTnRcXUxo  

35. Μπνθίιηνπ https://www.youtube.com/watch?v=uSZ1VrYbrgg  

36. Μπνθιηηνπ https://www.youtube.com/watch?v=Aiufq6vvX4M  

37. Μπνθίιηνπ https://www.youtube.com/watch?v=Aiufq6vvX4M 

38. Μπνθίιηνπ https://www.youtube.com/watch?v=wBCGOTbVYHs  

39. Μπνθίιηνπ https://www.youtube.com/watch?v=d3SF05clh54 

40. Μπνθίιηνπ https://www.youtube.com/watch?v=Y1pK2L_FpPU  

41. Locomondo https://www.youtube.com/watch?v=a-nGEgvFFdM  

42. Locomondo & Giokarinhs 

https://www.youtube.com/watch?v=aNLmXk7KJak  

43. Locomondo https://www.youtube.com/watch?v=xkm5lUiqrqY 

44. Locomondo https://www.youtube.com/watch?v=zpzC4FCidJE 

45. Locomondo https://www.youtube.com/watch?v=rC1V-BCrHjA  

46. Locomondo https://www.youtube.com/watch?v=bLz8g8DjqVE  

47. Locomondo https://www.youtube.com/watch?v=S539tUHa2JM  

48. Locomondo https://www.youtube.com/watch?v=p_Rb1eDhWYQ  

49. Locomondo https://www.youtube.com/watch?v=Tf7uXXldNdw  

50. Locomondo https://www.youtube.com/watch?v=qfZ9FdkbCbA  

51. Locomondo https://www.youtube.com/watch?v=EMLUm-3R8VY  

52. Locomondo https://www.youtube.com/watch?v=M5poTVieYJQ  

53. Locomondo https://www.youtube.com/watch?v=6I5cPSFLGEQ  

54. Locomondo https://www.youtube.com/watch?v=iZX1f1j8sCQ  

55. Locomondo https://www.youtube.com/watch?v=fQ6D4iGy_CA 

56. Locomondo  https://www.youtube.com/watch?v=OIAlb2fjkvo  

57. Locomondo https://www.youtube.com/watch?v=dC1uwq4BY3M  

58. Locomondo https://www.youtube.com/watch?v=j0IiJq-Wm4E  

59. Locomondo https://www.youtube.com/watch?v=V8POISerCUA  

60. Locomondo https://www.youtube.com/watch?v=McVZ0Wh18W0  

61. Καιπβάηζεο https://www.youtube.com/watch?v=AN1MPPJw7sQ  

62. Παιαηνιόγνπ https://www.youtube.com/watch?v=aQLpKHo4a6A  

63. Βέξηεο https://www.youtube.com/watch?v=0YbgMCJrHPE  

64. Γιπθεξία https://www.youtube.com/watch?v=MkGeWCO4CzU  

65. Σζνκίδεο https://www.youtube.com/watch?v=A31Pw2Qaces  

66. Capossela https://www.youtube.com/watch?v=F-Ly4uE1Wis  

67. Capossela https://www.youtube.com/watch?v=SSjn8qSyaiI  

68. Capossela https://www.youtube.com/watch?v=yhkj7RN_08g  
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69. Capossela https://www.youtube.com/watch?v=viA0BPlCbrw  

70. Capossela https://www.youtube.com/watch?v=ny5oUZK1-hs  

71. Μετκάξεο https://www.youtube.com/watch?v=7I4sJDmFDX8 

72. Λέξεο  https://www.youtube.com/watch?v=VkDZHjHBVXg  

73. Αδεξθνί Καηζηκίρα 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6Yx7VVhTJ4  

74. Δκκαλνπειίδεο https://www.youtube.com/watch?v=bISEyMZFrr4  

75. Δκκαλνπειίδεο 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2YhuzFdEPk  

76. Σν κπζηηθό κπνπδνύθη 

https://www.youtube.com/watch?v=IfqxziTS5Ic  

77. Μαθεδόλαο https://www.youtube.com/watch?v=L0hBGi3n7O4  

78. Μαθεδόλαο https://www.youtube.com/watch?v=nW2mjnX20Z4  

79. Μαξγέηεο https://www.youtube.com/watch?v=nqcMSpD5-CA  

80. Φαξαληώλεο https://www.youtube.com/watch?v=YPwRrt5Oeqo  

81. Κόθθηλα Υαιηά 

https://www.youtube.com/watch?v=NWsFs2578Ns  

82. Βξαρλάο https://www.youtube.com/watch?v=vX85g5ZhZPY  

83. Αγάζσλαο https://www.youtube.com/watch?v=sNTgA2a0Lek  

84. Κσζηαληόπνπινο https://www.youtube.com/watch?v=KR-

QFEGAAZ0  

85. Κπξηαθνύ https://www.youtube.com/watch?v=14TfycGfL1A  

86. Σξίν Σεθθέ https://www.youtube.com/watch?v=CWCLSFih4wc  

87. Σξίν Σεθθέ https://www.youtube.com/watch?v=t9VnBNO7nVY  

88. Βίζζε & Μαξηώ 

https://www.youtube.com/watch?v=BdSa390POko  

89. Βίζζε https://www.youtube.com/watch?v=ArY4wE3xWu0  

90. Βίζζε https://www.youtube.com/watch?v=3R9hBIol37U  

91. Βίζζε & Μαξηώ 

https://www.youtube.com/watch?v=mrCJmukziKI  

92. Felix Slim https://www.youtube.com/watch?v=xRWP1bKVlxM  

93. Πινύηαξρνο https://www.youtube.com/watch?v=rPjncs_Q2tg  

94. Ensamble Gueradas Al Azar 

https://www.youtube.com/watch?v=C-qx1mMhThw  
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